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Katakumby to (z języka greckiego: kata 
– pod, na dole, tymbos – grób, mogiła) 
cmentarz podziemny, w postaci
nieregularnego systemu korytarzy, 
rozgałęziających się, wydrążonych 
bardzo głęboko w ziemi.

W kościele pw. Świętej Trójcy 
w Chicago, wybudowanym w 1906 
roku, za zakrystią ówczesnego dolne-
go kościoła znalazlo się również miej-
sce na katakumby, w których zostały 
zdeponowane relikwie świętych 
i błogosławionych.

Relikwie były i nadal są dla katolików 
wielką świętością. Wokół nich kwitło 
i w dalszym ciągu rozwija się życie 
religijne. Dla żyjących, święci 
i błogosławieni pozostają znakiem
świadectwa życia zgodnego 
z Ewangelią i wzorem w dążeniu 
do doskonałości.

Miliony wiernych wciąż ciągną do 
grobu św. Piotra w Rzymie czy – jak 
ostatnio – do grobu św. Jana Pawła II
w kaplicy św. Sebastiana bazyliki 
watykańskiej, a także do San Giovan-
ni Rotondo, gdzie działał i zmarł 
św. Pio.

Kościół Świętej Trójcy posiada 
bogaty i przepiękny zbiór relikwiarzy. 
Według stanu na dzień 15 lutego 
2018 roku w „trójcowskich” kata-
kumbach znajduje się 267 relikwii 
świętych i błogosławionych.
Pierwszych 8 relikwii przywiózł 
z Polski w 1911 roku ówczesny 
ks. proboszcz Kazimierz Sztuczko. 
Otrzymał je w darze od biskupa 
Anatola Nowaka. Kolejnych 17 
relikwii pojawiło się w późniejszych 
latach XX wieku. Starano się 
o nie wraz z zakupem figur świętych.
Po utworzeniu Polskiej Misji Dusz-
pasterskiej pw. Świętej Trójcy, a więc 
od 1987 roku, staraniem ówczesnych 
księży proboszczów: ks. Władysława 
Gowina SChr, ks. Pawła Bandurskiego 
SChr i ks. Andrzeja Maślejaka SChr, 
dotychczasowa liczba relikwii  
wzrosła do 36. 
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Natomiast w latach 2016-2018 nasz 
zbiór relikwii został bardzo uboga-
cony, powiększył  się 7- krotnie, 
za przyczyną ks. proboszcza Andrzeja 
Totzke SChr, który otrzymał 231 
relikwii z zamkniętych kościołów 
archidiecezji chicagowskiej.

W kościele przy bocznym ołtarzu
Matki Bożej Częstochowskiej, 
Królowej Polski znajdują się 
relikwie św. Jana Pawła II, które 
otrzymaliśmy za pośrednictwem 
ks. kardynała Stanisława Dziwisza. 
Zostały one uroczyście wprowadzone 
do kościoła 22 października 

2012 roku. Jest też urna w kształcie 
orła z ziemią z: Katynia, Miednoje 
i Charkowa, gdzie znajdują się 
cmentarze polskich jeńców, 
zamordowanych przez NKWD 
w 1940 roku. Spoczywa tam 25.700 
polskich oficerów, intelektualistów, 
artystów, policjantów, funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, Wojska Polskiego 
i pracowników wymiaru sprawiedli-
wości. Urna ta została umieszczona 
5 kwietnia 1992 roku podczas 
Mszy Św., w czasie rekolekcji wielko-
postnych, które prowadził ks. prałat 
Zdzisław Peszkowski. 
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TRÓJCOWSKIE KATAKUMBY to perła – przede wszystkim 
– dla parafian, ale także dla Polonii chicagowskiej. Swoje miejsce znalazły 
tam: relikwiarze świętych i błogosławionych, ale katakumby kryją w sobie 
również wiele tajemnic i niezwykłych historii. Możemy zobaczyć bezcenne 
pamiątki martyrologii Narodu Polskiego oraz kamyki przywiezione przez 
parafian na początku XX wieku z Ziemi Świętej i innych miejsc pielgrzym-
kowych.

