BIULETYN NIEDZIELNY

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ 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 poniedziałku do piątku: od 9:00am do 1:00pm
oraz od 2:00pm do 5:00pm.
W soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
MSZE ŚW. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,

4:00pm, 8:00pm
MSZE ŚW. W TYGODNIU: pon - pt 8:00am, w każdą środę
i piątek o 7:30pm,w sobotę o 8:00, w Pierwszy Czwartek miesiąca o 7:30pm, w Pierwszą Sobotę miesiąca o 6:30pm.
NABOŻEŃSTWA:
•
•
•
•
•
•

•

Nabożeństwo do św. Józefa - środa, po Mszy o godz. 8:00am
Nowennna do MBN Pomocy - środa, o godz. 7:30pm
Godzinki do NMP - niedziela, o godz. 7:30am
Godzina Miłosierdzia: piątek i niedziela - o godz. 3:00pm
Nabożeństwo do św. Charbela - Czwartek przed I piątkiem
miesiąca o godz. 6:30pm
Sakrament pojednania i pokuty - I piątek miesiąca 6:30pm
nabożeństwo uwielbienia z prośbą o uzdrowienie po Mszy
św. o godz. 7:30pm
Nabożeństwo Maryjne z procesja światła - I sobota miesiąca
o godz. 6:30pm

strona internetowa: www.trojcowo.com
Duszpasterstwo prowadzą Księża Chrystusowcy:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Krzysztof Janicki SChr - Asystent
Ks. Mariusz Lis SChr - Asystent
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla (773 227 9826)
Sr. Agnieszka Kortiak MChR
Sr. Gertruda Szymańska MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO: w II niedzielę
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:00am i IV niedzielę
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:15pm. Chrzest dziecka
prosimy zgłosić przynajmniej miesiąc wcześniej. Katecheza
przedchrzcielna w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 5:00pm
w sali pod kościołem.
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: każda sobota
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed każdą Mszą św.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w każdy Pierwszy
Piątek miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną
chorych parafian w domach oraz na każde wezwanie.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: prosimy zgłaszać
przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.

12 sierpnia 2018 - XIX Niedziela Zwykła

Pan Bóg nieustannie ofiarowuje człowiekowi Cudowny Pokarm. Jego zapowiedź znajdujemy w opisie z pierwszego
czytania, gdzie Eliasz, pożywiwszy się tym, co przygotował anioł Pana, mógł odbyć czterdziestodniową wędrówkę do Bożej
góry Horeb. Pan Jezus w Ewangelii mówi, że to On jest Chlebem, który zstąpił z nieba i który daje życie. To Jego Ciało
ofiarowane za życie świata, którym karmimy się w Komunii Świętej, pomaga nam stawać się doskonalszymi w miłości,
dobroci i miłosierdziu, by móc naśladować samego Mistrza. Zatem skosztujmy i zobaczmy, jak dobry jest Pan, który zastawia
dla nas stół słowa i Chleba. Czerpmy z tego zdroju łaski, by postępować drogą miłości, na którą wzywa nas Bóg.
W środę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto nakazane
i dlatego zapraszamy na Msze, które sprawowane będą o 8:00AM i 7:30PM. Tradycyjnie podczas każdej Mszy Świętej
pobłogosławimy wieńce z ziół i kwiatów, symbolizujące duchowe piękno Maryi i bogactwo łask, którymi obdarzył Ją Bóg.
Także 15 sierpnia wspominamy rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – „cudu nad Wisłą” – i modlimy się za polskich
żołnierzy w dniu ich święta.
ks. Andrzej Totzke, SChr - proboszcz

„DOBROĆ I MIŁOŚĆ
STANOWIĄ NAJWIĘKSZĄ
SIŁĘ
Fragmenty przemówień
kard. Augusta Hlonda

