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: codziennie 8:00am, w każdą
środę i piątek o 7:30pm, w Pierwszy Czwartek miesiąca
o 7:30pm, w Pierwszą Sobotę miesiąca o 6:30pm.
NABOŻEŃSTWA:
• Nabożeństwo ku czci św. Józefa - środa, po Mszy o 8:00am
• Nowennna do MB Nieustającej Pomocy - środa, 7:30pm
• Godzinki do NMP - niedziela, 7:30am
• Adoracja w Godzinie Miłosierdzia: piątek i niedziela
- 3:00pm
• Pierwszy Czwartek miesiąca i namaszczenie olejami
św. Charbela - 6:30pm
• Pierwszy Piątek miesiąca: nabożeństwo pokutne - 6:30pm
i nabożeństwo uwielbienia z prośbą o uzdrowienie po Mszy
św. o 7:30pm
• Pierwsza Sobota miesiąca z procesją światła - 6:30pm

strona internetowa: www.trojcowo.com
Duszpasterstwo prowadzą Księża Chrystusowcy:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Adam Słomiński SChr - Asystent
Ks. Krzysztof Janicki SChr - Asystent
Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent
Siostry Misjonarki tel. 773 227 9826
Sr. Agnieszka Kortiak MChR
Sr. Gertruda Szymańska MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
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.

27 sierpnia 2017 - XXI Niedziela Zwykła

Wielu z nas, dzięki współczesnym środkom komunikacji, może być na bieżąco z tym, co dzieje się w Kościele. Zarówno
w wymiarze lokalnym, jak i powszechny. Niesłabnącym zainteresowaniem świata cieszy się wciąż papież Franciszek. Tysiące
ludzi gromadzi się na Placu św. Piotra w czasie środowych audiencji generalnych czy niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”.
Aby znaleźć źródło i sens papieskiego posługiwania Franciszka musimy sięgnąć do fragmentu Ewangelii, przeznaczonego
do odczytania na dzisiejszą niedzielę. Od II poł. IV wieku katolicy interpretują ten tekst jako jednoznacznie mówiący
o prymacie (pierwszeństwie) biskupa Rzymu, następcy św. Piotra.
Cezarea, o której wspomina Ewangelia, leżała blisko źródeł Jordanu. Jedna z grot skalnych, z których wypływa ta rzeka, została już w III w przed Chrystusem poświęcona greckiemu bożkowi i nimfom. Na szczycie została wybudowana świątynia ku
czci Cezara Augusta. Natomiast syn Heroda Wielkiego, Filip, rozbudował tę miejscowość i nazwał Cezareą Filipową.
W
umysłach Żydów, którzy czcili Boga Jahwe, bałwochwalstwo budziło oburzenie, odrazę i gniew. Na tym właśnie miejscu,
pełnym grozy, miał miejsce dialog Jezusa, Syna Boga żywego, z rybakiem Szymonem, synem Jony. Jezus mówi o innej skale,
na której zbuduje inną świątynię – Kościół Boży. Żadne moce piekielne nigdy go nie przemogą, chociaż będą nieustannie w tę
skałę uderzały. Jezus – budowniczy Kościoła, położył fundament, na którym buduje świątynię dla Boga z żywych kamieni.
Budowa ta zostanie zakończona dopiero wtedy, gdy Jezus powtórnie przyjdzie na świat przy końcu czasów.
Cała rolę, zadanie i posłannictwo Piotra w Kościele Jezus określił za pomocą trzech metafor: skała, władza kluczy oraz związywanie i rozwiązywanie. Na tym tekście opiera się władza każdorazowego papieża, który jest namiestnikiem Jezusa na ziemi
i następcą św. Piotra. Każdy papież jest Piotrem swoich czasów. Jest on skała dla Kościoła, ma w nim władzę kluczy, może
związywać i rozwiązywać.
Papież Franciszek, Piotr naszych czasów, zatroskany o dobro świata i każdego człowieka, zachęca nas dzisiaj do wpatrywania
się w Jezusa – Mesjasza, który jest synem Boga żywego. I jak w dniu wyboru na Stolicę św. Piotra, nadal liczy na naszą modlitwę, by mógł naśladować Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza i Głowę całego Kościoła. ks. Leszek Smoliński

