
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. Krzysztof Janicki SChr  - Asystent  
               Ks. Maciej Koczaj SChr - Student 
   Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent 
   Siostry Misjonarki  tel. 773 227 9826 
  Sr. Agnieszka Kortiak MChR 
  Sr. Gertruda Szyma ska MChR   
  Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
   

BIULETYN  NIEDZIELNY 

8 pa dziernika  2017 - XXVII 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 a ciciele galilejskich winnic cz sto pochodzili spoza Palestyny, dlatego zostawiali 
winnice pod opiek  dzier awców, spodziewaj c si  nale nych sobie plonów. Pie                 
o winnicy z pierwszego czytania opowiada o niewdzi czno ci Narodu Wybranego, 
odrzucaj cego mi o  Pana Boga i Jego prawa. Podczas gdy prorok zwraca uwag                 

na niewdzi czno  ca ego narodu, Pan Jezus, w zainspirowanej t  pie ni  przypowie ci o z ych dzier awcach, podkre li 
szczególn  odpowiedzialno  przywódców narodu. Odrzucenie przez nich Chrystusa jest skazaniem budowli Ko cio a               
na ruin  oraz postawieniem siebie i innych w sytuacji realnego niebezpiecze stwa utraty zbawienia. Uczciwa praca w winnicy 
wymaga jedynie pokornego pe nienia woli swego Pana, o czym powie wi ty Pawe  w drugim czytaniu. Niech ta lekcja 
p yn ca z dzisiejszych czyta  mszalnych pomo e nam zrozumie  nasz  odpowiedzialno  za budowanie Królestwa Jezusa 
Chrystusa ju  tu na ziemi. 
Przez ca y pa dziernik z Matk  Bo  trwamy na modlitwie ró a cowej. My l , e ta pi kna i bardzo potrzebna inicjatywa 
„Ró aniec do granic” w której uczestniczyli my w ostatni  sobot , zach ci a nas do codziennej modlitwy ró a cowej.               
Niech ta modlitwa towarzyszy nam w chwilach rado ci i do wiadczenia. Rozwa aj c tajemnice z ycia Pana Jezusa i Maryi, 
w ró a cowe dziesi tki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Ko cio a, ca ej ludzko ci.               
W ten sposób prosta modlitwa ró a cowa pulsuje naszym yciem. Zapraszam do udzia u w Nabo e stwach Ró a cowych 
wszystkich cz onków wspólnot i grup dzia aj cych na Trójcowie. Grafik podany w biuletynie mo e nam w tym pomóc. 
W sobot , 14 pa dziernika, b dziemy pami tali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodz  swoje doroczne wi to. 
To ich dzie  – Dzie  Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich nasz  yczliwo ci , a przede wszystkim p yn c  z serca gor c  
modlitw . Zapraszam na Msz  wi t  o godz. 8:00am w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów. 
Pragn  powita  w naszej wspólnocie tych, którzy zapisali si  do naszej parafii, gratuluj  Nowo e com. Przekazuj  wszystkim 
obchodz cym imieniny i urodziny najserdeczniejsze yczenia. Wszystkim ycz  b ogos awionej niedzieli. 
                                                                                                                                                                  ks. Andrzej Totzke SChr 



 WICEPREMIER  
MATEUSZ MORAWIECKI  

NA TRÓJCOWIE 
 

W czwartek, 12 pa dziernika,                  
w godz. 6.00pm – 7.00pm odb dzie si  

otwarte spotkanie  Polonii                                
z Ministrem Rozwoju i Finansów 

Rzeczypospolitej Polskiej,                                 
wicepremierem  

  Mateuszem Morawieckim. 
             Serdecznie zapraczamy do sali parafialnej                      

w ko ciele w. Trójcy! 

 

JESIENNY KIERMASZ 
KSI KI 

 
Kochani Czytelnicy, zapraszamy 

na kiermasz ksi ki. 
Wspania y wybór dla wszystkich 

co lubi  czyta  . 
Ksi ka to cudowny pomys  na         

d ugie jesienne wieczory. 
                   Promocyjne ceny. 

 Od dnia 5 pa dziernika, od godz. 8:00am do 3:00pm 
 

Serdecznie zapraszamy:  
KSIEGARNIA EX LIBRIS       

ZADUSZKI 
PARAFIALNE 

 

1 listopada ( roda) 
zapraszamy  

na parafialne Zaduszki.               
Po Mszy w. o godz. 7:30pm 

b dziemy modli  si                           
przez wstawiennictwo wi tych                     

o dar ycia wiecznego dla naszych bliskich zmar ych.                           
W czasie naszej modlitwy  

na du ym ekranie b dziemy wy wietla  imiona i nazwiska 
zmar ych. Prosimy o wysy anie imion zmar ych na adres  

e-mailowy: krzyjani@gmail.com                                                             
z tematem: Zaduszki.                                                                

Mo na te  wypisa  zmar ych na kratkach i dostarczy   
do zakrystii z napisem: Zaduszki. Zapraszamy wszystkich 

do modlitwyza naszych bliskich zmar ych,  
bo rzecz  wi t  i zbawienn  jest modli  si                                      

za tych, którzy odeszli. 