„ A chodzi o rzecz wielką.
Czas nagli. Życie europejskie
wymaga szybkiej i zasadniczej
reformy, gdyż zdziczało,
upadło. Doszło do tego, że już
nawet miłość, dobroć, litość,
braterstwo wykpiono.
Kwitnie kult siły i przemocy. Nienawiść, bezwzględność,
okrucieństwo, zemsta, niewola słabszych stały się
dogmatami wielkości, podobnie jak kłamstwo, podstęp,
wiarołomstwo. Chorobliwe przywiązanie do dóbr ziemskich
i egoizm zabiły miłość bliźniego i ducha wspólnoty,
przeszkadzają poprawie stosunków socjalnych, utrwalają
dawne społeczne krzywdy, stwarzają nowe. Zniesienie
prawa własności, obłęd kolektywistyczny, systematyczna
hodowla proletariatu, walki klasowe bolszewizują sumienia
i stosunki. Życiu odebrano duchową treść i górne
posłannictwa, wyjałowiono je moralnie, zamieniono
w kabaret, używanie, rozpustę. Splugawiono małżeństwo,
rodzinę skazano na rozsypkę i upadek, na wymarcie wydano
narody. Z życia publicznego i z pożycia narodów usunięto
sprawiedliwość, uczciwość, powagę, autorytet, karność,
zaufanie. Zewsząd ruguje się dekalog.”
Z listu: „Problem religijny jutrzejszego świata”,
Lourdes 1942.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
ZA OJCZYZNĘ
od 15 sierpnia do 7 października 2018
W ostatnich tygodniach - wzorem Polski wierni wielu krajów, w tym i wierni w
USA, podjęli różańcową modlitwę w
obronie katolickiej wiary i ocalenia swych
Ojczyzn.Więcej informacji na stronie
internetowej: HolyLeagueOfNations.com

Różaniec Święty za Ojczyznę będzie odbywał się w dwóch
etapach:
1. 54 dniowa (jak w Nowennie Pompejańskiej) codzienna
modlitwa różańcowa za Ojczyznę, trwająca od 15.08
(Wniebowzięcie NMP) do 7.10 (Matki Bożej Różańcowej).
- w domach będzie to minimum jeden dziesiątek różańca
odmawiany codziennie w intencji Krucjaty Różańcowej za
Ojczyznę: „Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę
wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie
Jasnogórskich Ślubów Narodu”. W parafiach będzie to
cząstką różańca przed jedną Mszą Świętą, lub minimum jeden
dziesiątek różańca przed każdą Mszą Świętą (w podanej
wcześniej intencji).
2. W ostatnim dniu, a wiec 7 października, w każdej parafii
w Polsce Msza Święta za Ojczyznę a po niej (w tej samej
intencji jak wyżej) procesja różańcowa ulicami naszych
miejscowości.

WITAMY GOŚCI NA TRÓJCOWIE
Serdecznie wszystkich witamy.
Cieszymy się, że naszą Trójcowską
świątynie odwiedzają różni goście,
którzy zachwycają się nie tylko pięknem
kościoła ale zatrzymują się i na
modlitwie. Czujcie się mile widziani
w naszej wspólnocie polonijnej.
Niech waszej uwadze nie umkną odrestaurowane katakumby,
które znajdują się pod kościołem. Piękna kolekcja świętych
patronów wypełnia to miejsce i zachęca do podążania tą samą
drogą.

ZAPISY DO POLSKIEJ
SZKOŁY
Uprzejmie informujemy, że
jest jeszcze możliwość
zapisania dzieci do polskiej szkoły. Rejestracji można dokonać
w biurze parafialnym, w zakrystii, oraz drogą pocztową
wysyłając formę rejestarcyjną i czek na minimum $ 100.
Przyjmujemy dzieci do grup przedszkolnych już od 3–go roku
życia. Mamy również klasy dwujęzyczne dla dzieci, które nie
posługują się językiem polskim. Szczegółowe informacje na
stronie szkoły www.szkolanatrojcowie.com, lub pod numerem
telefonu 773 990 9985. Wcześniejsza rejestracja gwarantuje
szybsze i sprawniejsze zaplanowanie nowego roku szkolnego.
PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE

Parafia Świętej Trójcy
zaprasza na 6 dniową
Pielgrzymkę do Sanktuarium
Matki Bożej z Guadalupe
11 – 16 grudnia 2018.
Udział w głównych
uroczystościach
rocznicy objawień Matki Boskiej
w dniu 12 grudnia 2016 roku
Opiekunem duchowym
pielgrzymki będzie
ks. Andrzej Totzke SChr.
Pełny program na stronie Trójcowa www.trojcowo.com
Cena: $1200
Zapisy i rejestracja pod numerami:
Trójcowo (773) 489-4140 / (630) 292-3332
SENIORZY NA TRÓJCOWIE
16 sierpnia
Serdecznie zapraszamy na spotkanie
seniorów, które odbędzie się
w czwartek, 16 sierpnia.
2:30pm - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
3:00pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego
3:15pm - Msza Święta
Po Mszy spotkanie w sali parafialnej.

