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

BIULETYN  NIEDZIELNY 

15 pa dziernika  2017 - XXVIII 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 do w. Józefa - roda, po Mszy o godz. 8:00am 
• Nowennna do MBN Pomocy - roda, o godz. 7:30pm 
• Godzinki do NMP - niedziela,  o godz. 7:30am 
• Godzina Mi osierdzia: pi tek i niedziela -  o godz. 3:00pm 
• Nabo e stwo do w. Charbela - Czwartek przed I pi tkiem 

miesi ca o godz.  6:30pm 
• Sakrament pojednania i pokuty - I pi tek miesi ca 6:30pm                         

nabo e stwo uwielbienia z pro b  o uzdrowienie po Mszy 
w. o godz. 7:30pm 

• Nabo e stwo Maryjne z procesja wiat a -  I sobota miesi ca 
o godz. 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. 

 
 
Zawsze kiedy medytowa em t  przypowie , moja uwaga zatrzymywa a si  na tym 
oniemia ym uczestniku uczty. Milcza , ale sta  si  najg o niejsz  postaci  na uczcie. 
Wszyscy rozmawiali, a on nie tylko nie mia  w a ciwej szaty, ale jeszcze zamkn  si               

na króla zupe nie. J zyk grecki rozró nia  przynajmniej trzy rodzaje milczenia. Jest takie milczenie, które jest 
oznak  wewn trznego spokoju, cicho ci ducha, skromno ci. Albo przynajmniej wyciszenia dla us yszenia 
kogo . Greka nazywa takie milczenie hesychia. Cicho  jest te  b ogos awie stwem. Bycie cichym w duchu 
wyp ywa z pragnienia zdobycia upodobania Bo ego spojrzenia, a nie przypodobania si  ludziom.              
Jest to cisza mimo odrzucenia, mimo niesprawiedliwo ci, mimo mo liwo ci obrony! Wynika ona z zaufania 
do Boga, który nie opu ci mnie nigdy, cho  fakty mog  wskazywa  na opuszczenie. Celem ca ej pracy 
ludzkiej jest ostatecznie zaprzestanie, czyli szabat cichego odpoczywania w obecno ci Boga! Moj esz, który 
kontemplowa  Boga, by  mitissimus, najcichszy! Cicho  krzy a udziela si  kontempluj cemu! Wpatruj c si  
w niego w milczeniu, zaczynamy rozumie , e jedynie niepowodzenie przeobra a nasze wn trze ku mi o ci            
i yciu, które nie min , bo b d  niepokonane. Bywa te  milczenie, które staje si  wyrazem zachowywania 
tajemnicy. Piotr, Jan i Jakub, gdy zobaczyli Jezusa przemienionego i us yszeli, i  jest Synem Ojca niebios, 
zachowywali milczenie. To by o zachowywanie tajemnicy.Takie milczenie greka ch tnie nazywa a sigao.           
Ale jest równie  takie milczenie, kiedy komu  zamyka si  usta na podobie stwo na o enia psu              
kaga ca – fimoo! Drastycznie nazwaliby my to stuleniem pyska. Tak w a nie Biblia mówi o zamilkni ciu 
tego go cia z uczty i demona, który targa  op tanym w synagodze w Kafarnaum. Jezus powiedzia  do niego              
z moc : „Milcz!”. W ten sam sposób ucisza wzburzone jezioro i wiatr.                        o. Augustyn Pelanowski  



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. 

 WYPOMINKI   
W dniach od 2 do 10 listopada 
b dzie odprawiona Nowenna 

dziewi ciu Mszy w. w intencji 
zmar ych wymienionych w wypominkach.                            

Imiona i nazwiska zmar ych b d  odczytywane przed ka d  
Msz  w. Koperty na wypominki znajduj  si  w rodku                     

i z ty u ko cio a. Prosimy  o czytelne wypisywanie             
imion i nazwisk zmar ych! 

Ka dego dnia od 1 do 8 listopada mo na dost pi  odpustu 
zupe nego dla zmar ych za nawiedzenie cmentarza                                
i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmar ych. 

Spotkanie Formacyjne RYCERZY  
MI OSIERDZIA BO EGO  

 

22 pa dziernika, Rycerze Mi osierdzia 
Bo ego zapraszaj   na                                   

Godzin  Mi osierdzia Bo ego - 3:00pm                 
i na 4:00pm - Msza w.  Prosz  przynie  „Dzienniczek w. 

Faustyny”. Bezpo rednio po Mszy w. odb dzie si   
spotkanie formacyjne dla Rycerzy Mi osierdzia Bo ego               

i cz onków Kó  Koronkowych po czone z agap . 

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. 
 Niedziela, 15 pa dziernika  
od godz. 8:00am do 3:00pm 

 

Serdecznie zapraszamy:  
KSIEGARNIA EX LIBRIS       

LECTIO  DIVINA  
 

Zapraszamy na  
G BSZE CZYTANIE  BIBLII 

  w  ka d  niedziel                            
po  Mszy  w.  o  godz.4.00pm   

W rozwa aniu niedzielnego  
S OWA  BO EGO   pomogaj   nam  projekcje filmowe 

 "NOWA  JAKO   YCIA" b d ce  impulsem, 
aby  y   w  rytmie  S OWA  YWEGO ukrytego                      

w Ewangelii.  

