
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 

13 sierpnia 2017 - XIX 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. 

  

 W wieczór rozmno enia chlebów Jezus poleca uczniom przeprawi  si  

przez jezioro i poprzedzi  Jego przej cie na drugi brzeg, sam za , 

rozpu ciwszy rzesz , idzie sam na gór  si  modli . Jest noc, ód  

z Dwunastoma z trudem p ynie wskutek gwa townych fal i wichru 

przeciwnego, wi c „trudzili si  przy wios owaniu” (Mk 6, 48). Nad ranem 

zobaczyli Jezusa id cego wprost do nich, „krocz cego po jeziorze”, a s dz c, 

e to jest zjawa, zacz li krzycze  ze strachu. Lecz s owo Pana uspokaja ich: 

„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie si !” (Mt 14, 27). Wtedy Piotr, naj mielszy, 

mówi: „Panie, je li to Ty jeste , ka  mi przyj  do siebie po wodzie” (tam e 

28). Aposto  nie ma adnej w tpliwo ci, e Jezus ma tak  moc; na Jego s owo 

wychodzi z odzi i kroczy po falach. Lecz chwil  potem, gdy ul k  si  silnego 

wiatru, zaczyna ton  i wo a: „Panie, ratuj mnie!” (tam e 30). Jak bardzo 

ludzkie jest to przeciwie stwo mi dzy wiar  Piotra a instynktem l ku; równie  

on, jak Eliasz, cho  pe en gorliwo ci i odwagi w s u bie swojego Pana, ulega 

jeszcze obawom, zniech ceniu; i trzeba, aby Bóg przyszed  go podtrzyma . 

Na górze Horeb Bóg da  odczu  prorokowi swoj  obecno , objawi  si  mu, 

mówi  do niego, lecz pozosta  Niewidzialny. Na jeziorze natomiast daje si  

rozpozna  w rzeczywisto ci swojej osoby bosko-ludzkiej. Uczniowie nie 

zakrywaj  przed Nim swoich twarzy, lecz wpatruj  si  w Niego, bo On sam 

ukry  swoje Bóstwo w ludzkim ciele. Sta  si  cz owiekiem, bratem; dlatego 

uczniowie, a szczególnie Piotr, obcuj  z Nim tak poufale. Jezus za  nawzajem 

z poufa o ci  dodaje im odwagi i czyni wyrzuty, uspokaja nawa nic , podaje 

r k  Piotrowi, podtrzymuje go i mówi: „Cz owieku ma ej wiary, czemu zw tpi e ?” Bóg podtrzymuje cz owieka, który 

przygnieciony trudno ciami ycia ucieka si  do Niego. 



 

KARNAWA  NA JACKOWIE 
 

W dniach od 24 do 27 sierpnia 

odb dzie si  karnawa  parafialny na 

Jackowie. Przewidziane s  ró ne 

atrakcje dla dzieci i doros ych: 

weso e miasteczko, gry losowe, 

dobre polskie i meksyka skie 

jedzenie, Wielka Loteria oraz 

zespo y muzyczne z muzyk  do 

ta ca. W czwartek i pi tek karnawa  

b dzie otwarty od 18:00 do 22:00, a w sobot  i niedziel  od 

godziny 13:00.  

Karnawa poprzedza Triduum ku czci w. Jacka Odrow a, 

które odb dzie si  17, 18 i 19 sierpnia podczas wieczornej 

Mszy wi tej. Nauki podczas Triduum wyg osi ks. Jan 

Ryczek z Krakowa.  

 

UROCZYSTO  
WNIEBOWZI CIA 

NAJ WI TSZEJ MARYII PANNY 
 

WTOREK - 15 SIERPNIA 
 

We wtorek, 15 sierpnia z okazji 

u r o c z y s t o c i  W n i e b o w z i c i a 

Naj wi tszej Maryi Panny zostan  

odprawione Msze wi te o godzinie 
8:00 rano i 7:30 wieczorem.  

 

WITAMY GO CI 
ODWIEDZAJ CYCH  
NASZ  WI TYNI .  

yczymy Wam b ogos awie stwa 

Bo ego  i  op i ek i  Ma tk i 

Naj wi tszej.  

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. 

 

 
 
 

8:00am:  
B. Pys, J. Wudarczyk, E. D browska 
 

10:00am:  
Joanna Wudarczyk, Zbigniew Sacha, Ma gorzata Silezin 
 

12:15pm:  
Micha  Kedryna, Agnieszka Bigos 
 

4:00pm:  
Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00pm:  
M odzie  

 

KSI GA ODPOWIEDZI  
 

NA TRUDNE PYTANIA DOTYCZ CE YCIA 

Anselm Grun 
Tak wiele zwi zków si  rozpada. Co zrobi , by by y udane? 
 

Wszelkie zwi zki s  nara one na obci enia i konflikty. To 

zupe nie normalne z powodu presji, jaka ci y w dzisiejszych 

czasach na ludziach. Jednak nawet je li mi o ci nie mo na si  

nauczy , to piel gnowania relacji i radzenia sobie z 

konfliktami w zwi zkach mo na. 