„WSTĘPUJCIE DO CHÓRU PARAFIALNEGO ”
17 września 1950
„Chór nasz parafialny, potrzebuje nowych sił śpiewaczych,
a zwłaszcza mężczyzn. Zwracamy się więc z prośbą do
tych, któzy posiadają głos i słuch muzyczny a mają chęć
przysłużenia większej chwale Bożej, ażeby jak najrychlej
zapisali się do chóru parafialnego. Prosimy!”
NOWY NUMER „MIŁUJCIE SIĘ”
W nim znaleźć można wiele ciekawych
artykułów i świadectw, takich jak:
Przeżyłem śmierć, widziałem niebo! –
Ojciec Nazaruk przekazuje, co zobaczył
podczas śmierci klinicznej.Kolejny dowód Bożej obecności w
Eucharystii – cud eucharystyczny w Tixtli w Meksyku.Jak Żyd
może uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem?

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Od 24 do 28 stycznia 2019 r. jest organizowany wyjazd na
Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Koszt wyjazdu około
$1,600. Mamy tylko 20 miejsc. 19 sierpnia, po Mszy o
10:00am, odbędzie się spotkanie na którym będą wypełniane
deklaracje i trzeba będzie uiścić depozyt $ 300 od osoby.
Chętnych prosimy o kontakt z ks. Krzysztofem
lub z panią Grażyną Wójtowicz.
Wiadomości tekstowe prosimy przesyłać
do p. Grażyny na numer telefou:
847 858 7101

SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI
Co roku, w sierpniu prosimy
wszystkich Polaków: podejmijcie
dobrowolną abstynencję.
Pokażcie, że potraficie odpoczywać
i bawić się bez alkoholu.
Swoje wyrzeczenie ofiarujmy
w intencji walczących z nałogiem
alkoholizmu, za rodziny rozbite
i pełne przemocy domowej.

8:00 A. Bakowska, S.Ochwat, M. Włudyka
10:00 G. Hudaszek, P.Król, A.Wincenciak
12:15 T.Wasąg,Z.Kawula,J.Sobotka,J.Kałużna
4:00 Rycerze Miłosierdzia
8:00 Młodzież
Niedziela, 5 sierpnia:
I składka: $3,929
II składka- remont sali parafialnej:$4,653
Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom
dziękujemy za złożone ofiary. Bóg zapłać!

ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA
14 sierpnia - Św. Maksymiliana
Marii Kolbego
Oddał życie dla ocalenia jednego człowieka,
ojca rodziny. Dobrowolnie wyszedł naprzeciw
niebezpieczeństwu, by dostąpić dobra, którego
się spodziewał. Pewności dodawała mu wiara. Ona była mu
poręką. Do bunkra śmierci pozwolił się wrzucić nagi,
całkowicie ogołocony. Nawet gdy zmarł, po dwóch tygodniach
męki głodu, dobity zastrzykiem fenolu, jego pochodnia nadal
jaśniała. Boże, który dałeś Kościołowi i światu św.
Maksymiliana Marię Kolbego, kapłana i męczennika, za jego
wstawiennictwem daj nam, ku chwale Twego imienia,
zaangażować się bez reszty dla dobra ludzkości, abyśmy
naśladowali życie i śmierć Chrystusa, Syna Twego. Amen.
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP - Święto nakazane
Dogmat ten został ogłoszony przez Papieża
Piusa XII dopiero w XX w wieku (1 Listopada
1950 roku) i brzmi w sposób następujący, że
Kościół wierzy i
nauczyciel współrząd
Kościoła ogłasza, jako dogmat wiary
katolickiej, że Najświętsza Maria Panna po
zakończeniu biegu ziemskiego życia z ciałem i
duszą została wzięta do niebieskiej ojczyzny.

17 sierpnia - Św. Jacka
W ikonografii św. Jacek występuje najczęściej jako mężczyzna
w średnim wieku,ubrany w habit dominikański i czarny płaszcz
z kapturem, trzyma w rękach monstrancję z
Najśw. Sakramentem, posążek Najśw. Maryi
Panny i księgę. Legenda opowiadała, że gdy św.
Jacek w obawie przed profanacją świątyni w
Kijowie przez Tatarów zabrał monstrancję i
wychodził z kościoła, wtedy Matka Boża
odezwała się do niego z figury: „Jacku,
zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?”. Wtedy św. Jacek zabrał
też figurę Matki Bożej. „Wszechmogący, wieczny Boże,
dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie
Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów, za jego
wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni
pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi”

SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy rodzicom i witamy w naszej
wspólnocie nowoochrzczone dziecko:
Marcus Jerzy Ptak
Gratulujemy Nowożeńcom
Weronika Berkowicz & Bartosz Kuczyc
Życzymy Bożego błogosławieństwa na wspólnej
drodze życia małżeńskiego.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
Paulina Zukowska i Paweł Franeczek (II)
Katarzyna Maniak i Paweł Gacek (II)
Natalia Sporschill i Łukasz Pluta (II)
Prosimy o modlitwę w intencji przygotowujących
się do Sakramentu Małżeństwa

GRUPY PARAFIALNE
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella
2. Chór „Śpiewajmy 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
młodzieży studenckiej i pracującej.
5. Dziecięce Koła Żywego Różańca - I niedziela miesiąca,
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Małgorzata
Skowrońska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan
6. Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm.
Prowadzi Jan Góra
7. Drużyny ZHP - soboty po zajęciach polskiej szkoły;
kapelan ks. Proboszcz
8. Jerycho Różańcowe - I piątek miesiąca, godz. 9:00pm.
Odpowiedzialna Danuta Grabiec
9. Katecheza dla dorosłych: Lectio Divina - w każdą
niedzielę, godz.5:00pm.
10. Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca, godz. 6:30pm.
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik
11. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek
12. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski
13. Lajkonik
• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm.
Odpowiedzialna Halina Misterka
• Mały (10-13 lat) - środa, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna
Małgorzata Łyda
• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm.
Odpowiedzialna Małgorzata Łyd
14. Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof
15. Marszałkowie - odpowiedzialny Jan Kandefer
16. Mężczyźni św. Józefa - I środa miesiąca, godz. 7:30pm.
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 - piłka nożna - poniedziałek, godz. 6:30pm.
18. Młodzież
• Laboratorium wiary - I i III niedziela miesiąca, po Mszy
o godz. 12:15pm. Prowadzi ks. Krzysztof
19. Orkiestra Dęta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am.
Prowadzi Kazimierz Murzański
20. Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - 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 - Przewodniczący Jan Kandefer
23. Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
24. Rycerze Miłosierdzia Bożego - II niedziela, godz. 3:00pm
i IV niedziela miesiąca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.
Prowadzi Danuta Grabiec.
25. Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30pm.
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanisława Ochwat
26. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I środy, 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” - piątek, godz. 8:15pm.
Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
29. Wspólnoty Domowego Kościoła
30. Wspólnota „Rodziny Trójcy Świętej” - II niedziela
miesiąca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof
31. Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
ks. Krzysztof
32. Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
Marzena Włosek

INTENCJE MSZALNE
12 sierpnia - XIX Niedziela Zwykła
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 ++ Czesław Janik - 9 rocznica śmierci, Jan
i Emilia Czuba
12:15 + Helena Brzeziński
4:00 O dar zdrowia i Bożą opiekę dla ks. Wojciecha
Baryskiego - intencja od pielgrzymów
8:00 Dziękczynna za 36 lat sakramentu małżeństwa
Kazimiery i Edwarda Furman, z prośbą o dalsze łaski
i Bożą opiekę.
13 sierpnia - Poniedziałek
8:00 O Boże łaski dla Parafian, a dla zmarłych o życie
wieczne
8:00 O Bożą opiekę i szczęśliwy powrót z wakacji dla
Ani
14 sierpnia - Wtorek, Św. Maksymiliana Marii Kolbe
8:00 O powrót do zdrowia i Boże błog. dla Kazimierza
i Stanisława
8:00 + Helena Brzeziński
15 sierpnia - Środa, Uroczystość Wniebowzięcia NMP
- Święto nakazane
8:00 ++ Zdzisław i Janina Roguccy
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
16 sierpnia - Czwartek
8:00 + Julian Wrzesień
2:30 Spotkanie modlitewne Seniorów
17 sierpnia - Piątek, św. Jacka
8:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Teresy Malec
7:30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Bogusławy
Alicji Lewandowskiej
18 sierpnia - Sobota
8:00 ++ Krystyna i Konrad Olender, Teresa Winters
11:00 ślub: Agata Szarek & Bartosz Rokiciak
3:00 ślub: Evelyn Dimitrov & Christopher Wozniczka
19 sierpnia - XX Niedziela Zwykła
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 ++ Zofia i Fryderyk Kantor
12:15 ++ Helena i Józef Brzeziński
4:00 ++ Za Władysławę i Jana Skinderowicz oraz
zmarłych z rodziny
8:00 O dar zdrowia i Bożą opiekę dla ks. Wojciecha
Baryskiego - intencja od pielgrzymów

