BIULETYN NIEDZIELNY

KOĝCIÓà PW. ĝWIĉTEJ 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 poniedziaáku do piątku: od 9:00am do 1:00pm
oraz od 2:00pm do 5:00pm.
W soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
MSZE ĝW. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,
4:00pm, 8:00pm
MSZE ĝW. W TYGODNIU: codziennie 8:00am, w kaĪdą
ĞrodĊ i piątek o 7:30pm, w Pierwszy Czwartek miesiąca
o 7:30pm, w Pierwszą SobotĊ miesiąca o 6:30pm.
NABOĩEēSTWA:
• NaboĪeĔstwo ku czci Ğw. Józefa - Ğroda, po Mszy o 8:00am
• Nowennna do MB Nieustającej Pomocy - Ğroda, 7:30pm
• Godzinki do NMP - niedziela, 7:30am
• Adoracja w Godzinie Miáosierdzia: piątek i niedziela
- 3:00pm
• Pierwszy Czwartek miesiąca i namaszczenie olejami
Ğw. Charbela - 6:30pm
• Pierwszy Piątek miesiąca: naboĪeĔstwo pokutne - 6:30pm
i naboĪeĔstwo uwielbienia z proĞbą o uzdrowienie po Mszy
Ğw. o 7:30pm
• Pierwsza Sobota miesiąca z procesją Ğwiatáa - 6:30pm

strona internetowa: www.trojcowo.com
Duszpasterstwo prowadzą KsiĊĪa Chrystusowcy:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Adam SáomiĔski SChr - Asystent
Ks. Krzysztof Janicki SChr - Asystent
Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent
Siostry Misjonarki tel. 773 227 9826
Sr. Gertruda SzymaĔska MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379
SAKRAMENT CHRZTU ĝWIĉTEGO: w II niedzielĊ
miesiąca podczas Mszy Ğw. o godz. 10:00am i IV niedzielĊ
miesiąca podczas Mszy Ğw. o godz. 12:15pm. Chrzest dziecka
prosimy zgáosiü przynajmniej miesiąc wczeĞniej. Katecheza
przedchrzcielna w pierwszą sobotĊ miesiąca o godz. 5:00pm
w sali pod koĞcioáem.
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: kaĪda sobota
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed kaĪdą Mszą Ğw.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w kaĪdy Pierwszy
Piątek miesiąca odwiedzamy z posáugą sakramentalną
chorych parafian w domach oraz na kaĪde wezwanie.
SAKRAMENT MAàĩEēSTWA: prosimy zgáaszaü
przynajmniej szeĞü miesiĊcy przed planowaną datą Ğlubu.

6 sierpnia 2017 - ĝwiĊto Przemienienia PaĔskiego
Dlaczego Bóg objawiá siĊ w Jezusie wobec uczniów? Ojciec ĝwiĊty Jan Paweá
II wskazuje na podwójny cel tego objawienia. Cel pierwszy - Przemienienie
byáo przygotowaniem uczniów na bolesną godzinĊ MĊki, by nie ulegli
zgorszeniu krzyĪa. Cel drugi - kontemplując przemienione Oblicze Jezusa,
„wpatrujemy siĊ w jasnoĞü PaĔską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha
PaĔskiego, coraz bardziej jaĞniejąc, upodabniamy siĊ do Jego Obrazu”.
Kontemplując przemienione Oblicze Jezusa, upodabniamy siĊ do Niego i
przemieniamy siĊ. Jak moĪemy dziĞ kontemplowaü przemienione oblicze
Pana? Najpierw w Eucharystii; w Hostii obecny jest przemieniony i uwielbiony
Pan. Z Jego przemienionego Oblicza spáywają na nas BoĪe moce, jak na
uczniów na Górze Tabor. MoĪemy wpatrywaü siĊ w przemienione Oblicze
Pana na kartach Ewangelii i na ĞwiĊtych ikonach, które są obrazem Ewangelii.
OkolicznoĞci Przemienienia PaĔskiego przypominają bardzo waĪną i aktualną prawdĊ. UczeĔ Jezusa powinien, na wzór
swego Mistrza, od czasu do czasu przerwaü codzienny koáowrotek pracy, wejĞü na górĊ wysoką, na spotkanie z Bogiem
i wpatrywaü siĊ w Ğwietliste Oblicze Jezusa. Czáowiek wyzwala siĊ w ten sposób z niewoli materii, czasu i pracy.
Okazją do takiego wyjĞcia moĪe byü dzieĔ PaĔski, rekolekcje, adoracja NajĞwiĊtszego Sakramentu. BĊdziemy zawsze
wracaü z góry przemienieni i umocnieni.
Jeszcze jedno Ğwiatáo bije z Góry Tabor, szczególnie dla ludzi máodych. ChrzeĞcijaĔstwo to pewien rodzaj alpinizmu; to
wspinanie siĊ na górĊ, na spotkanie z Panem i mozolne schodzenie w dóá, na ten padóá páaczu, by sáuĪyü braciom. Z
góry widaü lepiej i piĊkniej. Czáowiek przemieniony lepiej widzi i piĊkniej sáuĪy. Tak przeĪywaá swe chrzeĞcijaĔstwo
Jan Paweá II - zamiáowany taternik; tak przeĪywaá je bá. Piotr Frassatti - znakomity alpinista. Na GórĊ Tabor moĪemy
wchodziü aĪ do koĔca. ChrzeĞcijanin bowiem caáe Īycie wspina siĊ do góry na spotkanie z Bogiem i schodzi w dóá, by
sáuĪyü.