Najwa niejsze jest to, by nie interpretowa  konfliktów jako 

za amania ca ego zwi zku. W wyniku konfliktu nie zostaj  te  

podany w w tpliwo  jako osoba. Konflikty s  nieod czn  

cz ci  ycia, s  szans  znalezienia nowych mo liwo ci we 

mnie samym. Trzeba tak e wyostrzy  swoj  wiadomo  na 

to, e to zbyt wygórowane wymagania prowadz  do obci e . 

W ka dym zwi zku przeplataj  si  fazy wi kszej blisko ci i 

wi kszego dystansu. Gdy zwi zek jest trudny, jest to by  mo e 

zaproszenie, by stworzy  w nim wi kszy dystans i zrobi  

najpierw co  dla siebie samego, zacz  dobrze obchodzi  si  z 

samym sob . Aby zwi zek pozosta  ywy, konieczne jest tak e 

szukanie albo stwarzanie przestrzeni blisko ci, w których 

b dziemy mogli pog bia  wzajemne wi zi. Aby zwi zki by y 

udane, potrzebujemy dodatkowo dobrych form komunikacji 

oraz zdrowej kultury k ócenia si . Potrzebujemy jednak 

równie  w a ciwego nastawienia do siebie samych i do 

drugiego cz owieka. Nie wolno nam oczekiwa  wszystkiego od 

partnera. Nie jest on nigdy w stanie da  nam absolutnej 

mi o ci, absolutnego poczucia bezpiecze stwa i absolutnego 

zrozumienia. Psychologowie mówi  o tym, e nale y 

odmitologizowa  zwi zek, e nie wolno przesadza  z 

wymaganiami w stosunku do niego, aby mi o  mog a sta  si  

dojrza a. Co  absolutnego mo e nam da  tylko Bóg. Je li 

zbudujemy sobie pewien idea  i b dziemy oczekiwali od 

drugiej osoby czego  w rodzaju raju na ziemi, nasze 

oczekiwania w stosunku do niej b d  zbyt wygórowane.  

Jednak je li z wdzi czno ci  przyjmiemy to, ile mi o ci, 

poczucia bezpiecze stwa i zrozumienia partner daje nam w 

darze przy swoich ograniczonych mo liwo ciach, wtedy w 

naszym zwi zku przestan  si  pojawia  ci g e spi cia. 

Rozpoznamy w tym, czego do wiadczamy poprzez drugiego 

cz owieka, wskazanie na absolutn  mi o . W ten sposób 

zwi zek z drugim cz owiekiem rzeczywi cie b dzie dla nas 

pomoc  na drodze do tej absolutnej mi o ci, która jest Bogiem. 

Dlatego te  dla mnie wi zi z Bogiem bardzo pomagaj  w 

budowaniu udanego zwi zku z cz owiekiem. Zwi zki bardzo 

cz sto rozpadaj  si  dlatego, e nie postrzegamy drugiego 

cz owieka takim, jaki on jest. 

 

PO EGNANIE KS. ADAMA 
 

Decyzj  prze o onych ksi dz wikary 

Adam S omi ski, SChr zosta  skierowany 

do pracy w ród Polonii w Kanadzie, do 

parafii Królowej Polski w Toronto. 

Po egnanie ks. Adama odb dzie si  w 

niedziel , 27 sierpnia, na Mszy wi tej o 

godzinie 10:00. Dzi kujemy za pos ug  w naszej parafii i 

yczymy wiat a Ducha wi tego i potrzebnych ask w 

dalszym pos ugiwaniu. Szcz  Bo e!!! 



 

SKARBY TRÓJCOWA 
 

Gratulujemy rodzicom i witamy w naszej  
wspólnocie nowo ochrzczone dzieci: 
Tomasz Joseph Belzek 

Amelia Joanna Malek 
 

Gratulujemy nowo e com:  
Diana i Jakub Anio , 

Elangie i Michael Patterson 

yczymy Bo ego b ogos awie stwa  
na nowej drodze ycia. 

 

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   
 

Do Sakramentu Ma e stwa 

przygotowuj  si :   
 

Monika Bigos i Marcin Rak (II) 

Agnieszka Weso owska i Adrian Wójtowicz (II) 

Katarzyna Por ba i Damian Bednarski (II) 
 

Prosimy o modlitw  w intencji przygotowuj cych si   

do Sakramentu Ma e stwa. 

 

PI KA NO NA DLA 
MINISTRANTÓW 

 

W ka dy poniedzia ek, o godzinie 

7:00 wieczorem zapraszamy 

wszystkich ministrantów na pi k  

no n  do parku. Spotkanie odbywa 

si  przy 6566 N. Avondale Ave, 

Olympia Park   

 

“ Trojcowo wychowuje 

intelektualnie i duchowo” 
     ZAPISY DO 

POLSKIEJ SZKO Y  
im. Trójcy wi tej 

 

Informujemy, e dodatkowa  rejestracja na rok szkolny  

2017/ 2018 odb dzie si  w niedziel , 20 sierpnia w godzinach 

od 9.00 do 2.00 pm. w sali pod ko cio em. W tym samym 

czasie b dzie mo liwo  zakupienia podr czników szkolnych. 

