
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 
   
   Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379 

BIULETYN  NIEDZIELNY 

16 lipca 2017 - XV 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:  
Od poniedzia ku do pi tku:  od 9:00am do 1:00pm  
          oraz od 2:00pm do 5:00pm.  
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. 

 
SKUTECZNO  S OWA BO EGO 

  
         Dzisiejsze teksty biblijne mówi  o istocie s owa Bo ego, które 
posiada moc przemiany wiata. One pi knie wpisuj  si  w ostatnie 
wydarzenia, które mia y miejsce na Trójcowie. Przez ca y tydzie , 
kilka tysi cy ludzi uczestniczy o w letnich rekolekcjach 
prowadzonych przez o. Józefa Witko OFM i pana Grzegorza 
Bacika, którym serdecznie dzi kuj  za niezwykle owocn  pos ug . 
Bóg sieje Swoje S owo, jednak cz owiek mo e go nie przyj . Jak 
deszcz, który nawadnia ziemi , ale niewykorzystany przez rolnika 

okazuje si  bezu yteczny, tak równie  s owo Pana mo e zosta  zlekcewa one i nie wyda  owocu. Udzia  w 
rekolekcjach to pierwszy krok, aby zacz  y  S owem Pana. Cz owiek wiary, to ten, który ws uchuje si  w S owo Bo e 
i kszta tuje wed ug niego swoje ycie. Taka osoba mo e by  pewna obfitego plonu, nawet je li w danym momencie nie 
rozumie dokonuj cych si  wydarze . wi ty Pawe  w Li cie do Rzymian powie nawet, e cho  ludzie nie mog  unikn  
cierpie  na ziemi, a ucieczka przed nimi jeszcze bardziej wzmaga ich si , to tym, co pozwala nam zachowa  spokój, 
jest wiara, e Pan Bóg, zabieraj c nas do siebie, po o y kres cierpieniu. 
         Prag  serdecznie podzi kowa  przedstawicielom grup modlitewnych „Jezus z nami” i „Duc in Altum” oraz 
wszystkim wolontariuszom, za pomoc w organizacji tegorocznych rekolekcji. Duch wi ty obficie rozlewa  swoj  ask  
i niech ci, którzy skorzystali z tego wi tego czasu wzrastaj  duchowo, umacniaj c swoje relacje z Bogiem i drugim 
cz owiekiem.  

  
ks. Andrzej Totzke SChr 



 

WYKORZYSTAJ SZANS  NA W ASNY ROZWÓJ 
 
Duszpasterstwo Imigranci-Imigrantom oraz Arise Chicago 
zapraszaj  na bezp atne szkolenia w zakresie opieki nad 
dzieckiem (niania) oraz ekologicznego sprz tania. Ka dy 
uczestnik otrzyma certyfikat uko czenia kursu 
przyznawany przez Departament Zdrowia uniwersytetu UIC 
(University of Illinois at Chicago).  
Opieka nad dzieckiem, sobota 15 lipca, godz. 17.00, 
szkolna kafeteria, parafia w. Ferdynanda  
Ekologiczne sprz tanie, sobota 29 lipca, godz. 18.00, sala 
parafialna, parafia wi tej Trójcy 
Wymagana jest wcze niejsza rejestracja: 847.917.0422.  

 

Witamy go ci 
odwiedzaj cych nasz  

wi tyni , yczymy Wam 
b ogos awie stwa Bo ego 

i opieki Matki 
Naj wietszej.  

Wszystkich Drogich Parafian wyje dzaj cych na 
wakacje  polecamy Bo ej Opatrzno ci i yczymy 

dobrego wypoczynku. 
Pami tajmy o obowi zku uczestnictwa                          

w niedzielej Eucharystii oraz o wspieraniu w tym 
czasie swojej parafii. Trójcowo utrzymuje si                    
w wi kszo ci ze sk adek, dlatego przed swoim 

wyjazdem lub po powrocie przeka my do parafii 
swoje koperty niedzielne. 

 

 
 
 

8:00   
A. Kowalski, 
M. Baran, 
L. Wegrzyn 
 

10:00  
Adam W odarczyk,  
Andrzej Jó wiak,  
Alfred Karwowski 
 

12:15  
Micha  Kedryna, Piotr Majewsiki 
 

4:00 Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00 M odzie  

 
ZDJ CIA I DVD  

Z PIERWSZEJ KOMUNII 
Informujemy Rodzców dzieci, które w 
tym roku przyst pi y w naszej parafii  
do Pierwszej Komunii w., e zdj cia  

i DVD z tej uroczysto ci s  do 
odebrania w biurze parafilnym. 

