BIULETYN NIEDZIELNY
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

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.
MSZE W. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,

4:00pm, 8:00pm
MSZE W. W TYGODNIU: pon - pt 8:00am, w ka d rod
i pi tek o 7:30pm,w sobot o 8:00, w Pierwszy Czwartek miesi ca o 7:30pm, w Pierwsz Sobot miesi ca o 6:30pm.
NABO E STWA:









Nabo e stwo do w. Józefa - roda, po Mszy o godz. 8:00am
Nowennna do MBN Pomocy - roda, o godz. 7:30pm
Godzinki do NMP - niedziela, o godz. 7:30am
Godzina Mi osierdzia: pi tek i niedziela - o godz. 3:00pm
Nabo e stwo do w. Charbela - Czwartek przed I pi tkiem
miesi ca o godz. 6:30pm
Sakrament pojednania i pokuty - I pi tek miesi ca 6:30pm
nabo e stwo uwielbienia z pro b o uzdrowienie po Mszy
w. o godz. 7:30pm
Nabo e stwo Maryjne z procesja wiat a - I sobota miesi ca
o godz. 6:30pm

strona internetowa: www.trojcowo.com
Duszpasterstwo prowadz Ksi a Chrystusowcy:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Krzysztof Janicki SChr - Asystent
Ks. Józef Siedlarz SChr - Asystent
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla (773 227 9826)
Sr. Agnieszka Kortiak MChR
Sr. Gertruda Szyma ska MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379
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.

22 lipca 2018 - XVI Niedziela Zwyk a
Praca i odpoczynek
Nie samym chlebem yje cz owiek. Podobnie jest z prac cho konieczna do ycia i rozwoju, nie mo e sta si celem samym w sobie.
Spójrzmy uczciwie na nasz codzienno i postawmy sobie pytanie - czy nie
poch on la mnie ca kowicie praca i pragnienie tylko zarobienia jak
najwi cej pieni dzy? Jezus podaje nam dzi antidotum na zapracowanie odpoczynek.
Odpoczynek na pewno nie jest marnowaniem czasu, jakim
leniuchowaniem sprawiaj cym, e jeszcze bardziej nam si nie chce.
Uczniowie Jezusa odpoczywaj przede wszystkim po to, by nabra si przed
kolejnymi spotkaniami. Sam Jezus zauwa a, e uczniom brakuje czasu na posi ek , a wi c na najbardziej podstawowe
rzeczy, niezb dne do normalnego funkcjonowania.
Odpoczynek s u y powrotowi do normalnego ycia. Ale potrzeba odpoczynku, cho istotna, nie jest
warto ci najwa niejsz , bezwzgl dn . Uczniowie Jezusa, widz c ludzi, którzy potrzebuj Zbawiciela wiata, potrafi
mimo zm czenia przyj z pomoc . To wa na umiej tno c, której uczyli si przy Mistrzu: widzie cz owieka, jego
potrzeby, a nie skupia si na swoim komforcie.
Kolejn spraw jest miejsce odpoczynku. Uczniowie udaj si na miejsce pustynne, osobno. Wskazuje ono nie tyle
na radykaln zmian otoczenia, ile raczej na znaczenie samotno ci. Samotno , która jest wyborem, a nie
konieczno ci , stanowi ogromn warto i mo e pomóc w odnalezieniu siebie, swoich potrzeb i najg bszych pragnie .
Czy odpoczywa es juz w tym roku ?
ks. Wies aw Wójcik SChr

