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.

20 sierpnia 2017 - XX Niedziela Zwykáa
Nie moĪna przejĞü obojĊtnie obok ewangelicznej sceny przedstawiającej
rozmowĊ Chrystusa z poganką. Trudno bowiem w duchu miáoĞci zrozumieü
sáowa, jakimi w tej rozmowie posáuguje siĊ Jezus, i cháód, z jakim odnosi siĊ
do zbolaáej kobiety. Jedynie najwyĪsza pochwaáa wiary owej matki przez
Jezusa áagodzi to wydarzenia.
Kobieta zostaje upokorzona. Chrystus początkowo w ogóle nie reaguje na jej
woáanie. Apostoáowie interweniują: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Czy
naleĪy siĊ dziwiü, Īe kochająca matka, pragnąc zdrowia swego dziecka,
zachowuje siĊ tak gáoĞno, iĪ zwraca uwagĊ otoczenia? To miáoĞü kaĪe jej
krzyczeü. JeĞli krzyk zmusi proroka do dziaáania, to nic, Īe ona zasáuĪy na
naganĊ za niespokojne zachowanie. ZlekcewaĪenie jej krzyku to dopiero
początek upokorzenia. JeĞli ktoĞ jest w stanie pomóc, a nie reaguje na woáanie
o pomoc, pogáĊbia nieszczĊĞcie woáającego. Na wezwanie uczniów Jezus zabiera gáos. Sáowa Jego są jednak niezwykle ostre
i gáĊbiej ją ranią. Jezus jako ĩyd podkreĞla uprzywilejowane stanowisko narodu wybranego i porównuje pogankĊ do psa.
„Niedobrze jest braü chleb dzieciom i rzucaü psom”. Porównanie jest drastyczne i upokarzające.
MiáoĞü jednak przyjmie nawet najgáĊbsze upokorzenie dla dobra ukochanej osoby. OdpowiedĨ poganki jest zdumiewająca.
Przyjmuje upokarzające porównanie do psa i wykorzystuje je dla siebie. „Tak, Panie, lecz i szczeniĊta jedzą z okruszyn, które
spadają ze stoáu ich panów”. Wyraziáa tymi sáowami swą autentyczną miáoĞü do dziecka i niezwykle gáĊboką wiarĊ w BoĪą
moc chleba spoczywającego na stole narodu wybranego. Otrzymaáa to, o co prosiáa. Sáusznie powiedziano: „pokora przebija
niebiosa”. Chrystus równieĪ przyjąá upokorzenie, i to aĪ do Ğmierci krzyĪowej, dlatego Īe nas umiáowaá. Nagrodziá
kananejską kobietĊ za to, Īe przyjĊáa upokarzające porównanie do psa, a Ojciec niebieski nagrodzi Jego za to, Īe dobrowolnie
zgodziá siĊ na los zgotowany áotrom. Chrystus uczy nas pokornej miáoĞci. To w niej jest ukryta moc zbawiająca czáowieka.
W braku pokory naleĪy upatrywaü gáówne Ĩródáo sáaboĞci naszej miáoĞci. Gdyby serca nasze byáy bardziej pokorne, modlitwa
staáaby siĊ znacznie skuteczniejsza, a odniesienie do ludzi nacechowane wiĊkszym miáosierdziem.

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.
KARNAWAà NA JACKOWIE
W dniach od 24 do 27 sierpnia
odbĊdzie siĊ karnawaá parafialny na
Jackowie. Przewidziane są róĪne
atrakcje dla dzieci i dorosáych:
wesoáe miasteczko, gry losowe,
dobre polskie i meksykaĔskie
jedzenie, Wielka Loteria oraz
zespoáy muzyczne z muzyką do
taĔca. W czwartek i piątek karnawaá
bĊdzie otwarty od 18:00 do 22:00, a w sobotĊ i niedzielĊ od
godziny 13:00.
Karnawa poprzedza Triduum ku czci Ğw. Jacka OdrowąĪa,
które odbĊdzie siĊ 17, 18 i 19 sierpnia podczas wieczornej
Mszy ĝwiĊtej. Nauki podczas Triduum wygáosi ks. Jan
Ryczek z Krakowa.

W programie:
11:00am - Msza ĝwiĊta, polska kuchnia, wystĊpy zespoáów
tanecznych, loteria fantowa, zabawy dla dzieci, mecz
siatkówki, pokaz rycerski Chorągwi Potockiego.
Bilety na loteriĊ fantową w cenie $5 do nabycia w zakrystii.
Do wygrania: bilet do Polski, przelot samolotem nad
Chicago, tygodniowy pobyt w Colorado i inne.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