 

KSI GA ODPOWIEDZI  
NA TRUDNE PYTANIA 

DOTYCZ CE YCIA 
Anselm Grun 

Czy Jezus jest Bogiem, czy 
cz owiekiem jak my wszyscy? 

Jezus - tak mówi  chrze cija skie 
dogmaty - jest ca kowicie cz owiekiem i ca kowicie 
Bogiem. Po pierwsze, postrzegamy Jezusa jako cz owieka. 
Urodzi  si  w konkretnej rodzinie. Dorasta , uczy  si  
rzemios a, wyprowadzi  si  z domu, zebra  wokó  siebie 
uczniów i zosta  w drownym kaznodziej . Przemawia  do 
ludzi, leczy  ich choroby, w ko cu wpad  w m yn polityki i 
zosta  przybity do krzy a. Jezus by  ydowskim rabbim, 
który podziela  wiele przekona  i pogl dów innych 
ydowskich nauczycieli. Ale jednocze nie od tego Jezusa 

promieniuje co , co nas fascynuje. Jezus mówi o sobie jako 
Synu Cz owieczym. W Ewangelii w. Jana chodzi wtedy 
zawsze o Syna Ojca niebieskiego. Po mierci Jezus pojawi  
si  uczniom, zosta  wskrzeszony przez Boga. Po tym 
do wiadczeniu zmartwychwstania uczniowie coraz wi cej 
zastanawiali si  nad Nim i rozpoznali, e Jezus by  nie tyko 
umi owanym Synem Boga, jak mówili ydzi o ka dym 
dobrym królu, proroku albo pobo nym cz owieku, ale e 
by  Synem Bo ym w wyj tkowy sposób, e w Nim by  sam 
Bóg. Dogmaty wczesnego Ko cio a przet umaczy y na 
j zyk greckiej filozofii to, co uczniowie próbowali wyrazi  
poprzez swoje s ownictwo, s ownictwo, które wynika o z 
ydowskiego rozumowania. Sobory Efeski i Chalcedo ski 

uj y potem tajemnic  Jezusa w formu : Jezus by  
„ca kowicie cz owiekiem i ca kowicie Bogiem, a te dwie 
natury nie mieszaj  si  ze sob  i nie s  rozdzielone". 
Bosko  nie czy si  z tym, co ludzkie. atwiej jest nam 
patrze  na Jezusa tak, jakby by  raczej ca kowicie 
cz owiekiem. By  Synem Boga. Bóg by  w Nim. By  
absolutnym objawieniem Boga. By  S owem, które sta o si  
cia em. Mimo to Bóg zawsze pozostanie tajemnic  i zawsze 
b dziemy czu , e ostatecznie jej nie rozumiemy. Dla mnie 
dobr  teologi  jest ta, która zna t  tajemnic  i nie ogranicza 
jej, mówi c: „Jezus nie by  niczym innym jak..." Wszystkie 
te zdania, które dok adnie wiedz , jak to jest z natur  
Jezusa, nie s  prawdziwe. Teologia jest prób  utrzymania 
tajemnicy, która jest dla nas otwarta. Kiedy bowiem 
okre lamy Jezusa jako prawdziwego cz owieka i 
prawdziwego Boga, tajemnica Jego natury si  otwiera, 
aby my przestali Go dopasowywa  do naszych miar i 
obarcza  naszymi wyobra eniami.  

 

LECTIO DIVINA 
 

W ka d  niedziel , po Mszy wi tej o 
godzinie 4:00pm zapraszamy do 
obejrzenia krótkich fi lmowych 
wprowadze  do medytacji S owa 
Bo ego zbie cej niedzieli. Filmy te 
ukazuj  bezpo redni zwi zek z naszym 

yciem. Spotkania odbywaj  si  w nowej salce pod 
ko cio em „Lectio Divina”. 



 

SKARBY TRÓJCOWA 
Gratulujemy rodzicom i witamy w naszej  

wspólnocie nowo ochrzczone dziecko:  
Aleksandra Pszonak 

Ewa Maria M dry, Julian Jacob Kobierski 
 

Gratulujemy nowo e com:  
Goran Kolarev i Martyna Zabielska 

 
Wszystkim yczymy Bo ego 
b ogos awie stwa. 