ZAWIERZENIE TOTUS TUUS   
 

Pragniemy poinformowa ,                            
e Akt Zawierzenia Panu Jezusowi 

przez Maryj  wg Traktatu  
o Doskona ym Nabo e stwie                             

do Naj wi tszej  Panny w. Ludwika 
Maria Grignion                          de 

Montfort odb dzie si  w naszym ko ciele                         
w uroczysto  Niepokalanego Pocz cia Maryi,                                     

8 grudnia, na Mszy w. o godz. 7:30pm.                                           
Informujemy równie , e Akt Zawierzenia poprzedzony jest 

33 dniowym przygotowaniem rozpoczynaj cym si                       
5 listopada. 29 pa dziernika w niedziel , po Mszy w.,                   

o godz. 4:00pm zapraszamy  
na spotkanie organizacyjne.  

Informacje: 773 791 3620 - Danuta, 630 395 7893 - Dorota             



 

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

10:00am: A. Karwowski, L. Drozdowski, D. E lakowska 
 

12:15pm: 
Polska Szko a Konsularna 

 

4:00pm:  
Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00pm:  
M odzie  

XXVII Niedziela Zwyk a, 8 pa dziernika  
 

 I Sk adka:$4, 345.58 
 

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 (III) 
Katarzyna Rejdak i Dariusz Budzik (II) 

Monika Kogut i Grzegorz Lat (II) 

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 rodzicom i witamy               
w naszej  wspólnocie nowo ochrzczone 

dziecko:  
Alan Wójcik  

 
 

Gratulujemy nowo e com:  
Zofia E lakowska i Thomas Derengowski 

Anna Trela i Joseph M. Poenisch 
 

                       Wszystkim yczymy  
                 Bo ego b ogos awie stwa.                         

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 

MSZA W. I ZABAWA DLA SINGLI 
11 listopada o godz. 7:00pm                  

organizujemy Msz  w.  
dla Singli . Jest to inicjatywa dla tych, 
którzy szukaj  swojej drugiej po ówki,              

ale nie tylko. Po Mszy w. odb dzie si  zabawa. 
Poprowadzi j  DJ. Nie zabraknie ró nych form integracji              

i smacznego jedzenia. Bilety: przedsprzeda  $15.00,  
przy wej ciu: $20.00.                                      

Informacje u ks. Krzysztofa 



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 
 

 

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  
 

16 pa dziernika - Poniedzia ek - w. Jadwigi l skiej  
 

8:00 O Bo e b og. dla parafian, a dla zmar ych o ycie wieczne 
8:00 + Franciszek G dek - 2 Msza w. greg. 
7:30 + Rozalia W troba w 2 rocz. mierci  

 

17 pa dziernika - Wtorek - w. Ignacego Antioche skiego 
 

8:00 + Franciszek G dek - 3 Msza w. greg. 
8:00 + Krystyna Janicka  
8:00 O Bo  opiek  na czas operacji dla Antoniego  
7:30 ++ Agata Macuga, W odzimierz Wodzie   
 

18 pa dziernika - roda - w. ukasza Ewangelisty 
 

8:00 + Tadeusz Cygan w 29 rocz. mierci 
8:00 + Franciszek G dek - 4 Msza w. greg. 
8:00 + Maria Skocz 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE  
 

 19 pa dziernika - Czwartek - b . ks. Jerzego Popie uszki 
 

8:00 + Franciszek G dek - 5 Msza w. greg 
8:00 + Dolores Kasprzak  
7:30 + ukasz Bochenek - int. od wspólnoty Jezus z nami 
 

20 pa dziernika -  Pi tek  - w. Jana Kantego  

8:00 + Franciszek G dek - 6 Msza w. greg 
8:00 O Bo e b og. i zdrowie dla Cindy i Lee Hill   
8:00 ++ Irena Lewandowska, Regina D bowska  
7:30 + Harry Pyzik - int. od rodz. E lakowskich  
 

21 pa dziernika -  Sobota - b . Jakuba Strzemi  

8:00 O Bo e b og. dla Urszuli S abolepszej  
8:00 ++ Stanis aw i Ludomira Smole ski  
8:00 + Franciszek G dek - 7 Msza w. greg 
 

22 pa dziernika - XXIX Niedziela Zwyk a  
 

8:00 ++ Katarzyna, Stanis aw Ka kuccy i zmarli z rodziny siostry  
i bracia  
8:00 + Józef Kwiecie  w 60 rocz. mierci  
10:00 + Zofia Zych - int. od córki  
10:00 + Stanis aw Majchrowski w 27 rocz. mierci  
12:15 ++Józef Ra  w 4 rocz. mierci, Helena Kwadrans w 13 rocz. 
mierci  

12:15 O Bo e b og. i dar wiary dla dzieci klasy 4 z Polskiej Szko y 
Konsularnej, które w tym roku przyst pi y do Sakr. I Komunii w. 
oraz ich katechetów i nauczycieli  

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 +Franciszek G dek - 8 Msza w. greg.  


