
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 

20 sierpnia 2017 - XX 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. 

 

Nie mo na przej  oboj tnie obok ewangelicznej sceny przedstawiaj cej 
rozmow  Chrystusa z pogank . Trudno bowiem w duchu mi o ci zrozumie  
s owa, jakimi w tej rozmowie pos uguje si  Jezus, i ch ód, z jakim odnosi si  
do zbola ej kobiety. Jedynie najwy sza pochwa a wiary owej matki przez 
Jezusa agodzi to wydarzenia. 
Kobieta zostaje upokorzona. Chrystus pocz tkowo w ogóle nie reaguje na jej 
wo anie. Aposto owie interweniuj : „Odpraw j , bo krzyczy za nami”. Czy 
nale y si  dziwi , e kochaj ca matka, pragn c zdrowia swego dziecka, 
zachowuje si  tak g o no, i  zwraca uwag  otoczenia? To mi o  ka e jej 
krzycze . Je li krzyk zmusi proroka do dzia ania, to nic, e ona zas u y na 
nagan  za niespokojne zachowanie. Zlekcewa enie jej krzyku to dopiero 
pocz tek upokorzenia. Je li kto  jest w stanie pomóc, a nie reaguje na wo anie 

o pomoc, pog bia nieszcz cie wo aj cego. Na wezwanie uczniów Jezus zabiera g os. S owa Jego s  jednak niezwykle ostre 
i g biej j  rani . Jezus jako yd podkre la uprzywilejowane stanowisko narodu wybranego i porównuje pogank  do psa. 
„Niedobrze jest bra  chleb dzieciom i rzuca  psom”. Porównanie jest drastyczne i upokarzaj ce. 
Mi o  jednak przyjmie nawet najg bsze upokorzenie dla dobra ukochanej osoby. Odpowied  poganki jest zdumiewaj ca. 
Przyjmuje upokarzaj ce porównanie do psa i wykorzystuje je dla siebie. „Tak, Panie, lecz i szczeni ta jedz  z okruszyn, które 
spadaj  ze sto u ich panów”. Wyrazi a tymi s owami sw  autentyczn  mi o  do dziecka i niezwykle g bok  wiar  w Bo  
moc chleba spoczywaj cego na stole narodu wybranego. Otrzyma a to, o co prosi a. S usznie powiedziano: „pokora przebija 
niebiosa”. Chrystus równie  przyj  upokorzenie, i to a  do mierci krzy owej, dlatego e nas umi owa . Nagrodzi  
kananejsk  kobiet  za to, e przyj a upokarzaj ce porównanie do psa, a Ojciec niebieski nagrodzi Jego za to, e dobrowolnie 
zgodzi  si  na los zgotowany otrom. Chrystus uczy nas pokornej mi o ci. To w niej jest ukryta moc zbawiaj ca cz owieka. 
W braku pokory nale y upatrywa  g ówne ród o s abo ci naszej mi o ci. Gdyby serca nasze by y bardziej pokorne, modlitwa 
sta aby si  znacznie skuteczniejsza, a odniesienie do ludzi nacechowane wi kszym mi osierdziem.  



 

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.  

 

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. 

 

KSI GA ODPOWIEDZI  
 

NA TRUDNE PYTANIA DOTYCZ CE YCIA 
Anselm Grun 

Czy moje ycie nie jest przypadkiem??? 
 

Dlaczego w a ciwie jestem na tym wiecie? Jest to pytanie, 
które ludzie stawiaj  sobie od najdawniejszych czasów. Z 
jednej strony to, e jestem na tym wiecie, wydaje si  by  
przypadkiem. Fakt, e moi rodzice si  znale li i mnie 
pocz li, nie by  oczywisty. Nie wybra em sobie mojej 
egzystencji. Zosta em rzucony w wiat, wrodzony w 
niego, nikt mnie o nic nie pyta . Ale wszystko zale y tak e 
od mojej interpretacji. Mog  postrzega  moj  egzystencj  
jako absurdalny przypadek, ale mog  j  te  interpretowa  
zupe nie inaczej. Mam dobre powody ku temu, by 
wierzy , e jestem chciany, e istniej  z aski, a nie z 
przypadku, e zosta em wybrany spo ród innych. Tak 
mówi Biblia. Jestem wybrany, to znaczy: na mnie pad  
wybór Boga. wiadomie chcia  w a nie mnie. I chcia  
mnie takim, jaki jestem, z kultur , w której dorasta em, z 
moimi uzdolnieniami i umiej tno ciami, a tak e z moimi 
ograniczeniami. Interpretacja ta b dzie naturalnie trudna 
dla kogo , kto przyszed  na wiat niepe nosprawny, kto 
ca e swoje ycie sp dza na terenie dotkni tym przez 
wojny. Nie mog  wtedy powiedzie , e Bóg chcia , abym 
si  pojawi  w tym nieszcz ciu. Mnie pomog aby wtedy 
ju  sama my l, e by em chciany przez Boga jako ta 
wyj tkowa osoba i e mimo zewn trznych okoliczno ci 
istnieje we mnie co , co ostatecznie nie podlega w adzy 
przeciwno ci losu. Ja jako osoba jestem niezale ny od 
tego, co jest wokó  mnie. Z ta kim nastawieniem mog  
postrzega  zewn trzne okoliczno ci jako wyzwanie, by nie 
zw tpi  w siebie i w Boga jako mój ostateczny fundament 
oraz by przy ca ym zewn trznym chaosie odkrywa  w 
sobie nietykalny rdze . Niezale nie od tego, jak wygl da 
moja sytuacja yciowa, jestem wdzi czny, e pojawi em 
si  na wiecie. I czuj  swoj  warto : Jestem wyj tkowy, 
poniewa  obraz, który jest we mnie, Bóg uczyni  tylko dla 
mnie. Dlatego mog  powiedzie : Nie jestem na wiecie 
przypadkowo. Pos uguj c si  obrazami biblijnymi, mog  
mówi : Jestem stworzony i ukszta towany przez Boga. 
Nazwa  mnie On po imieniu. Wpisa  moje imi  w swoj  
d o . To czyni mnie wyj tkowym. Mog  odnie  do mnie 
osobi cie Jego s owa: 
„Nie l kaj si , bo ci  wykupi em, wezwa em ci  po imieniu; 
ty  mój!" (Iz 43,1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W programie: 
11:00am - Msza wi ta, polska kuchnia, wyst py zespo ów 
tanecznych, loteria fantowa, zabawy dla dzieci, mecz 
siatkówki, pokaz rycerski Chor gwi Potockiego.  
Bilety na loteri  fantow  w cenie $5 do nabycia w zakrystii. 
Do wygrania: bilet do Polski, przelot samolotem nad 
Chicago, tygodniowy pobyt w Colorado i inne.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