WITAMY GOĝCI
ODWIEDZAJĄCYCH
NASZĄ ĝWIĄTYNIĉ.
ĩyczymy Wam báogosáawieĔstwa
BoĪego i opieki Matki
NajĞwiĊtszej.
Wszystkich Drogich Parafian wyjeĪdzających na wakacje
polecamy BoĪej OpatrznoĞci i Īyczymy dobrego
wypoczynku. PamiĊtajmy o obowiązku uczestnictwa w
niedzielej Eucharystii oraz o wspieraniu w tym czasie
swojej parafii. Trójcowo utrzymuje siĊ w wiĊkszoĞci ze
skáadek, dlatego przed swoim wyjazdem lub po powrocie
przekaĪmy do parafii swoje koperty niedzielne.

NABOĩEēSTWO
FATIMSKIE

Z okazji 100-lecia objawieĔ
fatimskich, pragnąc
odpowiedzieü na wezwanie
Maryi do nawrócenia
zapraszamy do uczestnictwa w naboĪeĔstwie fatimskim,
które odbĊdzie siĊ wyjątkowo w sobotĊ, 19 sierpnia ze
wzglĊdu na historiĊ tego objawienia w sierpniu.
7:30pm Msza ĝwiĊta
Po Mszy zapraszamy na procesjĊ Ğwiatáa.
SIERPIEē - MIESIĄCEM
ABSTYNENCJI

8:00am:
L. Wegrzyn, K. Miari, M. Baran
10:00am:
Alfred Karwowski, Patryk Król,
Andrzej JóĨwiak
12:15pm:
Tomasz Wasąg, Piotr Majewski
4:00pm: Rycerze Miáosierdzia BoĪego
8:00pm: MáodzieĪ
UROCZYSTOĝû WNIEBOWZIĉCIA
NAJĝWIĉTSZEJ MARYII PANNY
WTOREK - 15 SIERPNIA
We wtorek, 15 sierpnia z okazji
uroczystoĞci WniebowziĊcia
NajĞwiĊtszej Maryi Panny zostaną
odprawione Msze ĝwiĊte o godzinie
8:00 rano i 7:30 wieczorem.
Maryja zostaáa wziĊta do nieba, radują
siĊ zastĊpy anioáów.
Tyle antyfona przed Ewangelią. Kilka
prostych sáów. I zupeánie nieadekwatna
do nich – jak siĊ na pierwszy rzut oka
wydaje – Ewangelia. Oto ta, która
zostaáa wywyĪszona, pobiegáa z pomocą innej, starszej juĪ
kobiecie.
Prostota sáów. Prostota gestów. Prostota uwielbienia, które
nie boi siĊ mówiü o rzeczach wielkich.
Bo wejrzaá na uniĪenie swojej SáuĪebnicy.
Bo báogosáawiü ją bĊdą z Jego powodu wszystkie pokolenia.
Bo okazaá moc swego ramienia.
Bo rozproszyá pysznych, odebraá wáadzĊ tym, którzy siĊ
wywyĪszali, a wywyĪszyá pokornych.
Bo nasyciá gáodnych, a bogatych z niczym odprawiá.
Bo ująá siĊ za swoim ludem tak, jak obiecaá.
Pokora nie boi siĊ wielkich sáów. Nie ukrywa wielkich dzieá
Boga w imiĊ skromnoĞci. Nie boi siĊ chwaáy. Uwielbia
Boga, który okazaá swoja moc, miáosierdzie i wiernoĞü.