WITAMY GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH
NASZĄ ŚWIĄTYNIĘ.
Życzymy Wam błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Najświętszej.
Wszystkich Drogich Parafian wyjeżdzających na wakacje
polecamy Bożej Opatrzności i życzymy dobrego wypoczynku. Pamiętajmy o obowiązku uczestnictwa
w niedzielej Eucharystii oraz o wspieraniu w tym czasie swojej parafii. Trójcowo utrzymuje się w większości
ze składek,
dlatego przed swoim wyjazdem lub po powrocie przekażmy
do parafii swoje koperty niedzielne.
KSIĘGA ODPOWIEDZI
NA TRUDNE PYTANIA DOTYCZĄCE ŻYCIA
Anselm Grunn
Czy prawdziwe pojednanie możliwe jest także po głębokich
zranieniach?
Musimy rozróżniać między pojednaniem, które dzieje się we
mnie, oraz pojednaniem z drugą osobą. Po łacinie pojednanie to reconciliatio - słowo to od razu sygnalizuje, że związek z drugim człowiekiem jest znowu możliwy,
że
mogę nawiązać z nim ponownie dobry kontakt. Pojednanie
jako wydarzenie we mnie jest zawsze możliwe. Mogę pojednać się wewnętrznie także z tym, kto mnie głęboko zranił.
Nie wypominam mu już niczego. Jestem pojednany z tym,
co mi wyrządził. Coś się we mnie zmieniło. Zaakceptowałem to, co się wydarzyło, i przyjąłem to do mojego życiorysu. Dzięki temu to wydarzenie też się zmieniło. Już mnie nie
obciąża. Celem pojednania jest to, by rana we mnie stała się
perłą. Wtedy uwolnię się także od negatywnego oddziaływania tej drugiej osoby.
Pojednanie z drugim człowiekiem nie oznacza koniecznie,
że będę musiał dobrze znosić jego bliskość. Muszę zawsze
akceptować także własne granice. Kobieta, która została
seksualnie wykorzystana przez swojego ojca, często nie jest
w stanie już nigdy więcej znieść jego bliskości. Niekiedy
udaje się jej skonfrontować sprawcę z jego uczynkiem
i przebaczyć mu, ale najczęściej potrzeba na to dużo czasu.
Pewna kobieta opowiedziała mi, że była przekonana,
iż przebaczyła już ojcu, ale podczas jego ostatniej wizyty
wymiotowała. Jej żołądek się zbuntował. Organizm sygnalizował jej, że pojednanie wymaga jeszcze czasu,
aby
przeniknąć wszystkie obszary jej duszy i jej ciała.
Jeżeli uda nam się pojednać z drugim człowiekiem, odczuwamy ulgę. Ale nie powinniśmy wymagać od siebie zbyt
wiele. Czasem przebaczenie oznacza także zachowanie zdrowego dystansu do osoby, która nas zraniła, aby rana nie
otwierała się wciąż na nowo.
To ja uwalniam się od tego, co wyrządził mi drugi człowiek. Dzięki temu to wydarzenie nie może już rozwijać we
mnie swojego niszczycielskiego działania.

POŻEGNANIE KS. ADAMA
Decyzją przełożonych ksiądz wikary
Adam Słomiński, SChr został skierowany do pracy wśród Polonii
w Kanadzie, do parafii Królowej Polski w Toronto. Pożegnanie ks. Adama odbędzie
się w niedzielę, 27 sierpnia, na Mszy
św. o godz. 10:00am. Dziękujemy za
posługę w naszej parafii i życzymy światła Ducha Świętego
i potrzebnych łask w dalszym posługiwaniu. Szczęść Boże!!!
POWITANIE
Witamy w naszej parafialnej wspólnocie
sr. Agnieszkę Kortiak MChR,
która dołączyła
do grona duszpasterskiego parafii.
Niech Maryja - Matka Wychodźstwa Polskiego ma ją w szczególnej opiece
i wyprasza łaski na każdy dzień.