 
ZAPOWIEDZI  

PRZED LUBNE   
 

Do Sakramentu Ma e stwa 
przygotowuj  si :   

 

Mike Petterson i Elangie Lozano (I) 

Adam Gasiewski i Karolina Kania (I) 

Sebastian Cyran i Katarzyna Plis (I) 

Konrad Koczwara i Monika Franeczek (I) 

Christopher Wo niczka i Evelyn Dimitrov (I) 

Tomasz Sikorski i Anna Labedzka (I) 

Daniel Myzia i Katarzyna Piechnik  (I) 

Prosimy o modlitw  w intencji przygotowuj cych si   

do Sakramentu Ma e stwa. 

 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI WI TEJ I JORDANII  
17–30 pa dziernika 2017 

 
Jerozolima, Betlejem, Nazaret, 
En Kerem, Hajfa, Tyberiada, 
Cezarea Filipowa, Geraza, 
Amman, Petra, Jerycho,  

En Gedi, Morze Martwe, Kana Galilejska, Góra Tabor, 
Góra Nebo, Tel Aviv. Opiekun duchowy ks. Andrzej 

TotzkeTChr. Cena: $ 2750. W cenie: 
opieka przewodnika, samolot w obie 

strony, klimatyzowany autokar, hotele 
*** oraz pe ne wy ywienie (trzy 

posi ki dziennie) oraz bilety wst pów.  
Informacje i zapisy pod numerem  

630 292 3332 lub 773 489 4140.  

 

GODNY UBIÓR DO KO CIO A 
Przypominamy, e pomimo upalnej pogody 

nale y przychodzi  na Msze w. stosownie i 

gustownie ubranym. Godny ubiór jest wyrazem 

szacunku wobec Boga. W wielu krajach Europy i wiata 

jest rzecz  nie do pomy lenia, eby wchodzi  do 

wi tyni w krótkich spodenkach, spódniczkach 

czy z odkrytymi ramionami. Zróbmy 

wi c wszystko, eby nasz ubiór by  

stosowny i nie rozprasza  osób 

modl cych si  w ko ciele.  

Nie zapomnij te  o wy czeniu  telefonu! 

 

 
PIELGRZYMKA  

DO FATIMY 
Obchody 100 lecia 

objawie  fatimskich 
 
 

 
W dniach od 30 wrze nia do 10 pa dziernika 2017 
opiekunowie duchowni: Stra  Honorowa w. Jana De 
Chantal: ks. Andrzej I yk oraz ks. Krzysztof 

wierczy ski zapraszaj  na pielgrzymk  do Fatimy. Trasa: 
Lizbona - Fatima - Aljustrel - Valinhos - Alcobaca - Nazare 
- Tomar - Coimbra - Porto - Braga - Santiago De 
Compostela - Leon - Burgos - Madryt.  
Cena 1765 USD od osoby. W cen  nie wliczone: bilet 
lotniczy na trasie Chicago-Lizbona-Madryt-Chicago, ok. 
$1000 oraz ubezpieczenie na podró . 
 

Wiecej informacji i rezerwacja:  
Lotus Travel World tel: 773-582-0885-Ewa 

email:lotustravelworld@yahoo.com 
Zofia Koszy oko tel: 773-386-0842 

 

 
CZY CHCESZ ZDOBY  WI CEJ INFORMACJI NA TEMAT 

INICJATYWY ODNÓW MÓJ KO CIÓ ? 
PRZYJD  NA SPOTKANIE O PODSTAWOWYCH 

KWESTIACH ODNÓW MÓJ KO CIÓ ! 
 

„Podstawowe kwestie inicjatywy Odnów mój Ko ció ” 
jest 90 minutow  prezentacj  sk adaj c  si  z cz ci 
informacyjnej i dyskusyjnej o znaczeniu Odnów mój 
Ko ció  dla Ko cio a w Chicago. Je li chcesz uzyska  
wi cej informacji na temat powodów, dla których 
podejmujemy t  inicjatyw , je eli chcesz dowiedzie  si , 
co wydarzy si  w przysz o ci i w jaki sposób Ty sam 
mo esz odegra  wa n  rol  w tej inicjatywie, we  udzia  
w jednej z sesji zaplanowanych na najbli szy rok! 
Poni ej zamieszczamy miejsca i terminy spotka , które 
odb d  si  do ko ca lipca. Aby uzyska  terminy spotka  
zaplanowanych do ko ca roku, prosimy skorzysta  z 
podanego poni ej linku i odwiedzi  stron  rejestracji. 