SierpieĔ. Wielu z nas
odpoczywa, zwiedza, szuka
spokoju i wytchnienia od
codziennych trudów. Rolnicy
p r z e Ī y w a j ą
c z a s
najintensywniejszej pracy. Pielgrzymi wyruszają na drogi
prowadzące ku Jasnej Górze. Przed nami waĪne uroczystoĞci
maryjne i patriotyczne. Co roku wáaĞnie w sierpniu prosimy
wszystkich Polaków: podejmijcie dobrowolną abstynencjĊ.
PokaĪcie, Īe potraficie odpoczywaü i bawiü siĊ bez alkoholu.
Tylko w ciągu jednego dnia wokóá nas ma miejsce bezmiar
ludzkich tragedii, czĊsto ukrywanych, które mają jedno Ĩródáo
– naduĪywanie alkoholu. Mamy na myĞli przemoc domową,
wypadki samochodowe spowodowane przez pijanych
kierowców, nieodwracalne wady wrodzone dzieci, których
matki piáy alkohol podczas ciąĪy, zgony spowodowane
chorobami wywoáanymi przez naduĪywanie alkoholu, gwaáty
pod wpáywem alkoholu, rozwody, zniszczoną máodoĞü i Īycie.
Dlatego prosimy, pomóĪcie tym, którzy pragną Īyü w
wolnoĞci zachowując trzeĨwoĞü. Dajcie dobry przykáad
zwáaszcza najmáodszym, którzy powinni widzieü, Īe moĪna
spĊdzaü wolny czas bez picia. JesteĞmy Dzieümi BoĪymi
podobnymi do naszego Ojca, powoáanymi do Īycia w miáoĞci,
radoĞci i ĞwiĊtoĞci. Nie potrzebujemy alkoholu, aby osiągnąü
szczĊĞcie. Alkohol moĪe nam to szczĊĞcie i peániĊ Īycia
jedynie odebraü.
Potrzebujemy przebudzenia i przemiany. Musimy zrozumieü,
Īe kaĪdego dnia na naszych oczach toczy siĊ walka o
przyszáoĞü Polaków, o to, czy ocalimy trzeĨwoĞü, a wiĊc
wolnoĞü, godnoĞü, zdrowie i Īycie milionów z nas. Czy
pozwolimy, by utrata wiary, cierpienie, przemoc, stracone
nadzieje niszczyáy kolejne rodziny?
DziĊkujemy
parlamentarzystom, którzy ustanowili rok 2017 rokiem troski o
trzeĨwoĞü. Za trzeĨwoĞü odpowiadają rodziny, KoĞcióá,
paĔstwo i samorządy. Rodziny chronią, umacniają i promują
trzeĨwoĞü przez miáoĞü, odpowiedzialnoĞü i szacunek, ofiarną
troskĊ o najbliĪszych. Wzajemna miáoĞü mĊĪa i Īony oraz ich
wspólna troska o wychowanie dzieci i máodzieĪy wedáug zasad
Ewangelii, to najlepsza szkoáa Īycia w trzeĨwoĞci. Apel o dar
abstynencji kierujemy do maáĪonków i rodziców, do
máodzieĪy. Tylko trzeĨwe rodziny mogą byü rodzinami
szczĊĞliwymi, czyli takimi, w których kaĪdy kocha kaĪdego.
Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespoáu KEP ds. Apostolstwa TrzeĨwoĞci

PIELGRZYMKA
DO FATIMY
Obchody 100 lecia
objawieĔ fatimskich
W dniach od 30
wrzeĞnia
do
10
paĨdziernika 2017 opiekunowie duchowni: StraĪ
Honorowa ĝw. Jana De Chantal: ks. Andrzej IĪyk oraz
ks. Krzysztof ĝwierczyĔski zapraszają na pielgrzymkĊ 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 cenĊ nie wliczone: bilet
lotniczy na trasie Chicago-Lizbona-Madryt-Chicago, ok.
$1000 oraz ubezpieczenie na podróĪ.
Wiecej informacji i rezerwacja:
Lotus Travel World tel: 773-582-0885-Ewa
email:lotustravelworld@yahoo.com
Zofia Koszyáoko tel: 773-386-0842

SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy nowoĪeĔcom:
Diane i Shane Long
Natalia i Konrad Kochan
ĩyczymy BoĪego báogosáawieĔstwa
na nowej drodze Īycia.
Witamy nowych parafian:
Agnieszka i Damian Walczak
Andrzej Zapotoczny i Beata Latka

XVII Niedziela Zwykáa, 30 lipca:
$5,014.00
Fundusz na kwiaty do koĞcioáa: $.171.00

Wszystkim Parafianom, Przyjacioáom i GoĞciom
dziĊkujemy za záoĪone ofiary. Bóg zapáaü!