WI CI TEGO TYGODNIA
23 lipca
23 lipiec - w. Brygida, królowa, wdowa,
zakonnica. Urodzi a si w 1303 roku w Finstad
ko o Uppsali.
Od dzieci stwa mia a
nadprzyrodzone wizje. W wieku 15 lat wydano
j za Brygida wychowa a o mioro dzieci, w tym
Katarzyn , pó niejsz wi t . Po mierci m a
zalo y a zakon - Naj wi tszego Zbawiciela
(brygidki). Kanonizowana w 1391 roku. Jest
patronk Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej
mierci.
24 lipiec -

w. Kinga (Kunegunda), ksi na, dziewica.
Urodzi a si w 1234 roku.By a siostr
w.
Ma gorzaty W gierskiej oraz b . Jolanty. ona
Boles awa Wstydliwego. Sprowadzi a górników
w gierskich, z czym wi e si legenda o
odkryciu przez ni soli w Bochni. Matka
biednych i strapionych. Po mierci m a
wst pi a do klasztoru klarysek w Starym S czu,
który wcze niej ufundowa a. Umar a 24 lipca
1292 roku w Starym S czu. Beatyfikowana przez Aleksandra
VIII w 1690 roku. Kanonizowana przez Jana Paw a II 16
czerwca 1999 roku w Starym S czu. Jest patronk Polski
i Litwy oraz diecezji tarnowskiej.
25 lipiec - w. Jakub, Aposto . Jakub,
zwany Wi kszym lub Starszym, by
synem rybaka Zebedeusza i Salonie
z Betsaidy (Mt 27,56). Starszy brat
w. Jana Ewangelisty By powo any
przez Jezusa, razem ze swym bratem
Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4,21). Wraz
z Piotrem i Janem nale a do grupy Aposto ów najbli szych
Mistrzowi.Jako pierwszy z Aposto ów poniós m cze sk
mier w Jerozolimie oko o 44 roku (zosta ci ty mieczem).
wi ty jest patronem Hiszpanii i Portugalii;m. in. zakonów
rycerskich, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników,
pielgrzymów, sierot.
25 lipiec- w. Krzysztof - Mia si urodzi w Kanaanie (by
mo e w Licji  dzisiejsza Turcja) pod koniec
II wieku w rodzinie poga skiej w. Krzysztof
poniós
mier m cze sk za panowania
cesarza Decjusza ok. 250 roku.W ikonografii
przedstawiany jest jako m odzieniec lub
olbrzym przechodz cy przez rzek , który na
barkach niesie Dzieci tko Jezus, a w r ku
trzyma kostur podró ny albo maczug . wi ty Krzysztof jest
patronem m.in. kierowców, turystów, eglarzy, górników z ota,
siedzib ludzkich, chrze cija skiej m odzie y, Ameryki i Wilna.
26 lipiec - w. Anna i w. Joachim
(+I w.). Rodzice Naj wi tszej Maryi
Panny. Anna pochodzi a z rodziny
kap a skiej z Betlejem. w. Anna jest
patronk diecezji opolskiej,kobiet
rodz cych, matek, wdów, po o nic,
ubogich robotnic, górników kopalni
z ota,m ynarzy powro ników, eglarzy.Oboje ze w. Joachimem
patronuj ma onkom.

YCZENIA DLA SOLENIZANTÓW
W lipcu przypadaj imieniny:
ks. Krzysztofa Janickiego(25 lipca)
i s. Anny Strycharz(26 lipca).
Naszym solenizatom yczymy:
wszelkich ask Bo ych
i b ogos awie stwa oraz
nieustannej opieki Matki Bo ej.
Szcz
Bo e!

WITAMY GO CI NA TRÓJCOWIE
Serdecznie wszystkich witamy.
Cieszymy si , e nasz Trójcowsk
wi tynie odwiedzaj ró ni go cie,
którzy zachwycaj si nie tylko
pi knem ko cio a ale zatrzymuj
si
i na modlitwie. Czujcie si
mile widziani w naszej wspólnocie
polonijnej. Niech waszej uwadze nie umkn odrestaurowane
katakumby, które znajduj si pod ko cio em. Pi kna kolekcja
wi tych patronów wype nia to miejsce i zach ca do pod ania
t sam drog .