W programie:
11:00am - Msza Święta, polska kuchnia, występy zespołów
tanecznych, loteria fantowa, zabawy dla dzieci, mecz siatkówki, pokaz rycerski Chorągwi Potockiego.
Bilety na loterię 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!!!
SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy rodzicom i witamy
w naszej wspólnocie nowo ochrzczone dzieci:Ewelina Smoroń
Gratulujemy nowożeńcom:
Monika i Konrad Koczwara
Życzymy Bożego błogosławieństwa
na nowej drodze życia.

GODNY UBIÓR DO KOŚCIOŁA
Przypominamy, że pomimo upalnej pogody
należy przychodzić na Msze św. stosownie
i gustownie ubranym. Godny
ubiór jest wyrazem szacunku wobec Boga. W wielu krajach Europy i
świata jest rzeczą nie do pomyślenia, żeby
wchodzić do świątyni w krótkich spodenkach,
spódniczkach czy z odkrytymi ramionami. Zróbmy więc
wszystko, żeby nasz ubiór był stosowny i
nie rozpraszał osób modlących się w kościele.
Nie zapomnij też o wyłączeniu telefonu!
PIŁKA NOŻNA DLA MINISTRANTÓW
W każdy poniedziałek, o godzinie
7:00
wieczorem
zapraszamy
wszystkich ministrantów na piłkę
nożną do parku. Spotkanie odbywa
się przy 6566 N. Avondale Ave,
Olympia Park
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. CHARBELA
W czwartek przed I piątkiem mięsiaca,
zapraszamy do udziału w nabożeństwie
ku czci świętego Charbela.
6:30pm - Godzina Święta
7:30pm - Msza Święta.
Po Mszy nabożeństwo
namaszczenia olejami św. Charbela

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
Natalia Andrzejkowicz i Piotr Godlewski ( I )
Prosimy o modlitwę w intencji przygotowujących się
do Sakramentu Małżeństwa.
II SKŁADKA NA SANKTUARIUM
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
W WASZYNGTONIE
W dniu dzisiejszym, tj. 27 sierpnia parafie naszej archidiecezji wezmą udział w ogólnokrajowej kolekcie
na
rzecz ukończenia ostatniego, wielkiego projektu bazyliki
Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia
w Waszyngtonie. Jest nim kopuła Trójcy Świętej
w sanktuarium. Ma ona zostać ukończona przed 2020 rokiem, w setną rocznicę powstania bazyliki. To Narodowe
Sanktuarium, znane również jako Kościół Katolicki Ameryki, jest największym kościołem w Stanach Zjednoczonych i jest latarnią morską
naszej wiary dla blisko
jednego miliona osób, które każdego roku odwiedzają tę świątynię i dla milionów innych, którzy odwiedzają ją i pracują w stolicy
naszego kraju. Więcej informacji na temat tego projektu jest dostępnych pod
adresem trinitydom.org lub
nationalshrine.org. Z góry
dziękujemy za Wasze wsparcie tej inicjaywy przez złożone
ofiary w przyszłym tygodniu, podczas drugiej kolekty.

I PIĄTEK MIESIĄCA
i JERYCHO RÓŻAŃCOWE
3:00pm - Adoracja Najświętszego Sakramentu
6:30pm - Okazja do spowiedzi
7:30pm - Msza Święta
i nabożeństwo uwielbienia z prośbą
o uzdrowienie
Jerycho Różańcowe rozpoczyna się Mszą Świętą
o 7:30pm i kończy Mszą świętą o 8:00am w sobotę.
I SOBOTA MIESIĄCA
Pragnąc odpowiedzieć na wezwanie Maryi
wzywającej ludzkość
do nawrócenia, zapraszamy
na nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. W naszym kościele
odbędzie się ono w sobotę,
2 września, o godz. 6:30pm (różaniec,
rozważanie i Msza św. z procesją światła).