GODNY UBIÓR DO KOĝCIOàA
Przypominamy, Īe pomimo upalnej pogody
naleĪy przychodziü na Msze
Ğw. stosownie i gustownie
ubranym. Godny ubiór jest
wyrazem szacunku wobec
Boga. W wielu krajach
Europy i Ğwiata jest rzeczą nie do pomyĞlenia,
Īeby wchodziü do Ğwiątyni w krótkich spodenkach,
spódniczkach czy z odkrytymi ramionami.
Zróbmy wiĊc wszystko, Īeby nasz ubiór byá
stosowny i nie rozpraszaá osób modlących
siĊ w koĞciele.
Nie zapomnij teĪ o wyáączeniu telefonu!

ZAPOWIEDZI PRZEDĝLUBNE
Do Sakramentu MaáĪeĔstwa
przygotowują siĊ:
Renee Wodziak i BáaĪej Wasilewski (III)
Monika Bigos i Marcin Rak (I)
Agnieszka Wesoáowska i Adrian Wójtowicz (I)
Katarzyna PorĊba i Damian Bednarski (I)
Prosimy o modlitwĊ w intencji przygotowujących siĊ
do Sakramentu MaáĪeĔstwa.
MIàUJCIE SIĉ!
Zapraszamy do nabycia najnowszego
numeru „Miáujcie siĊ!”, a w nim:
- 100. rocznica objawieĔ w Fatimie.
- Gdy ĞwiĊto Zwiastowania przypada w
Wielki Piątek, we wáoskim mieĞcie
Andria zakwita relikwia ciernia z
korony krzyĪowej Chrystusa.
- Poruszające Ğwiadectwo kobiety
wychodzącej z alkoholizmu.
- Maciej kiedyĞ szukaá akceptacji na czatach internetowych,
dziĞ dzieli siĊ radoĞcią wiary grając chrzeĞcijaĔski rap,
gáosząc swe Ğwiadectwo i konferencje.
“ Trojcowo wychowuje
intelektualnie i duchowo”
Zapisy do Polskiej
Szkoáy im. Trójcy ĝwiĊtej
Informujemy, Īe dodatkowa rejestracja na rok szkolny
2017/ 2018 odbĊdzie siĊ w niedzielĊ, 20 sierpnia w godzinach
od 9.00 do 2.00 pm. w sali pod koĞcioáem. W tym samym
czasie bĊdzie moĪliwoĞü zakupienia podrĊczników szkolnych.
Forma wraz z regulaminem zapisów dostepna na stronie
szkoáy: www.szkolanatrojcowie.com.
Zapraszamy!

PIESZA
PIELGRZYMKA DO
MERRILLVILLE
„Odmawiajcie
codziennie róĪaniec”
12 - 13 sierpnia 2017
Zapisy: 6 sierpnia w naszym koĞciele.
Opáata: $45 - caáoĞü; $30 - jeden dzieĔ pielgrzymki;
$25 - dziecko do lat 10
Autobusy bĊdą wyjeĪdzaü o 6:00am z koĞcioáów:
Ğw. Brunona, Ğw. Ferdynanda i Ğw. Jacka.
Wiecej informacji na stronie:
www.polonijnapielgrzymka.com