PIESZA PIELGRZYMKA DO MERRILLVILLE
Sobota 11 sierpnia
5.30 am  Zbiórka
6.00am  Wyjazd z ko cio ów  Ko ció
w. Alberta, Ko ció w. Brebeuf, Ko ció
w. Ferdynand, Ko ció w. Jacka
7.30 am  Msza w. w Ko ciele w
Micha a 8235 S South Shore
Drive Chicago, IL 60617
pielgrzymka wyrusza po Mszy
Pierwszy dzie pielgrzymki ko czymy w Sanktuarium Matki
Bo ej Lud mierskiej w Muster (Carmelite Fathers)
Niedziela 12 sierpnia
7:00 am  wyruszamy do Sanktuarium M. Bo ej Lud mierskiej
2:00 pm  Msza w. Sanktuairum M. B. Cz stochowskiej
Po Mszy w., b dzie mo na naby posi ki (na koszt w asny)w
miejscach do tego przeznaczonych.
6:00 pm (oko o)  Wyjazd autobusów do Chicago
 Trójowow wychowuje intelektualnie
i duchowo od 1992 r.
ZAPISY DO POLSKIEJ SZKO Y
Uprzejmie informujemy,
e jest jeszcze
mo liwo zapisania dzieci do polskiej szko y. Rejestracji
mo na dokona w biurze parafialnym, w zakrystii, oraz drog
pocztow wysy aj c form rejestarcyjn i czek na minimum
$ 100. Przyjmujemy dzieci do grup przedszkolnych ju od 3
go roku ycia. Mamy równie klasy dwuj zyczne dla dzieci,
które nie pos uguj si j zykiem polskim. Szczegó owe
informacje na stronie szko y www.szkolanatrojcowie.com, lub
pod numerem telefonu 312 929 9901. Wcze niejsza rejestracja
gwarantuje szybsze i sprawniejsze zaplanowanie nowego roku
szkolnego.

 NOWENNA KU CZCI WI TEJ ANNY
17 wrze nia 1950

20 - 25 lipca - Rekolekcje
z O. Józefem Witko OFM i Grzegorzem Bacikiem
Pro my o wiat o Ducha wi tego
dla naszych rekolekcjonistów

 wi to w. Anny, Matki Naj w. Marji Panny,
przypada w rod , dnia 26go lipca. W celu przygotowania
si na t uroczysto odprawimy doroczn nowenn na
cze
w. Anny.. Rozpocznie si ona jutro, dnia 17go lipca,
o godz. 7:30 wieczorem, a zako czy si we wtorek, dnia
25go lipca. Prosimy o jak najliczniejszy udzia .
WAKACJE PO CHRZE CIJA SKU
Bior c urlop od codziennych
obowi zków, zdarza si
niektórym bra "urlop od
swego chrze cija stwa.
Podczas wakacji ró nie bywa
nawet z niedzieln Msz w.
Jak zatem nada naszym wakacjom rys chrze cija ski?
SIEDEM WSKAZÓWEK
*sprawd gdzie jest najbli szy ko ció
*sprawd kiedy odprawiana jest niedzielna Msza w.
*sprawd godziny spowiedzi wi tej
*zacznij dzie od modlitwy
*zako cz dzie modlitw
*odwiedzaj ko cio y w celach religijnych ale
i zabytkowych
*wyci gnij r k po dobr katolick ksi k lub czasopismo

8:00 A. Kowalski, B. Pys, A. Bukowska
10:0 W.
12:15 I. Kawalec,N. Kawalec,K. Kedryna
4:00 Rycerze Mi osierdzia
8:00 M odzie

SKARBY TRÓJCOWA
Witamy nowych parafian:
Stanis awa Malinowska
Renee i Roland Czerniawscy

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

Z a obnej Ksi gi
Odszed do wieczno ci p. Zdzis aw Malinowski
Wieczny odpoczynek racz mu da Panie, a wiat o
wiekuista niechaj mu wieci.