POĩEGNANIE KS. ADAMA
Decyzją przeáoĪonych ksiądz wikary
A d a m Sá o mi Ĕ s k i , SCh r z o sta á
skierowany do pracy wĞród Polonii w
Kanadzie, do parafii Królowej Polski w
Toronto. PoĪegnanie ks. Adama
odbĊdzie siĊ w niedzielĊ, 27 sierpnia, na
Mszy ĝwiĊtej o godzinie 10:00. DziĊkujemy za posáugĊ w
naszej parafii i Īyczymy Ğwiatáa Ducha ĝwiĊtego i
potrzebnych áask w dalszym posáugiwaniu. SzczĊĞü BoĪe!!!
KSIĉGA ODPOWIEDZI
NA TRUDNE PYTANIA DOTYCZĄCE ĩYCIA
Anselm Grun
Czy moje Īycie nie jest przypadkiem???
Dlaczego wáaĞciwie jestem na tym Ğwiecie? Jest to pytanie,
które ludzie stawiają sobie od najdawniejszych czasów. Z
jednej strony to, Īe jestem na tym Ğwiecie, wydaje siĊ byü
przypadkiem. Fakt, Īe moi rodzice siĊ znaleĨli i mnie
poczĊli, nie byá oczywisty. Nie wybraáem sobie mojej
egzystencji. Zostaáem rzucony w Ğwiat, wrodzony w
niego, nikt mnie o nic nie pytaá. Ale wszystko zaleĪy takĪe
od mojej interpretacji. MogĊ postrzegaü moją egzystencjĊ
jako absurdalny przypadek, ale mogĊ ją teĪ interpretowaü
zupeánie inaczej. Mam dobre powody ku temu, by
wierzyü, Īe jestem chciany, Īe istniejĊ z áaski, a nie z
przypadku, Īe zostaáem wybrany spoĞród innych. Tak
mówi Biblia. Jestem wybrany, to znaczy: na mnie padá
wybór Boga. ĝwiadomie chciaá wáaĞnie mnie. I chciaá
mnie takim, jaki jestem, z kulturą, w której dorastaáem, z
moimi uzdolnieniami i umiejĊtnoĞciami, a takĪe z moimi
ograniczeniami. Interpretacja ta bĊdzie naturalnie trudna
dla kogoĞ, kto przyszedá na Ğwiat niepeánosprawny, kto
caáe swoje Īycie spĊdza na terenie dotkniĊtym przez
wojny. Nie mogĊ wtedy powiedzieü, Īe Bóg chciaá, abym
siĊ pojawiá w tym nieszczĊĞciu. Mnie pomogáaby wtedy
juĪ sama myĞl, Īe byáem chciany przez Boga jako ta
wyjątkowa osoba i Īe mimo zewnĊtrznych okolicznoĞci
istnieje we mnie coĞ, co ostatecznie nie podlega wáadzy
przeciwnoĞci losu. Ja jako osoba jestem niezaleĪny od
tego, co jest wokóá mnie. Z ta kim nastawieniem mogĊ
postrzegaü zewnĊtrzne okolicznoĞci jako wyzwanie, by nie
zwątpiü w siebie i w Boga jako mój ostateczny fundament
oraz by przy caáym zewnĊtrznym chaosie odkrywaü w
sobie nietykalny rdzeĔ. NiezaleĪnie od tego, jak wygląda
moja sytuacja Īyciowa, jestem wdziĊczny, Īe pojawiáem
siĊ na Ğwiecie. I czujĊ swoją wartoĞü: Jestem wyjątkowy,
poniewaĪ obraz, który jest we mnie, Bóg uczyniá tylko dla
mnie. Dlatego mogĊ powiedzieü: Nie jestem na Ğwiecie
przypadkowo. Posáugując siĊ obrazami biblijnymi, mogĊ
mówiü: Jestem stworzony i uksztaátowany przez Boga.
Nazwaá mnie On po imieniu. Wpisaá moje imiĊ w swoją
dáoĔ. To czyni mnie wyjątkowym. MogĊ odnieĞü do mnie
osobiĞcie Jego sáowa:
„Nie lĊkaj siĊ, bo ciĊ wykupiáem, wezwaáem ciĊ po imieniu;
tyĞ mój!" (Iz 43,1).

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 ramiona mi.
Zróbmy wiĊc wszystko, Īeby nasz ubiór byá
stosowny i nie rozpraszaá osób modlących
siĊ w koĞciele.
Nie zapomnij teĪ o wyáączeniu telefonu!
PIàKA NOĩNA DLA
MINISTRANTÓW
W kaĪdy poniedziaáek, o godzinie
7:00 wieczorem zapraszamy
wszystkich ministrantów na piákĊ
noĪną do parku. Spotkanie odbywa
siĊ przy 6566 N. Avondale Ave,
Olympia Park
XVII Niedziela Zwykáa, 13 sierpnia:
$3,259.00
Fundusz na kwiaty: $130.00

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

8:00am:
M. Baran, K. Miari, E. Dąbrowska
10:00am:
Dorota EĨlakowska, Patryk Król, Alfred Karwowski
12:15pm:
Piotr Majewski, Iwona Kawalec
4:00pm:
Rycerze Miáosierdzia BoĪego
8:00pm:
MáodzieĪ
FILM “WiernoĞü” o bá. ks. Jerzym Popieáuszce
Z okazji 70. rocznicy urodzin bá. ks.
Jerzego Popieáuszki, Instytut
Dziedzictwa Polskiego i Fundacja
im. ks. Jerzego Popieáuszki
"Dobro" zapraszają na film Pawáa
Woldana pt. “WiernoĞü”, który
odbĊdzie siĊ w dzisiaj, 20 sierpnia
o godzinie 5:00 w sali parafialnej. WstĊp wolny.