GRUPY PRZY PARAFII
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella
2. Chór „ĝpiewajmy Panu” - piątek, godz. 8:30pm. Prowadzą
Eliza i Arkadiusz Góreccy
3. „Dzieci Pana Boga” (Schola) - wtorek, godz. 6:15pm.
Prowadzą ks. Krzysztof i s. Agnieszka
4. Duc in Altum - niedziela, godz. 6:00pm - spotkania
máodzieĪy studenckiej i pracującej.
5. DziĊciĊcy Biblijny Krąg Filmowy - II niedziela miesiąca,
godz. 2:00pm, w bibliotece Szkoáy Polskiej.
Prowadzi s. Agnieszka
6. DzieciĊce Koáa ĩywego RóĪaĔca - I niedziela miesiąca,
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Maágorzata
SkowroĔska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan
7. DzieciĊca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm.
Prowadzi Jan Góra
8. Jerycho RóĪaĔcowe - I piątek miesiąca, godz. 9:00pm.
Odpowiedzialna Danuta Grabiec
9. Katecheza dla dorosáych - niedziela w Adwencie i Wielkim
PoĞcie, godz.5:00pm. Prowadzi ks. Proboszcz
10. Koáa ĩywego RóĪaĔca - I sobota miesiąca, godz. 6:30pm.
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik
11. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek
12. Krąg biblijny - piątek, godz. 8:15pm.
Prowadzi ks. Wojciech
13. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesiąca po Mszy Ğw. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski
14. Lajkonik
• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm.
Odpowiedzialna Halina Misterka
• Maáy (10-13 lat) - Ğroda, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna
Maágorzata àyda
• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm.
Odpowiedzialna Maágorzata àyd
14. Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof
15. Marszaákowie - odpowiedzialny Jan Kandefer
16. MĊĪczyĨni Ğw. Józefa - III sobota miesiąca, godz. 8:00am.
Prowadzi ks. Proboszcz
17. Ministranci - sobota godz. 1:00pm i 3:30pm.
Prowadzi ks. Krzysztof
• Ministranci z rodzinami - I czwartek miesiąca, godz.
6:30pm.
• Ministranci - piáka noĪna - poniedziaáek, godz. 6:30pm.
18. MáodzieĪ
• Laboratorium wiary - I i III niedziela miesiąca, po Mszy
o godz. 12:15pm. Prowadzi ks. Krzysztof
19. Orkiestra DĊta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am.
Prowadzi Kazimierz MurzaĔski
20. Polska Szkoáa im. Trójcy ĝwiĊtej - sobota, godz. 9am1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran
21. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz.
12:00pm-1:00pm. Koordynator - s. Agnieszka
22. Posáuga w kawiarence - odpowiedzialna Helena
àączyĔska
23. Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
24. Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
25. Rycerze Miáosierdzia BoĪego - II niedziela, godz. 3:00pm
i IV niedziela miesiąca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.
Prowadzi Danuta Grabiec.
26. Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30pm.
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanisáawa Ochwat
27. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I Ğrody, 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” - piątek, godz. 8:15pm.
Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
30. Wspólnoty Domowego KoĞcioáa
31. Wspólnota „Rodziny Trójcy ĝwiĊtej” - II niedziela
miesiąca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof
32. Zespóá máodzieĪowy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
ks. Krzysztof
33. Zespóá „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
Marzena Wáosek

INTENCJE MSZALNE
6 sierpnia - ĞwiĊto Przemienienia PaĔskiego
8:00 +Marian ĝwiderski (18 rocznica Ğmierci), +Janina
ĝwiderska
10:00 DziĊkczynna z proĞbą o dalsze áaski dla Teresy i
Krzysztofa z okazji 30 rocznicy Ğlubu.
10:00 +Wojciech Pieczarka
12:15 O rozeznanie woli BoĪej i wytrwanie w powoáaniu dla
Michaáa Roguckiego
4:00 O BoĪe báogosáawieĔstwo dla Teresy i Marka Gondek
(w 8 rocznicĊ Ğlubu) oraz dla dzieci Adama i Marii
8:00 +Maria TarczoĔ
7 sierpnia - Poniedziaáek
8:00 Za Īywych i zmaráych Parafian
8:00 ++Stanisáaw i Ludomira Smolenski
8:00 +Maria TarczoĔ
8 sierpnia - Wtorek
8:00 +Dolores Kasprzak
8:00 +Pamela Heider
8:00 +Maria TarczoĔ
9 siernia - ĝroda
8:00 +Maria TarczoĔ
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
10 sierpnia - Czwartek
8:00 ++Katarzyna i Wawrzyniec Kozubal
8:00 +Maria TarczoĔ
11 sierpnia - Piątek
8:00 +Maria TarczoĔ
O BoĪe báogosáawieĔstwo i dary Ducha ĝwiĊtego dla Lilly
7:30 ++Aniela i Franciszek MiĊtus
12 sierpnia - Sobota
8:00 +Maria TarczoĔ
13 sierpnia - XIX Niedziela Zwykla
8:00 ++Lewandowscy
10:00 +Czesáaw Janik (8 rocznica Ğmierci), ++Jan i Emilia
Czuba
10:00 +Piotr SiekaĔski
12:15 +Helena BrzeziĔski - od rodziny
4:00 +o. BáaĪej KaraĞ
8:00 +Maria TarczoĔ

