
KO CIÓ  PW. WI TEJ TRÓJCY 
POLSKA  MISJA  DUSZPASTERSKA 

1118 North Noble Street  *  Chicago, IL 60642-4015 * tel. 773-489-4140  
*  fax: 773-489-5918 * e-mail: parafia@trojcowo.com 

strona internetowa: www.trojcowo.com  
  Duszpasterstwo prowadz  Ksi a Chrystusowcy: 
  Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor 
  Ks. Adam S omi ski SChr - Asystent 
  Ks. Krzysztof Janicki SChr  - Asystent  
  Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent 
 

   Siostry Misjonarki  tel. (773) 227-9826 
  Sr. Gertruda Szyma ska MChR   
  Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
  Sr. Anna Strycharz MChR 
   Organista - Mariusz Pluta tel. (773) -640-1379 

BIULETYN  NIEDZIELNY 

19 lutego 2017 - VII Niedziela Zwyk a 

MSZE W. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm, 
4:00pm, 8:00pm 
MSZE W. W TYGODNIU: codziennie 8:00am, w ka d  
rod  i pi tek o 7:30pm, w Pierwszy Czwartek miesi ca                   

o 7:30pm, w Pierwsz  Sobot  miesi ca o 6:30pm. 
NABO E STWA: 
• Nabo e stwo ku czci w. Józefa - roda, po Mszy o 8:00am 
• Nowennna do MB Nieustaj cej Pomocy - roda, 7:30pm 
• Godzinki do NMP - niedziela, 7:30am 
• Adoracja w Godzinie Mi osierdzia: pi tek i niedziela                      

- 3:00pm 
• Pierwszy Czwartek miesi ca i namaszczenie olejami                     

w. Charbela - 6:30pm 
• Pierwszy Pi tek miesi ca: nabo e stwo pokutne - 6:30pm                           

i nabo e stwo uwielbienia z pro b  o uzdrowienie po Mszy 
w. o 7:30pm 

• Pierwsza Sobota miesi ca z procesj  wiat a - 6:30pm 

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:  
Poniedzia ek, wtorek, czwartek: od 9:00am do 1:00pm oraz               
od 2:00pm do 5:00pm. roda i pi tek: od 9:00am do 1:00pm 
oraz od 2:00pm do 7:30pm. W soboty i niedziele biuro jest 
nieczynne. 

SAKRAMENT CHRZTU WI TEGO: w II niedziel  
miesi ca podczas Mszy w. o godz. 10:00am i IV niedziel  
miesi ca podczas Mszy w. o godz. 12:15pm. Chrzest dziecka 
prosimy zg osi  przynajmniej miesi c wcze niej. Katecheza 
przedchrzcielna w pierwsz  sobot  miesi ca o godz. 5:00pm             
w sali pod ko cio em. 
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: ka da sobota 
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed ka d  Msz  w. 
DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w ka dy Pierwszy               
Pi tek miesi ca odwiedzamy z pos ug  sakramentaln  
chorych parafian w domach oraz na ka de wezwanie. 
SAKRAMENT MA E STWA: prosimy zg asza  
przynajmniej sze  miesi cy przed planowan  dat  lubu. 

DZISIAJ DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2017 
 

Dzisiaj w naszej parafii odb dzie si  sk adanie zobowi za  finansowych na rzecz 
Dorocznej Kwesty Katolickiej. Prosimy, aby cie pami tali, e Doroczna Kwesta 
Katolicka jest czym  zupe nie innym ni  jednorazow  specjaln  koletk .               
Jest to kampania, podczas której sk adane s  finansowe zobowi zania, które 
mog  by  sp acane w ratach. 
 

Has o tegorocznej Kwesty „Kochaj bli niego swego jak siebie samego” zosta o 
wybrane, aby przypomina  nam, e nasze ofiary na rzecz Dorocznej Kwesty 
Katolickiej przyczyniaj  si  w znacznym stopniu do tego, aby pos ugi 
duszpasterskie finansowane przez Archidiecezj  rozprzestrzenia y mi o  Bo                
na wiele osób w naszej parafii i w naszej Archidiecezji. 
 