Natomiast przy bocznym
ołtarzu Jezusa Miłosiernego
znajdują się: relikwie
św. Faustyny Kowalskiej, 
sekretarki Jezusa Miłosier-
nego i apostołki Bożego 
Miłosierdzia, wprowadzone 
do naszego kościoła 
w 2002 roku oraz relikwie
bł. Michała Sopoćki, 
kierownika duchowego 
św. Faustyny,  wprowadzenie 
których miało miejsce 
15 lutego 2009 roku. 
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Najcenniejszymi relikwiami trójcowskich katakumb są: 
 • fragment Drzewa Krzyża Świętego,
 • fragment  Korony Cierniowej,
 • fragment Welonu Matki Bożej      

oraz relikwie  Apostołów: 
św. Andrzeja,   
św. Barnaby
św. Bartłomieja
św. Filipa 
św. Jakuba, syna Alfeusza
św. Jakuba Większego
św. Jana 
św. Judy Tadeusza
św. Macieja
św. Mateusza
św. Pawła
św. Piotra
św. Szymona
św. Tomasza
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A oto relikwie świętych i błogosławionych: polskich, amerykańskich, 
libańskich i meksykańskich:

bł.  Ab Yaagoub                                                  
św. Agneta                                               
św. Albert   
bł.  Albert Chmielowski  
św. Alfons Maria Liguorii  
św. Alojzy                                                   
św. Amanta                                                      
św. Aneta                                                          
św. Anna – matka Matki Bożej                         
św. Anna Aleague                                             
św. Andrzej Bobola                                          
św. Antoni Maria Claret                                  
św. Antoni z Padwy                                           
św. Apolonia                                                      
św. Augustyn                                                     
św. Bazyli Większy                                        
św. Benigma                                                     
św. Benedykt                                                     
św. Bernadetta Soubirous                                  
św. Bernard                                                       
św. Błażej                                                           
św. Brauli                                                          
św. Brygida Szwedzka                                      
św. Canuti                                                            
św. Celestyna                                                     
św. Charbel Makhlauf                                        
św. Cyryl Jerozolimski                                       
św. Daniel                                                                  
św. Dilekt                                                                           
św. Dominik                                                        
św. Elżbieta Seton                                              
św. Elżbieta Węgierska                                       
św. Felicyta                                                         
św. Feliks Valessi                                                

św. Ferdynand                                                   
św. Fideli                                                          
św. Filip Neri
św. Filomena
św. Florian
św. Franciszek z Asyżu
św. Franciszek Borgia
św. Franciszek Cabrini
św. Franciszek Camp
św. Franciszek Ksawery
św. Franciszek Salezy
bł.  Franciszek Xavier Seelos
św. Gall
św. Gemma
św. Genowefa
św. Gerard
bł.  dziewice i męczennice z Guadalajara
św. Helena   
św. Ignacy Lakoni
św. Ignacy Loyola
św. Innocenty
św. Jacek
św. Jadwiga, królowa Polski
św. Jan XXIII
św. Jan Boży
św. Jan de Chantal
św. Jan Eudes
św. Jan Kanty
bł.  January Maria Sarnelli
św. Jan Maria Vianney
bł.  Jerzy Popiełuszko
św. Joachim
św. Joanna Beretta Molla
św. Jozafat
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św. Józef
bł.  Karolina Kózka
św. Katarzyna Sieneńska
św. Kazimierz, królewicz Polski 
św. Kinga (Kunegunda)
św. Klara z Asyżu                                             
św. Klemens                                                     
św. Klet                                                              
św. Krispin                                                        
bł.  Laurencjusz Salvi                                        
św. Ludwik                                                        
św. Ludwik Bertrand                                         
św. Ludwik M. Grignion de Montfort              
św. Łucja                                                            
św. Marcin                                                         
bł.  Maria Angela Truszkowska                        
bł.  Maria Elżbieta Hesselblad                           
św. Maria Goretti                                              
bł. Maria Magdalena Martinengo                   
św. Maksymilian Kolbe                                    
św. Małgorzata Maria Alacogue                       
św. Matka Teresa z Kalkuty                                   
św. Maurycy  
św. Mikołaj                                                    
św. Narcyz                                                        
św. Ninnatullach Al-Hardini                             
św. Pankracy                                                      
św. Peregryn                                                       