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 nowo e com:  
Adam i Karolina Gasiewscy 

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 (III) 

Agnieszka Weso owska i Adrian Wójtowicz (III) 

Katarzyna Por ba i Damian Bednarski (III) 
 

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  dzisiaj, 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 

u b i ó r  j e s t  w y r a z e m 

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! 

 
FILM “Wierno ” o b . ks. Jerzym Popie uszce  

 

Z okazji 70. rocznicy urodzin b . ks. 
Jerzego Popie uszki, Instytut 
Dziedzictwa Polskiego i Fundacja 
im. ks. Jerzego Popie uszki 
"Dobro" zapraszaj  na film Paw a 
Woldana pt. “Wierno ”, który 
odb dzie si  w dzisiaj, 20 sierpnia 

o godzinie 5:00 w sali parafialnej.  Wst p wolny.  

 

 
 
8:00am:  
M. Baran, K. Miari, E. D browska 
 

10:00am:  
Dorota E lakowska, Patryk Król, Alfred Karwowski 
 

12:15pm:  
Piotr Majewski, Iwona Kawalec 
 

4:00pm:  
Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00pm:  
M odzie  

 

XVII Niedziela Zwyk a, 13 sierpnia:  
$3,259.00 

Fundusz na kwiaty: $130.00 
 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om i Go ciom 

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

 

II SK ADKA NA 
SANKTUARIUM  

NIEPOKALANEGO 
POCZ CIA  

W WASZYNGTONIE 
 

W przysz ym tygodniu 
parafie na terenie naszej 
archidiecezji wezm  udzia  
w  o g ó l n o k r a j o w e j 
ko l ekc j i e  na  r zecz 
uko czenia ostatniego, 
wielkiego projektu bazyliki Narodowego Sanktuarium 
Niepokalanego Pocz cia w Waszyngtonie. Jest nim kopu a 
Trójcy wi tej w sanktuarium. Ma ona zosta  uko czona 
przed 2020 rokiem, w setn  rocznic  powstania bazyliki. 
To Narodowe Sanktuarium, znane równie  jako Ko ció  
Katolicki Ameryki, jest najwi kszym ko cio em w Stanach 
Zjednoczonych i jest latarni  morsk  naszej wiary dla 
blisko jednego miliona osób, które ka dego roku 
odwiedzaj  t  wi tyni  i dla milionów innych, którzy 
odwiedzaj  j  i pracuj  w stolicy naszego kraju. Wi cej 
informacji na temat tego projektu jest dost pnych pod 
adresem trinitydom.org lub nationalshrine.org. Z góry 
dzi kujemy za Wasze wsparcie tej inicjaywy przez z o one 
ofiary w przysz ym tygodniu, podczas drugiej kolekty.  



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 
 
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   
 
21 sierpnia - Poniedzia ek - w. Piusa X 
 

8:00 +o. B a ej Kara  
8:00 ++Stanis aw i Ludomira Smle ski 
8:00 +Maria Tarczo  
 

22 sierpnia - Wtorek - NMP Królowej 
 

8:00 +Maria Tarczo  
8:00 +Natalia Ra  (11 rocznica mierci) i zmarli z rodziny 
Bochenków    
8:00 o. B a ej Kara  
 
23 siernia - roda  
 

8:00 +Maria Tarczo  
8:00 +o. B a ej Kara   
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 
24 sierpnia - Czwartek - Bart omieja Aposto a 
 

8:00 +Maria Tarczo  
8:00 +o. B a ej Kara  
8:00 +Dolores Kasprzak  
 

25 sierpnia - Pi tek w. Ludwika 
 

8:00 +o. B a ej Kara  
8:00 W intencji ywych i zmar ych parafian 
7:30 +Maria Tarczo  
 

26 sierpnia - Sobota NMP Cz stochowskiej 
 

8:00 +Maria Tarczo  
8:00 +o. B a ej Kara  
 
27 sierpnia - XX Niedziela Zwykla 
 

8:00 O Bo e b ogos awie stwo i opiek  dla Piotra Malec z 
okazji 19. urodzin 
10:00 O Bo e b ogos awie stwo z okazji urodzin dla Nicole i 
Rafa a Zakrzewskiego 
10:00 +Konrad Olender 
12:15 +o. B a ej Kara   
4:00 Przez wstawiennictwo MB Mi osierdzia w intencji 
ywych i zmar ych Rycerzy Mi osierdzia Bo ego, Kó  

Koronkowych ich rodzin oraz ks. Opiekuna.  
8:00 +Maria Tarczo   