Ka de z o one zobowi zanie ma du e znaczenie, poniewa  wszystkie parafie 
uczestnicz  w kampanii i to dzi ki darom z o onym przez wiele osób 
Archidiecezja mo e zapewnia  wiernym potrzebne pos ugi i dzie a 
duszpasterskie. 

 

Kiedy parafia osi gnie swoj  docelow , czyli $19,412 w gotówce, to 100% dodatkowo zebranych funduszy 
zostanie zwrócone do parafii na zaspokojenie jej w asnych potrzeb. 
 

Dzi kujemy za rozwa enie na modlitwie mo liwo ci z o enia ofiary i za Wasz  hojn  odpowied                
na ten apel. 

https://www.facebook.com/trojcowo/


RYCERZE MI OSIERDZIA BO EGO  
W nast pn  niedziel , 26 lutego, 

Rycerze Mi osierdzia Bo ego zaprasza 
na 3:00pm - Godzina Mi osierdzia 

Bo ego i na 4:00pm - Msza w.  
w intencji ywych  i zmar ych 

Rycerzy i cz onków Kó  Koronkowych, za ksi dza opiekuna 
i ich Rodzin. Po Mszy w. odb dzie si   spotkanie 

formacyjne  dla Wspólnoty Rycerzy Mi osierdzia Bo ego  
i cz onków Kó  Koronkowych.  

FILM O W. BRACIE 
ALBERCIE CHMIELOWSKIM 

Z okazji 100 rocznicy mierci w. brata 
Alberta Chmielowskiego Instytut 

Dziedzictwa Polskiego zaprasza dzisiaj  
na godz. 5:00pm do sali pod ko cio em,   

na pokaz filmu Krzysztofa Zanussiego pt.: 
„Brat naszego Boga”. Wst p wolny. 

STRA NICY HONOROWI  
POLSKIEGO CMENTARZA 

WOJSKOWEGO  
Dzisiaj po Mszy w.  

o godz. 10:00am, w sali parafialnej 
odb dzie si  spotkanie  

z przedstawicielami Stra ników 
Honorowych Polskiego Cmentarza 

PODZI KOWANIA 
Pragn  serdecznie podzi kowa  

rodzinie Bukowskich  
za ufundowanie kredencji 

(stolików do darów ofiarnych), 
które znajduj  si  na rodku 

ko cio a. Karolinie Bukowskiej 
dzi kuj  za ich przywiezienie  

z Nowego Jorku. 
Eugeniuszowi Mikula dzi kuj   

za sfinansowanie renowacji figury 
Matki Boskiej Bolesnej (Piety), która 

po zako czeniu prac wróci  
do naszej wi tyni. 

Bóg zap a  wszystkim dobrodziejom, 
którzy swoimi ofiarami przyczyniaj  

si  do wi kszej estetyki i pi kna 
naszej wi tyni. ks. Proboszcz  

 AKT ZAWIERZENIA MARYI - TOTUS  TUUS  
20 lutego rozpocznie  si  33 dniowe 

przygotowanie do Doskona ego 
Po wi cenia si  Jezusowi Chrystusowi 

przez Maryj  wed ug Traktatu w. 
Ludwika Grignon de Monfort. Akt 

Zawierzenia Maryi odb dzie si   
w Uroczysto  Zwiastowania 

Pa skiego,  25 marca o godz. 6:30pm, 
w ko ciele wi tej Trójcy. Spotkanie 

organizacyjne b dzie mia o miejsce w niedziel , 19 lutego, 
po Mszy w. o godz. 4:00pm. w sali parafialnej. 

Informacje: Danuta: 773 791 3620, Dorota: 630 395 7893. 