Konfesjona
w.o Pio do zebrania
$8000
WP YN O:
$5000 anonimowy ofiarodawca

Konfesjona
w.Maksymiliana
Marii Kolbego WP YN O:
$8000 anonimowi
ofiarodawcy

Gratulujemy Nowo e com
Anna i Jan Greszta

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE
Do Sakramentu Ma e stwa przygotowuj si :
Weronika Berkowicz
i Bartosz Kuczyc (II)
Agata Szarek i Bartosz Rokiciak (II)
Evelyn Dimitrov i Christopher Wozniczka(II)
Prosimy o modlitw w intencji
przygotowuj cych si
do Sakramentu Ma e stwa

GRUPY PARAFIALNE
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. 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. Dru yny ZHP - soboty po zaj ciach polskiej szko y;
kapelan ks. Proboszcz
8. Jerycho Ró a cowe - I pi tek miesi ca, godz. 9:00pm.
Odpowiedzialna Danuta Grabiec
9. Katecheza dla doros ych: Lectio Divina - w ka d
niedziel , godz.5:00pm.
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. 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 - I roda miesi ca, godz. 7:30pm.
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. 9am1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz;Dyrektor - Maria Baran
21. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz.
12:00pm-1:00pm. Koordynator - s. Agnieszka
22. Rada Finansowa - Przewodnicz cy Jan Kandefer
23. Rada Parafialna - Przewodnicz cy Robert Wasilewski
24. Rycerze Mi osierdzia Bo ego - II niedziela, godz. 3:00pm
i IV niedziela miesi ca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.
Prowadzi Danuta Grabiec.
25. Seniorzy - III czwartek miesi ca, godz. 2:30pm.
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanis awa Ochwat
26. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I rody, godz.
6:00pm-7:00pm;sobota, godz. 12:00pm-4:00pm;niedziela,
godz. 11:45pm. Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet
27. Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas
28. Wspólnota  Jezus z Nami - pi tek, godz. 8:15pm.
Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
29. Wspólnoty Domowego Ko cio a
30. Wspólnota  Rodziny Trójcy wi tej - II niedziela
miesi ca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof
31. Zespó m odzie owy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
ks. Krzysztof
32. Zespó  Vox Domini - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
Marzena W osek

INTENCJE MSZALNE
22 lipca - XV Niedziela Zwyk a
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 Dzi kczynna, z pro b o dalsze aski dla Marii i
Mariusza Baran w 25 rocznic sakramentu ma e stwa
10:00 .+Franciszek Sajdak - 31 rocznica mierci
12:15 + Wies aw Pu ewski - 1 rocznica mierci
12:15 ++Irena i Jan Stobniccy
4:00 Przez wstawiennictwo 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 + Katarzyna Grymkowski - 21 Msza w. gregoria ska
23 lipca - Poniedzia ek w. Brygidy Szwedzkiej
8:00 O Bo e aski dla parafian, a dla zmar ych o ycie wieczne
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 22 Msza w. gregoria ska
8:00 + Wies aw Pu ewski

24 lipca -Wtorek
8:00 O wiat o Ducha wi tego i zdanie egzaminu dla Izabeli
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 23 Msza w. gregoria ska
25 lipca - roda w. Krzysztofa
8:00 O Bo e b ogos awienstwo i dary Ducha wi tego dla ks.
Krzysztofa z ok. imienin
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 24 Msza w. gregoria ska
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
26 lipca - Czwartek w. Anny i Joachima
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 25 Msza w. gregoria ska
8:00 + Franek White
27 lipca - Pi tek
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 26 Msza w. gregoria ska
7:30 O Bo e b og. i potrzebne aski z ok. urodzin dla Henryka
28 lipca - Sobota
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 27 Msza w. gregoria ska
8:00 + Marian Grzebie
1:00 lub: Anna Niemyska i Daniel Kosi ski
29 lipca - XVII Niedziela Zwyk a
8:0 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 O zdrowie i opiek Bo dla Antonii Langowski
w I rocz.urodzin
10:00 +Katarzyna Grymkowski 28 Msza w. gregoria ska
12:15 O zdrowie i b ogos . Bo e dla rodziny Sacha
4:00 + Tadeusz Wnorowski
8:00 +Marian Grzebie