                          
KOMUNIKAT  

STOWARZYSZENIA 
EMIGRACJI POLSKIEJ  

 
Stowarzyszenie Emigracji Polskiej informuje,                           

e comiesi czne porady odbywaj ce si  w pierwsz  rod  
ka dego miesi ca b d  we rod  4 pa dziernika.  

1)  Porady Social Security – o godz.  4:00pm  
2)  Porady dotycz ce Prawa Pracy Federalnego -                     
w sprawach do Federalnego Departamentu Pracy –                     

od godz. 4:30pm - 5:30pm 
Porad udzielaj  mówi cy po polsku urz dnicy                 

w/w urz dów. 
 

Po szczegó y prosz  dzwoni                                      
na numer (773) 251-9928 i zostawi  wiadomo . 

Oddzwoni  tak szybko jak to b dzie mo liwe. 
Nasz adres: 1135 N.Cleaver, Chicago, IL 60642,                      

Sala #312                                                        
(budynek Polskiej Szko y Sobotniej na Trójcowie). 

(Wej cie do budynku nie jest od ulicy Cleaver                         
ale z ma ego parkingu z ty u za ko cio em).                            

Parking przy ko ciele. 
ZAKO CZENIE NABO E STW 

FATIMSKICH   
 

Dnia 13 pa dziernika,                                                  
tj. pi tek o godz. 7:30pm zapraszamy                        

do udzia u w ostatnim tego roku  
Nabo e stwie Fatimskim. Bezpo rednio po 

Mszy w. odb dzie si  procesja wiat a. 

          Informujemy, e dnia                          
9 pa dziernika, tj. poniedzia ek 

Biuro Parafialne b dzie zamkni te - 
Columbus Day.   

yczmy wszystkim b ogos awionego               
i  rodzinnego odpoczynku. 



 

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

10:00am: E. Majchrowska, M. Silezin, P. Król 
 

12:15pm: 
I. Kawalec, A. Bigos 

 

4:00pm:  
Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00pm:  
M odzie  

XXVI Niedziela Zwyk a, 1 pa dziernika  
 

 I Sk adka:$4,685.00 
II Sk adka:$4,039.00 

 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om i Go ciom 

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

 

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   
 

Do Sakramentu Ma e stwa                  
przygotowuj  si :   

 

Elizabeth Duran i Dariusz Królczyk (II) 
Katarzyna Rejdak i Dariusz Budzik (I) 

Monika Kogut i Grzegorz Lat (I) 

Prosimy o modlitw  w intencji przygotowuj cych si   

do Sakramentu Ma e stwa 

 NABO E STWA RÓ A COWE  
NABO E STWA RÓ A COWE 

Od 1 pa dziernika rozpocz y                 
si  Nabo e stwa Ró a cowe,                        

na które zapraszamy od poniedzia ku 
do pi tku o godz. 7:30pm,                         

przed Msz  w. We wtorki na                      
godz. 7:30pm szczególnie zapraszamy 

dzieci do wspólnej modlitwy ró a cowej.  
 

 Do udzia u w Nabo e stwach Pa dziernikowych zapraszamy 
przedstawicieli poszczególnych wspólnot i grup                       

dzia aj cych na Trójcowie: 
PONIEDZIA EK - 1, 5 i 6 Ró a Ró a cowa, Anawim,   
Chór „ piewajmy Panu”, Lajkonik, Domowy Ko ció , 

Wolontariusze, Stowarzyszenie Emigracji Polskiej  
 

WTOREK -  dzieci z Polskiej Szko y i wszystkich grup 
dzieci cych, ministranci,                                                     

Wspólnota „Rodziny Trójcy wi tej” 
 

RODA - 3 i 9 Ró a Ró a cowa, M odzie  przygotowuj ca 
si  do bierzmowania, M czy ni w. Józefa,                          

Seniorzy, Zespo y m odzie owe 
 

CZWARTEK - 2,4 i 10 Ró a Ró a cowa,                               
Jerycho Ró a cowe, Laktorzy, Marsza kowie,                                    

Rycerze Mi osierdzia, Rada Parafialna, Rada Finansowa  

 

PI TEK - 7 i 8 Ró a Ró a cowa,                                       
Wspólnota „Jezus z Nami”, „Duc in Altum”,                     

Cz onkowie Orkiestry  

SKARBY TRÓJCOWA    
 
 

Gratulujemy nowo e com:  
Katarzyna i Damian Bednarski 

Beata i Wojciech Sikora 
 

Witamy nowych parafian:  
Joanna i Jack Kopis  

Agata i Anton Miter 
                         Ma gorzata i Zbigniew Pietranik  

 

                       Wszystkim yczymy  
                 Bo ego b ogos awie stwa.                         

„TRÓJCOWO WYCHOWUJE 
INTELEKTUALNIE  I DUCHOWO” 

 

Polska Szko a im. Trójcy wi tej  
informuje, e jest jeszcze kilka wolnych 

miejsc w grupie przedszkolnej,                    
w klasie 3-latków. Zaj cia odbywaj                       

si  w soboty od godziny 9.00 do 1.00 po po udniu.                              
sal  i spotka  si  z nauczycielem. 