FESTIWAL ZUP 
26 lutego zapraszamy na II Festiwal Zup.  
Dochód z tegorocznego festiwalu 
pragniemy przeznaczy  na utrzymanie 
budynku naszej sobotniej szko y. Jak ju  
wcze niej informowa em, obecnie szko a 
n i e  j e s t  w y n a j m o w a n a ,  g d y  

dotychczasowemu dzier awcy, szkole Proloque, cofni to 
stanowe fundusze na prowadzenie swojej dzia alno ci. W tej 
sytuacji, obecnie parafia musi ponosi  ca kowity koszt 
koniecznych remontów i utrzymania budynku. Zapraszam 
wszystkich ludzi dobrej woli do udzia u w festiwalu.  

IMIENINY SIOSTRY HIACYNTY 
20 lutego swoje imieniny obchodzi  

sr. Hiacynta Ratajczak. Naszej drogiej 
Solenizantce yczymy: b ogos awie stwa 
Bo ego, pokoju serca oraz opieki Matki 

Bo ej.  Wszystkiego najlepszego!             

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii 

trwa  b d  w dniach 24-29 marca. 
Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu. 

Rekolekcje poprowadzi ks. Dominik 
Chmielewski, salezjanin, duszpasterz 

akademicki.  

WI TYNIA POD WEZWANIEM CHRYSTUSA 
KRÓLA WSZECH WIATA W KIJOWIE 

Radio Chrystusa Króla wraz z ks. dr Wieslawem Peskim 
zaprasza na bankiet z obiadem w niedziel  26  lutego  

o godz. 2:00pm do Sali Bankietowej  Lon Tree Manor 
przy 7730 N. Milwaukee Ave. Nails, z którego  dochód 

przeznaczony b dzie na budow  wi tyni pod wezwaniem 
Chrystusa Króla Wszech wiata w Kijowie. Cena biletu 

$45.  Bilety do nabycia pod adresem 6144 West 
Belmont  Chicago lub w zakrystii. Cze  artystyczna - Jarek 

Spychalski. Wi cej informacji pod numerem:  
708 433 9095.    

KO A KORONKOWE 
Ko o Koronkowe to grupa dziewi ciu 
osób, które codziennie modl  si  koronk  
do Mi osierdzia Bo ego oraz ka da osoba 
odmawia inny dzie  Nowenny, któr  Pan 
Jezus podyktowa  w. Faustynie, tak wi c 
ka dego dnia odmawiana jest ca a 
Nowenna do Mi osierdzia Bo ego. Ko o 
Koronkowe to tak, jak ko o ratunkowe dla 

ratowania dusz. Pan Jezus powiedzia , e Koronka b dzie 
ostatni  desk  ratunku jak  kap ani b d  dawa .  
W naszej parafii powstawje nowe, nast pne Ko o, dlatego 
zach camy do wst pienia. Spotkania Ko a Koronkowego 
odbywaj  si , razem ze spotkaniami Rycerzy Mi osierdzia 
Bo ego, zawsze w czwart  niedziel  ka dego miesi ca                
po Mszy w. o godz. 4:00pm. 

CZUWANIE W INTENCJI KS. JÓZEFA SIEDLARZA  
4 marca, godz. 6:30pm zapraszamy na ca onocne czuwanie 

w intencji o szcz liw  operacj  ks. Józefa Siedlarza.  



VI Niedziela Zwyk a, 12 lutego: 
$5,842.00 

Fundusz remontu sali parafialnej: 
$163,171.00 

Fundusz remontu g ównych drzwi 
ko cio a: $65,452.00 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om  
i Go ciom dzi kujemy za z o one ofiary. Bóg zap a ! 

LEKTORZY - 26 LUTEGO 2017 
  8:00 K. Miari, J. Wudarczyk, E. D browska 
10:00 L. Drozdowski, E. Majchrowska, A. Karwowski 
12:15 K. Jab o ska, A. Bigos, P. Majewski 
  4:00 Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
  8:00 M odzie  

GODZINA MI OSIERDZIA I ADORACJA  
NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU  

Zapraszamy i gor co zach camy  
do uczestnictwa w Godzinie Mi osierdzia  
oraz adoracji Naj w. Sakramentu od godz. 
3:00pm do 7:30p w ka dy pi tek i od godz. 