św. Pio                                                              
św. Piotr Claver                                                 
bł.  Piotr Jerzy Frassati
św. Piotr Kanizjusz
bł.  Pius IX
św. Pius X
św. Prokop
św. Rafga
św. Rita z Cascii
św. Rufina
św. Salomea
św. Serafin
św. Stanisław Kostka
św. Stanisław, biskup i męczennik
bł.  Stefan Nehme
św. Teresa z Avila
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
św. Teresa, dziewica
św. Wacław
św. Walerian
św. Wawrzyniec
św. Wiktor
św. Wiktoria
św. Wincenty Strambi
św. Władysław
św. Wojciech, biskup i męczennik
św. Zofia
i wiele, wiele innych.
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Ziemia Smoleńska – na której 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej 
Tu-154, zginęło 96 osób, w tym: prezydent Rzeczpospolitej Polski – prof. 
Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, parlamentarzystami, dowódcami 
wszystkich  Sił Zbrojnych, duchownymi, przedstawicielami organizacji 
kombatanckich, społecznych i załogą samolotu. Delegacja udawała się na 
obchody 70-tej rocznicy zbrodni w Katyniu, chcąc oddać hołd Polakom tam 
zamordowanym.
Ziemia ta została przywieziona przez Annę Wójtowicz, której ojciec Wojciech
Seweryn, zamieszkały w Chicago, działacz polonijny i twórca pomnika 
katyńskiego w Niles, zginął w tej katastrofie. Urna z ziemią ze Smoleńska 
została uroczyście przekazana przez panią Marię Seweryn, jej córkę Annę 
Wójtowicz oraz delegację rodzin smoleńskich z Polski naszemu kościołowi  
podczas uroczystej Mszy Św. w dniu 3 kwietnia 2011 roku o godz. 10:30 rano,  
koncelebrowanej przez ks. arcybiskupa Józefa Michalika z Polski, w ramach 
obchodów 1-szej rocznicy tej strasznej tragedii.

SYMBOLICZNE PAMIĄTKI MARTYROLOGII NARODU 
POLSKIEGO:
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Ziemia z „Łączki” – z kwatery na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
w Warszawie, gdzie pogrzebane 
zostały ofiary podziemia 
niepodległościowego, rozstrzelane 
przez komunistyczne organy 
bezpieczeństwa w latach 1947-1956, 
tzw. Żołnierze Wyklęci.
Fiolka z ziemią z „Łączki” została 
przekazana w dniu 21 stycznia 2018 
roku przez delegację IPN z Warszawy 
na czele z prezesem dr Jarosławem  
Szarkiem,  poświęcona podczas 
uroczystej Mszy Św. o godz. 10:00 
rano przez ks. Wiesława Wójcika 
SChr, a następnie wniesiona 
procesyjnie do jednej z nisz 
katakumb.

Krzyżyk z sosny – której korzenie 
oplatały kości pomordowanych 
polskich oficerów w Katyniu. Jeden 
z wielu takich krzyżyków wykonał 
sam ks. prałat Zdzisław Jastrzę-
biec Peszkowski, kapelan Rodzin 
Katyńskich, który w 1939 roku 
został wzięty do niewoli radzieckiej. 
Był więziony przez 6 miesiecy 
w Kozielsku, skąd jechał do Katynia, 
ale ich transport został uratowany 
od śmierci. Cudem uniknął 
Katynia. Jego brat Edward zginął
w Charkowie. Ks. prałat ofiarował 
ten krzyżyk naszej Misji w dniu 
5 kwietnia 1992 roku.
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Różaniec – wykonany z chleba w obozie 
koncentracyjnym w Ravensbruck, umo-
czony w krwi zabitych tam kobiet: matki 
i córki. Został on podarowany naszej 
Misji w dniu 10 maja 1989 roku na ręce 
ówczesnego ks. proboszcza Władysława 
Gowina SChr przez panią Edwardę 
Dudek, mieszkającą w Chicago. 
Różaniec ten ma swoją krótką historię. 

A oto świadectwo pani Edwardy 
(pisownia oryginalna).