8:00am:
A. Bielanski, A. Kowalski, L. Wegrzyn
10:00am:
L. Drozdowski, A. Jóźwiak, Z. Sacha
12:15pm:
P. Majewski, I. Kawalec
4:00pm:
Rycerze Miłosierdzia Bożego
8:00pm:
Młodzież
XX Niedziela Zwykła, 20 sierpnia:
$4, 147.00

Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom
dziękujemy za złożone ofiary. Bóg zapłać!

GRUPY PRZY PARAFII
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. Dzięcięcy Biblijny Krąg Filmowy - II niedziela miesiąca,
godz. 2:00pm, w bibliotece Szkoły Polskiej.
Prowadzi s. Agnieszka
6. Dziecięce Koła Żywego Różańca - I niedziela miesiąca,
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Małgorzata
Skowrońska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan
7. Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm.
Prowadzi Jan Góra
8. Jerycho Różańcowe - I piątek miesiąca, godz. 9:00pm. Odpowiedzialna Danuta Grabiec
9. Katecheza dla dorosłych - niedziela w Adwencie i Wielkim
Poście, godz.5:00pm. Prowadzi ks. Proboszcz
10. Koła Żywego Różańca - 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 św. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski
14. 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 - 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 - 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. Posługa w kawiarence - odpowiedzialna Helena Łączyńska
23. Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
24. Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
25. Rycerze Miłosierdzia Bożego - 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 Stanisława Ochwat
27. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I środy, 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 Kościoła
31. Wspólnota „Rodziny Trójcy Świętej” - II niedziela miesiąca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof
32. Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
ks. Krzysztof
33. Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
Marzena Włosek

INTENCJE MSZALNE
27 sierpnia - XXI Niedziela Zwykla
8:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę dla Piotra Malec
z okazji 19. urodzin
10:00 O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Nicole
i Rafała Zakrzewskiego i dar zdrowia dla Kasi Zakrzewskiej
10:00 +Konrad Olender
12:15 +o. Błażej Karaś
4:00 Przez wstawiennictwo MB Miłosierdzia w intencji żywych i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Kół Koronkowych ich rodzin oraz ks. Opiekuna.
8:00 +Maria Tarczoń
28 sierpnia - Poniedziałek - Św. Augustyna
8:00 + Danuta Szul
8:00 + o. Błażej Karaś
8:00 + Maria Tarczoń
29 sierpnia - Wtorek - Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
8:00 ++ Władysławę Skinderowicz, Jana i zm. z Rodziny
8:00 Za parafian
8:00 + o. Błażej Karaś
30 siernia - Środa
8:00 + Konrad Olender - rocznica śmierci
8:00 + o. Błażej Karaś
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
31 sierpnia - Czwartek - Nabożeństwo do św. Charbela
8:00 + o. Błażej Karaś
8:00 Dziękczynna za dar życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Macieja z okazji 21 urodzin
8:00 O udaną rehabilitację i powrót do zdrowia po operacji
dla Józefa Nycz
7.30
1 września - 1 Piątek Miesiąca
8:00 + o. Błażej Karaś
8:00 + Dolores Kasprzak
7:30 + Jarosław Wawiórko
2 września - 1 Sobota Miesiąca
8:00 + o. Błażej Karaś
6.30 Wynagradzająca za zniewagi i grzechy, które ranią Boskie Serce i Niepokalane Serce Maryi oraz o łaskę nawrócenia
dla zatwardziałych grzeszników
3 września - XXII Niedziela Zwykla
8:00 ++ Marek Warner i zmarli z rodziny Warner i Koniecko
10:00 Dziękczynna za 37 lat NSZZ „ Solidarność” i Boże błog.
dla Ojczyzny
10:00 ++ Helena i Marcin Strumińscy
12:15 Dziękczynna za 13 lat sakramentu małżeństwa Małgorzaty i Kazimierza z prośbą o dalszą Boża opiekę
i
zdrowie
4:00 + Józef Wołpiuk w 35 rocznicę śmierci
8:00 + o. Błażej Karaś