3:00pm do 4:00pm w ka d  niedziel . 

FILM O MI O CI W NIELUDZKICH CZASACH 
Pickwick Theatre, Park Ridge zaprasza  
na film „Wo y ” Wojtka Smarzowskiego  

od 10 do 16 marca na godz. 8:00pm  
(w sobot  11 marca i w niedziel  12 marca - 

dodatkowo na godz. 12:00pm i 4:00pm).  
Bilety w cenie $25 mo na naby   

w biurze parafilanym lub w zakrystii. 



GRUPY  PRZY PARAFII 
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella 
2. Chór „ piewajmy Panu” - pi tek, godz. 8:30pm. Prowadz  

Eliza i Arkadiusz Góreccy 
3. „Dzieci Pana Boga” (Schola) - wtorek, godz. 6:15pm. 

Prowadz  ks. Krzysztof i s. Anna  
4. Dzi ci cy Biblijny Kr g Filmowy - II niedziela miesi ca, 

godz. 2:00pm, w bibliotece Szko y Polskiej.                    
Prowadzi s. Anna  

5. Dzieci ce Ko a ywego Ró a ca - I niedziela miesi ca, 
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Ma gorzata 
Skowro ska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan 

6. Dzieci ca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm. 
Prowadzi Jan Góra 

7. Jerycho Ró a cowe - I pi tek miesi ca, godz. 9:00pm. 
Odpowiedzialna Danuta Grabiec 

8. Katecheza dla doros ych - niedziela w Adwencie i Wielkim 
Po cie, godz.11:15pm. Prowadzi ks. Proboszcz 

9. Ko a ywego Ró a ca - I sobota miesi ca, godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik 

10. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek 
11. Kr g biblijny - pi tek, godz. 8:15pm.                          

Prowadzi ks. Wojciech  
12. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesi ca -                  

po Mszy w. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski 
13. Lajkonik  

• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialna Halina Misterka 

• Ma y (10-13 lat) - roda, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna 
Ma gorzata yda 

• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm. 
Odpowiedzialna Ma gorzata yd 

14.Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof  
15.Marsza kowie - odpowiedzialny Jan Kandefer 
16. M czy ni w. Józefa - III sobota miesi ca, godz. 8:00am. 

Prowadzi ks. Proboszcz 
17.Ministranci - sobota godz. 1:00pm i 3:30pm.                     

Prowadzi ks. Krzysztof  
• Ministranci z rodzinami - I czwartek miesi ca, godz. 
6:30pm. 

• Ministranci - pi ka no na - poniedzia ek, godz. 6:30pm.  
18. M odzie   

• Laboratorium wiary - I i III niedziela miesi ca, po Mszy   
o godz. 12:15pm. Prowadzi ks. Krzysztof                                      

• Studencka i Starsza - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 
ks. Adam          

19. Orkiestra D ta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am. 
Prowadzi Kazimierz Murza ski 

20. Polska Szko a im. Trójcy wi tej - sobota, godz. 9am-
1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran  

21. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz. 
12:00pm-1:00pm. Koordynator - s. Anna  

22. Pos uga w kawiarence - odpowiedzialna Helena 
czy ska 

23. Rada Finansowa - Przewodnicz cy Jan Kandefer 
24. Rada Parafialna - Przewodnicz cy Robert Wasilewski 
25. Rycerze Mi osierdzia Bo ego - II niedziela, godz. 3:00pm             

i IV niedziela miesi ca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.  
Prowadzi ks. Adam i Danuta Grabiec. 

26. Seniorzy - III czwartek miesi ca, godz. 2:30pm.                  
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanis awa Ochwat 

27. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I rody, godz. 
6:00pm-7:00pm; sobota, godz. 12:00pm-4:00pm; niedziela, 
godz. 11:45pm. Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet 

28. Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas 
29. Wspólnota „Jezus z Nami” - pi tek, godz. 8:15pm. 

Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon 
30. Wspólnoty Domowego Ko cio a  
31.Wspólnota „Rodziny Trójcy wi tej” - II niedziela 

miesi ca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof  
32. Zespó  m odzie owy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi                

ks. Krzysztof  
33. Zespó  „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 

Marzena W osek 



INTENCJE MSZALNE 
19 lutego 2017 - VII Niedziela Zwyk a 
  8:00 Dzi kczynna z pro b  o dalsze Bo e b og. dla 
 W adys awa z ok. 81 ur. 
  8:00 ++Józefa i Antoni Gromko, Filomena i Henryk 
 Lewkowski 
10:00 +Stanis aw B dkowski 
10:00 +Czes awa Jaskowiak 
12:15 ++Maria, Jan Misiaszek, Adolf 
12:15 +Eleonora Rogalska w 20 rocz. mierci 
  4:00 O zdrowie i Bo e b og. dla Marka Skinderowicz  
 z ok. ur. 
  4:00 O Bo e b og. i opiek  MB dla Magdaleny z ok. ur. 
  8:00 +Justyna Pa ka, gr. 21 
20 lutego 2017 - Poniedzia ek 
8:00 Za ywych i zmar ych parafian 
8:00 O Bo e b ogos awie stwo dla s. Hiacynty w dniu im. 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 22 
8:00 Za zmar  Czes aw  i zmar ego Zygmunta Jaskowiak 
21 lutego 2017 - Wtorek 
8:00 +Zofia Zych 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 23 
8:00 +Tadeusz W troba 
8:00 ++Stanis aw i Ludomira Smole scy 
22 lutego 2017 - roda, wi to Katedry w. Piotra, Ap. 
8:00 Przez wstaw. w. Charbela o uzdrowienie z choroby 
 Chrisa Alexander 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 24 
8:00 ++Ryszard i Barbara Madalinski 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
23 lutego 2017 - Czwartek, w. Polikarpa 
8:00 O Bo e b ogos awie stwo i potrzebne aski dla syna 
 Mariusza z okazji urodzin 
8:00 O pomy ln  oparacje i powrót do zdrowia  
 dla Tadeusza 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 25 
8:00 ++Helena i Kazimierz Bukowscy, Kazimiera  
 i Stanis aw Lis 
24 lutego 2017 - Pi tek 
8:00 Za parafian 
8:00 O szcz liwy przebieg operacji i powrót do zdrowia  
 dla Sylwestra 
8:00 +Justyna Pa ka, gr 26 
7:30 +Krystyna Ostapowicz w 1 rocznic  mierci 
25 lutego 2017 - Sobota 
8:00 O powrót do zdrowia po operacji dla Sylwestra 
8:00 O uzdrowienie i potrzebne aski oraz opiek  MB  
 dla Aleksandra Sztukowskiego z okazji 60 urodzin 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 27 
8:00 +Zofia Zych 
26 lutego 2017 - VIII Niedziela Zwyk a 
  8:00 O Bo e b ogos awie stwo i potrzebne aski  
 dla Krzysztofa Gostkowskiego z okazji 20 urodzin 
  8:00 ++Jerzy i Monika Szyma scy 
10:00 +Antoni Wasilewski w 2 rocznic  mierci 
10:00 +Stanis aw B dkowski 
12:15 O Bo e b ogos awie stwo dla Krystyny i Marka 
 Pr dkich w 30 rocznic  lubu 
12:15 Dzi kczynna za dar ma e stwa Iwony i Paw a  
 w 6 rocznic  lubu z pro b  o Bo e b ogos awie stwo 
  4:00 Przez wstaw. MB Mi osierdzia za ywych i zmar ych 
 Rycerzy Mi osierdzia Bo ego i cz onków Kó  
 Koronkowych, za ksi dza opiekuna i ich rodziny 
  8:00 +Justyna Pa ka, gr. 28 