  Zapraszamy!            

BAL WSZYSTKICH 
WI TYCH 

 

31 pa dziernika 
(wtorek)                    

organizujemy dla dzieci                      
Bal Wszystkich 

wi tych.                         
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci  do wzi cia udzia u  

w naszej zabawie. W programie: wspania a zabawa przy 
muzyce prowadzonej przej DJ, gry i konkursy,                            

pocz stunek dla dzieci (Pizza), wspólna modlitwa                                           
przez wstawiennictwo wi tych.                                                                            

Zaczynamy o godz. 6:30pm, spotykamy si                                    
w sali parafialnej.                                                                                 

Koszt uczestnictwa od rodziny:  $15.                                                                            
Zapisy u ks. Krzysztofa 773 822 9034  

i w biurze parafialnym                                                                         
u sr. Agnieszki, 773 489 4140. 

 
 
 
 
 

KURS PRZEDMA E SKI    
 

Zapraszamy do udzia u w katechezach przygotowuj cych 
do zawarcia sakramentu ma e stwa.                                   

B d  one mia y miejsce w naszej parafii w dniach                        
od 10 do12 listopada.                                              

Poprowadzi je ks. Zygmunt Ostrowski SChr.                           
Pary zainteresowane proszone s  o kontakt  z biurem 

parafialnym  w celu dokonania zapisu.  
tel. 773 489 4140 



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 
 

 

8 pa dziernika - XXVII Niedziela Zwyk a  
 

8:00 + Helena Kusaj w 6 rocz. mierci  
10:00 + Konstancja Tomczak  
10:00 Dzi kczynna za otrzymane aski z pro b  o zdrowie i dalsz  
opiek  dla El biety z okazji urodzin 
12:15 + Józef Brzezi ski - intencja od rodziny  
12:15 Dzi kczynna za 7 lat sakr. ma e stwa z pro b  o dalsz  
Bo  opiek  i zdrowie dla Jadwigi i Micha a Wasilewskich  
4:00 ++ Katarzyna, Wawrzyniec Kozubal  
8:00 O Bo e b og. dla Eweliny i Michaela Sasów z okazji 5 
rocznicy sakr. ma e stwa 
 

 9 pa dziernika - Poniedzia ek - Columbus Day 
 

8:00 O Bo e b og. dla parafian, a dla zmar ych o ycie wieczne 
8:00 Dzi kczynna za dar ycia z pro b  o Bo e b og. dla Magdy w 
dniu urodzin  
7:30 O opiek  Matki Bo ej i potrzebne aski dla Sabiny i ca ej 
rodziny 
 

 

10 pa dziernika - Wtorek  
 

8:00 + Dolores Kasprzak 
8:00 + Frank John Socha, + Dany Socha - Stanton - int. od córki z 
rodzin  
8:00 + Leonarda Ostrowska  
7:30 + Edmund S siadek  
 

11 pa dziernika - roda - w. Jana XXIII 
 

8:00 + Hary Pyzik - int. od Karoliny K dryna 
8:00  O Bo e b og. i zdrowie dla Cindy i Lee Hill  
7:30 INTENCJE ZBIOROWE  
 

 12 pa dziernika - Czwartek  
 

8:00 + Robert Wójcik  
8:00 O Bo e b og. i zdrowie dla Cindy i Lee Hill  
7:30  O Bo e b og. i opiek  Matki Bo ej dla Sabiny Gal i ca ej 
rodziny 
 

13 pa dziernika -  Pi tek  - Nabo e stwo Fatimskie 

8:00 + Helena Brzezi ski - int. od rodziny 
8:00 ++ Jan, Maria Wo niak 
7:30 + Stanis aw Tarczo   w 9 rocz. mierci   
 

14 pa dziernika -  Sobota  - Dzie  Nauczyciela 

8:00 O Bo e b og. dla Arkadiusza Góreckiego w dniu urodzin  
8:00  Dzi kczynna za nauczycieli, wychowawców i katechetów 
naszej parafii z pro b  o potrzebne aski i dary Ducha w. w ich 
pos udze 
 

15 pa dziernika - XXVIII Niedziela Zwyk a  
 

8:00 O Bo e b og. i dar zdrowia dla Zbigniewa w dniu urodzin   
10:00 + Stanis aw B dkowski w 1 rocz. mierci 
10:00 + Stanis aw  Staszel w 4 rocz. mierci 
12:15 Dzi kczynna za dar ycia z pro b  o dalsz  Bo  opiek  i 
zdrowie dla Jana Padlo z okazji 70 urodzin 
12:15 W intencji wspólnoty Rodziny Trójcy wi tej  
4:00 +Franciszek G dek - 1 Msza w. greg.  
8:00 Dzi kczynna za 2 lata sakr. ma e stwa z pro b  o dalsz  
Bo  opiek  dla Agnieszki i Paw a Koszyk  