Forma wraz z regulaminem zapisów dostepna na stronie 

szko y: www.szkolanatrojcowie.com. 
 

Zapraszamy! 

 

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! 

 

POKAZ FILMU  
pt. “Wierno ” o b . ks. 

Jerzym Popie uszce  
 

Z okazji 70. rocznicy urodzin 

b . ks. Jerzego Popie uszki, 

I n s t y t u t  D z i e d z i c t w a 

Polskiego i Fundacja im. ks. 

Jerzego Popie uszki "Dobro" zapraszaj  Poloni , a 

szczególnie m odzie  polonijn , na pokaz filmu historyczno

-fabularnego Paw a Woldana pt. “Wierno ”, który 

odb dzie si  w niedziel , 21 sierpnia o godzinie 5:00 w 
sali parafialnej.  Wst p wolny. Bohaterk  tej opowie ci 

jest wspó czesna dziennikarka, która przygotowuje film o 

yciu ks. Jerzego. Podczas pracy spotyka si  z dawnymi 

funkcjonariuszami SB oraz przyjació mi ks. Jerzego.             

Bezpo rednio po projekcji na Trójcowie odb dzie si  

spotkanie z Markiem Popie uszko, bratankiem b . 

Popie uszki. Podczas spotkania b dzie mo na z o y  ofiar  

na Fundacj  im. ks. Jerzego Popie uszki "Dobro", która 

organizuje 9 i 10 wrze nia Obchody 70. rocznicy urodzin  

ks. Jerzego w Suchowoli i Okopach – na Rodzinnej Ziemi.  

 

XVII Niedziela Zwyk a, 6 sierpnia:  

$4,805.00 
Fundusz na bierz ce roemonty: $3,035.00 

 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om i Go ciom 

dzi kujemy za z o one ofiary. Bóg zap a ! 

 

NABO E STWO FATIMSKIE 
 

Z okazji 100-lecia objawie  fatimskich, pragn c 

odpowiedzie  na wezwanie Maryi do nawrócenia  

zapraszamy do uczestnictwa w nabo e stwie fatimskim, 

k t ó r e  o d b d z i e  s i  

wyj tkowo w sobot ,  
19 sierpnia ze wzgl du na 

histori  tego objawienia w 

sierpniu. 

7:30pm Msza wi ta 
Po Mszy zapraszamy na 

procesj  wiat a.  

 

SPOTKANIE  
DLA SENIORÓW 

 

W czwartek, 17 sierpnia 
zapraszamy na spotkanie: 

2:30pm - Wystawienie 

Naj wi tszego Sakramentu 

3:00pm - Koronka do Mi osierdzia Bo ego 

3:15pm - Msza wi ta  

Po Mszy spotkanie w sali parafilanej. 



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 
 
13 sierpnia - XIX Niedziela Zwykla 
 

8:00 ++Lewandowscy 

10:00 +Czes aw Janik (8 rocznica mierci), ++Jan i Emilia 

Czuba 

10:00 +Piotr Sieka ski 

12:15 +Helena Brzezi ski - od rodziny  

4:00 +o. B a ej Kara  

8:00 +Maria Tarczo  
 
14 sierpnia - Poniedzia ek - w. Maksymiliana Kolbe 
 

8:00 Za ywych i zmar ych Parafian 

8:00 +o. B a ej Kara  

8:00 +Maria Tarczo   
 

15 sierpnia - Wtorek - Wniebowzi cia NMP 
 

8:00 ++Marek Warner oraz z rodziny Warner i Koniecko 

8:00 +Maria Tarczo   

7:30 +o. B a ej Kara  
 
16 siernia - roda  
 

8:00 +Maria Tarczo  

8:00 +o. B a ej Kara   

7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 
17 sierpnia - Czwartek - w. Jacka 
 

8:00 +Dolores Kasprzak 

8:00 +o. B a ej Kara  

8:00 +Maria Tarczo   
 

18 sierpnia - Pi tek  - w. Ludwika 
 

8:00 +o. B a ej Kara  

8:00 ++Krystyna i Konrad Olender oraz Teresa Winters 

8:00 ++Ludwik i Agnieszka Komperda 

7:30 +Maria Tarczo  
 

19 sierpnia - Sobota  
 

8:00 +Boles aw Kurzyd o 

8:00 +Maria Tarczo  

6:30 +o. B a ej Kara  
 
20 sierpnia - XX Niedziela Zwykla 
 

8:00 O zdrowie i b ogos awie stwo Bo e dla Marii z okazji 

urodzin 

8:00 +Józef Boduch - rocznica mierci 

10:00 ++Helena i Józef Brzezi ski 

10:00 ++Stanis aw i Marianna 

12:15 W intencji wspólnoty rodziny Trójcy wi tej  

4:00 +o. B a ej Kara  

8:00 +Maria Tarczo   