ZAPOWIEDZI PRZEDĝLUBNE
Do Sakramentu MaáĪeĔstwa
przygotowują siĊ:
Monika Bigos i Marcin Rak (III)
Agnieszka Wesoáowska i Adrian Wójtowicz (III)
Katarzyna PorĊba i Damian Bednarski (III)
Prosimy o modlitwĊ w intencji przygotowujących siĊ
do Sakramentu MaáĪeĔstwa.
“ Trojcowo wychowuje
intelektualnie i duchowo”
ZAPISY DO
POLSKIEJ SZKOàY
im. Trójcy ĝwiĊtej
Informujemy, Īe dodatkowa rejestracja na rok szkolny
2017/ 2018 odbĊdzie siĊ dzisiaj, 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!

II SKàADKA NA
SANKTUARIUM
NIEPOKALANEGO
POCZĉCIA
W WASZYNGTONIE
W przyszáym tygodniu
parafie na terenie naszej
archidiecezji wezmą udziaá
w
ogólnokrajowej
kolekcjie na rzecz
ukoĔczenia ostatniego,
wielkiego projektu bazyliki Narodowego Sanktuarium
Niepokalanego PoczĊcia w Waszyngtonie. Jest nim kopuáa
Trójcy ĝwiĊtej w sanktuarium. Ma ona zostaü ukoĔczona
przed 2020 rokiem, w setną rocznicĊ powstania bazyliki.
To Narodowe Sanktuarium, znane równieĪ jako KoĞcióá
Katolicki Ameryki, jest najwiĊkszym koĞcioáem w Stanach
Zjednoczonych i jest latarnią morską naszej wiary dla
blisko jednego miliona osób, które kaĪdego roku
odwiedzają tĊ ĞwiątyniĊ i dla milionów innych, którzy
odwiedzają ją i pracują w stolicy naszego kraju. WiĊcej
informacji na temat tego projektu jest dostĊpnych pod
adresem trinitydom.org lub nationalshrine.org. Z góry
dziĊkujemy za Wasze wsparcie tej inicjaywy przez záoĪone
ofiary w przyszáym tygodniu, podczas drugiej kolekty.
SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy nowoĪeĔcom:
Adam i Karolina Gasiewscy
ĩyczymy BoĪego báogosáawieĔstwa
na nowej drodze Īycia.

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
20 sierpnia - XX Niedziela Zwykla
8:00 O zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe dla Marii z okazji
urodzin
8:00 +Józef Boduch - rocznica Ğmierci
10:00 ++Helena i Józef BrzeziĔski
10:00 ++Stanisáaw i Marianna
12:15 W intencji wspólnoty rodziny Trójcy ĝwiĊtej
4:00 +o. BáaĪej KaraĞ
8:00 +Maria TarczoĔ
21 sierpnia - Poniedziaáek - Ğw. Piusa X
8:00 +o. BáaĪej KaraĞ
8:00 ++Stanisáaw i Ludomira SmleĔski
8:00 +Maria TarczoĔ
22 sierpnia - Wtorek - NMP Królowej
8:00 +Maria TarczoĔ
8:00 +Natalia Raá (11 rocznica Ğmierci) i zmarli z rodziny
Bochenków
8:00 o. BáaĪej KaraĞ
23 siernia - ĝroda
8:00 +Maria TarczoĔ
8:00 +o. BáaĪej KaraĞ
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
24 sierpnia - Czwartek - Bartáomieja Apostoáa
8:00 +Maria TarczoĔ
8:00 +o. BáaĪej KaraĞ
8:00 +Dolores Kasprzak
25 sierpnia - Piątek Ğw. Ludwika
8:00 +o. BáaĪej KaraĞ
8:00 W intencji Īywych i zmaráych parafian
7:30 +Maria TarczoĔ
26 sierpnia - Sobota NMP CzĊstochowskiej
8:00 +Maria TarczoĔ
8:00 +o. BáaĪej KaraĞ
27 sierpnia - XX Niedziela Zwykla
8:00 O BoĪe báogosáawieĔstwo i opiekĊ dla Piotra Malec z
okazji 19. urodzin
10:00 O BoĪe báogosáawieĔstwo z okazji urodzin dla Nicole i
Rafaáa Zakrzewskiego
10:00 +Konrad Olender
12:15 +o. BáaĪej KaraĞ
4:00 Przez wstawiennictwo MB Miáosierdzia w intencji
Īywych i zmaráych Rycerzy Miáosierdzia BoĪego, Kóá
Koronkowych ich rodzin oraz ks. Opiekuna.
8:00 +Maria TarczoĔ