„W czasie miego pobytu wraz z moją ś.p. Mamą w obozie koncentracyjneym w Ravens-
bruck  w Niemczech – a było to w roku 1944 -1945. Były tam więźniarki zajętych 
w czasie wojny przez wojska hitlerowskie. Więźniarki ze skąpych porcji gulas obozowego 
chleba robiły wielkiej tajemnicy przed władzami obozowymi różańce, w nadziei, że które 
przeżyją obóz, będzie to pamiątka. Dwa takie różańce dostały się mnie, tymbardziej, że 
były wytarte o krew polskich kobiet. A było to tak: co pewnien czas odbywały się w obozie 
tak zwane selekcje polegające na tym, że parę tysięcy kobiet przebywających w barakach, 
musiały musiłay wyjść nago na plalagrowy i ustawić się w długie szeregi. Wtedy przy-
chodziła tzw. „komisja lekarska”, wybierała, chore niezdolne już do pracy więźniarki do 
zagazowania. Pani doktor obwieszona medalami ze zna władzy, tj. krótką, czarną lasecz-
ką ze srebrną rączką, w asyście oficerów również udekorowanych medalami, przechodzili 
między szeregami nędzarek, a której położyła na ramieniu tę srebrną rączkę, to był wyrok 
śmierci, wtedy te skazane musiały się ustawić w innym szeregu. Były tam matka z córką. 
Matka dostała wyrok śmierci i musiała przejść do szeregu skazańców. W pewnej chwili 
matka próbowała przejść niewielką przestrzeń między szeregami aby być razem z nieska-
zanymi. Niestety, ucieczka się nie udała. Gestapowiec słyszał i również wyciągnął córkę 
z szeregu i tak długo bił ich głowami jeną o drugą, aż upadły obie skrwawione na ziemię. 
Wtedy strzałami z rewolweru dobił ich. Po skończonej selekcji, gdy już władza odjechała 
a ciała zamordowanych kobiet zaniesiono do spalenia, wtedy jedna z więźniarek wybiegła 
z baraku i wytarła o zaskrzepłą już krew tych polksich kobiet ten różaniec. Taka jest 
krótka historia opowieść o tym różańcu.
          
Taki różaniec trzymał wielebny ksiądz Władysław Gowin proboszcz parafii Św. Trójcy
w Chicago z prośbą o modlitwę do Pana Boga wszechmogącego, aby za przyczyną Matki 
Bożej Bóg zachował świat od wojen, w czasie których niektórzy ludzie tak są męczeni jak 
te kobiety, zamieniają się w jakichś zwyrodniałych katów, podobnych do tych, co przybijali 
Pana Jezusa do Krzyża. Aby więcej nie powtórzyła się taka okropna wojna.”
                                                            Edwarda Dudek, Chicago, 10 maja, 1989 
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Pamiątkowe kamyki, przywiezione na początku XX wieku przez parafian
z Ziemi Świętej i innych miejsc pielgrzymkowych (pisownia orginalna):

• od żłobu Pana Jezusa
•  z miejsca ukamienowania św. Szczepana
•  z miejsca płaczu Pana Jezusa nad Jeruz
•  z miejsca znalezienia Krzyża przez św. Helenę
•  z Mlecznej Groty Maryji Panny, z Groty Młodzianków z Betlejem,
  Groty Geth, Groty św. Józefa i z Groty Pasterskiej
•  z miejsca I upadku Pana Jezusa
• z miejsca ukazania się Marii Magdalenie
• z Monte  Zuarantis, gdzie Pan Jezus pościł
•  z Góry Oliwnej
•  z Ogrodu z Gethsemani
•  z grobu św. Jakuba, św. Maryji
• ze skały z Nazaretu
• z Jeziora Tyberyjskiego, z Jordanu
• z  góry Sion, Synaj, Tabor i z innych miejsc pielgrzymkowych
• oraz Woda ze Studni Nazaretańskiej.
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Dzień 5 listopada 2017 roku był dla naszej wspólnoty parafialnej niezwykłym 
wydarzeniem historycznym. Miała miejsce wówczas długo oczekiwana 

uroczystość poświęcenia powiększonych i odrestaurowanych katakumb. 
Nasz kościół nazywany „katedrą polonijną” ma teraz przepiękne katakumby, 

które nabrały nowego blasku, a ich obecny wystrój przenosi nas 
w tą atmosferę groty. Jest to zasługa naszego parafianina, absolwenta 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Artura Wincenciaka.
Na ścianach nowych „katakumb” znalazły swoje miejsce 3 nowe przepiękne 

obrazy pędzla Wiesławy Wójcik, również naszej parafianki. Są to sceny z życia 
Chrystusa: Ukrzyżowanie, Zstąpienie do piekieł i Zmartwychwstanie.

Warto podkreślić, iż cały ten projekt został sfinansowany i wykonany w ciągu 
jednego roku – 2017 przez naszych parafian.

Trójcowskie katakumby są dostępne do zwiedzania, 
kontemplacji i modlitwy w każdą niedzielę po wszystkich 

Mszach Św., a więc po:  8:00 i 10:00 rano, 
12:15 i 4:00 po południu i po 8:00 wieczorem.

ZA P R A S Z A M Y !
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