Rejestracji mo na dokona  korzystaj c z tego linku: 
Register for RMC 101  

lub odwiedzaj c t  stron  internetow :  
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e /
folders/0By8JgkuP_ApKdFh1b2EzRGcwMGs  
Mo esz zarejestrowa  si  równie  dzwoni c do Gema 
Ramirez pod numer: 312.534.8215  
Wtorek 18 lipca od 7:00 do 8:30 p.m. (po polsku), miejsce 
spotkania zostanie ustalone wkrótce  
Wtorek 25 lipca od 1:00 do 2:30 p.m. w parafii St. Ann (3010 
Ridge Road w Lansing)  



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. Agnieszka  
4. Duc in Altum - niedziela, godz. 6:00pm - spotkania 

m odzie y studenckiej i pracuj cej.  
5. Dzi ci cy Biblijny Kr g Filmowy - II niedziela miesi ca, 

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

6. 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 

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

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

9. Katecheza dla doros ych - niedziela w Adwencie i Wielkim 
Po cie, godz.5:00pm. Prowadzi ks. Proboszcz 

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

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

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

po Mszy w. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski 
14. 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                                      

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. Agnieszka  

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 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 
 
16 lipca - XV Niedziela Zwyk a 
8:00 +Franciszek Sajdak - 30 rocznica mierci 
8:00 ++Tadeusz, Waleria Malec, +Alicja Sadowska 
10:00 Za ywych i zmar ych cz onków „Strzelce Wielkie” 
10:00 O Bo e b ogos awie stwo i opiek  Matki Bo ej dla 
Katarzyny i Leszka w 25 rocznic  lubu 
10:00 +Franciszek My lak - 12 rocznica mierci 
12:15 O Bo e b ogos awie stwo, potrzebne aski dla Jacka              
i Marzeny ab d  z okazji 10 rocznicy lubu 
4:00 O rozeznanie woli Bo ej w powo aniu dla Micha a 
Roguckiego 
8:00 O b ogos awie stwo Bo e oraz umocnienie w wierze               
i potrzebne aski dla Magdaleny, Piotra, Neli oraz Juliana 
 
17 lipca - Poniedzia ek 

8:00 Za yj cych i zmar ych parafian 
7:30 ++Zdzis aw, Janina Roguccy 
 
18 lipca - Wtorek   
8:00 O Bo e b ogos awie stwo i opiek  Matki Bo ej dla ks. 
prowincja a Paw a Bandurskiego  
8:00 +Maria Bi ek 
8:00 +Jaros aw Kieszkowski, +Marek Trela, +Wies aw 
 
19 lipca - roda  

8:00 +Dolores Kasprzak 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 
20 lipca - Czwartek - b . Czes awa 

8:00 Dzi kczynna za otrzyman  pomoc w nauce z Funduszu 
Stypendialnego im. Harego Pyzika - od Szymona 
 
21 lipca - Pi tek  
8:00 ++Stanis aw i Ludomira Smole scy 
7:30 +Rafa  Burger - 2 rocznica mierci 
 
22 lipca - Sobota - wi tej Marii Magdaleny 

8:00 O Bo e b ogos awie stwo dla Zuzanny Góreckiej 
8:00 O potrzebne aski i Bo e b ogos awie stwo dla Anny 
Kanas z okazji urodzin i Imienin oraz o opiek  Matki Bo ej 
dla Anny i Mariana z okazji rocznicy lubu 
 
23 lipca - XVI Niedziela Zwyk a 
8:00 O Bo e b ogos awie stwo i potrzebne aski dla Micha a 
z okazji urodzin   
8:00 O Bo e b ogos awie stwo oraz opiek  Matki Bo ej dla 
Lili i jej rodziców 
10:00 +Andrzej Kielian 
12:15 +Jan Ha abis 
4:00 Przez wstawiennictwo Matki Bo ej Mi osierdzia za 
ywych i zmar ych Rycerzy Mi osierdzia Bo ego i cz onków 

Kó  Koronkowych oraz za ich rodziny i ksi dza opiekuna  
8:00 O b ogos awie stwo Bo e dla Anny Dobrzyckiej z 
okazji urodzin - od Duc In Altum 


