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Ks. Piotr Janas SChr - Asystent 

Ks. Mariusz Lis SChr  - Asystent  
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Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
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Mariusz Pluta tel. 773 640 1379  
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Niedziela Radości

 

MODLITWA O ZATRZYMANIE KORONAWIRU-

SA  

I ZDROWIE DLA ZAKAŻONYCH  
„Aby udało się jak najszybciej opanować epidemię, 

przywróć zdrowie zakażonym i pokój miejscom, 

do których koronawirus dotarł”. 

Modlitwa 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, 

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń 

i aby udało się jak najszybciej opanować  

epidemię.  

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie  

zakażonymi pokój miejscom, do których 

koronawirus już dotarł.  

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, 

pociesz ich rodziny.  

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający 

wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się 

opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych 

dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji 

ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy  

Tobie,udziel nam pokoju i zdrowia.  

Matko Boża, chroń nas  opiekuj się nami, prowadź 

nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.  

Amen. 

MSZA ŚWIĘTA ONLINE Z TRÓJCOWA. 

Pragniemy poinformować, że każdego dnia  

z Trójcowa, są transmitowane Msze święte. 

Aby oglądać transmisję Mszy świętej trzeba wejść 

na stronę facebookową Trójcowa0 

https://www.facebook.com/trojcowo 

W tygodniu transmisja Mszy świętej odbywać się 

będzie o godz. 8:00am W niedziele transmitować 

będziemy Msze święte o godz. 10:00am.  

Proszę o przesyłanie tej informacji innym. 

 

BIURO PARAFIALNE  

 czynne po uprzednim  umówieniu telefonicznym. 

https://www.facebook.com/trojcowo


Słowo Życia                             Trójcowo.com

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

JEZUS CHRYSTUS.  

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Trójco-

wa, nikt z nas nie spodziewał się, że 

przyjdzie nam przeżywać tegoroczny 

Wielki Post w taki nietypowy sposób. 

Niestety cały świat został dotknięty konsekwencjami szale-

jącej epidemii koronowirusa, a więc również Kościół musi 

się zmierzyć z tym wszystkim co niesie ze sobą ta sytuacja. 

My chrześcijanie, jesteśmy ludźmi nadziei, więc nie może-

my pogrążyć się w smutku i strachu.  

Podczas różnych nauk i rekolekcji, wiele razy słyszeliśmy 

wezwanie do tego, by szukać czasu i miejsc, które pozwolą 

nam spotkać się z Jezusem. Obecna sytuacja jest okazją, aby 

przypomnieć sobie, że nasze rodzinymają być Kościołami 

Domowymi, w których razem spotykamy się z naszym Od-

kupicielem. 

Proszę Was, by dobrze wykorzystać ten czas  

i potraktować go jako łaskę, którą daje nam Bóg.  

Nie poddawajmy się zniechęceniu i próbujmy jak najlepiej 

wykorzystać każdą chwilę naszego życia. 

• Zapraszam Was do duchowego udziału we Mszy 

świętej transmitowanej z naszego kościoła w dni po-

wszednie o 8:00 am oraz w niedziele o  10:00am. 

• Zachęcam do Komunii duchowej. 

• W piątki od 3:00pm do 8:00pm oraz niedziele  

od 8:00am do 9:00pm w kościele odbywa się  

Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

• Do spowiedzi można przystąpić w niedziele  

w godzinach wyznaczonych na Msze św., czyli o 8:00am, 

10:00am, 12:15pm, 4:00pm i 8:00pm. 

• Pragnę poinformować, że przy wejściach do kościoła 

dostępne są środki do dezynfekcji rąk, proszę z nich ko-

rzystać. 

• Ważne sprawy w biurze parafialnym proszę załatwiać 

po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Telefon do 

biura: 773-489-4140. 

• Zachęcam wszystkich, aby w rodzinach o godz. 8:30 

wieczorem łącząc się duchowo z całą wspólnotą odmówić 

wspólnie Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

• Pamiętajmy też o osobach samotnych  

i potrzebujących, niech nie pozostaną same.  

• Jeśli, ktoś będzie potrzebował posługi sakramentalnej 

niech skontaktuje się z nami dzwoniąc do biura parafial-

nego.   

Polecam Was wszystkich Trójjedynemu Bogu i opiece Matki 

Najświętszej. Księża chrystusowcy i siostry misjonarki po-

sługujący na Trójcowie  łączą się w Wami duchowo modląc 

się Koronką do Miłosierdzia Bożego i na Różańcu każdego 

dnia o 8030pm. 

ks. Andrzej Totzke SChr - proboszcz Trójcowa. 

WSPARCIE FINANSOWE TRÓJCOWA  

Składka z niedzieli - 15 marca 2020 

$ 832.00 

Tygodniowy budżet $ (11, 422.00 ) 

Pragnę podziękować tym oso-

bom, które przesyłają swoje ofiary 

drogą online lub przekazały swo-

je koperty, odwiedzając Trójcowo 

w niedzielę.  

Obecnie możemy wspierać               

Trójcowo w następujący sposób0  

• Wysyłając swoją ofiarę pocztą. 

• Przesyłając ofiarę drogą online (PayPal). Wy-

starczy wejść na stronę: www.trojcowo.com na-

cisnąć zakładkę „Donate”.  
 

Bóg zapłać za wszelkie formy wsparcia. Świętemu 

Józefowi powierzamy nasze rodziny i naszą Trójcow-

ską wspólnotę.  

Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie                    

bieżących wydatków to równowartość jednej                  

godziny wynagrodzenia.  

FORMUŁY KOMUNII DUCHOWEJ: 
 

1. Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą 

 i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Mat-

ka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu , wierzę że 

jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. 

Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej 

duszy . Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie , 

przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w 

mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą ; nigdy nie pozwól 

mi oddalić się od Ciebie . 

 

2. Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie 

w Świętym Sakramencie Eucharystii,( tu można wymienić 

dlaczego ) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego 

serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobro-

ci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnica-

mi i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawie-

rzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grze-

chy. O najświętszy sakramencie, o Boski sakramencie, zaw-

sze niech będzie Twoja wszystka chwała i dziękczynienie. 

 

A na koniec jednej z tych modlitw: 

Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak 

Maryja w chwili Zwiastowania. Panie Jezu Chryste Synu 

Boży zmiłuj się nade mną grzesznikiem. 

  

http://www.trojcowo.com
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10:00am  
- INTENCJE ZBIOROWE 

- O Boże błog.i zdrowie dla rodziców Anny i Jana 

- O Boże błog., dary Ducha Świętego i wytrwanie 
w powołaniu dla Michała Roguckiego 

- Przez wstawienictwo MB Miłosierdzia w intencji ży-

wych i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Kół 
Koronkowych ich rodzin i ks. opiekuna  

- † Edward Chojnowski - 22 gregoriańska 

- † Maria Bujalska - int. od chrześnicy Anny z rodziną 
 

Poniedziałek - 23 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Parafian,  

  a dla zmarłych o życie wieczne  

8:00am O Boże błogosławieństwo dla Sandry Michal-
czuk w dniu 8 urodzin - int. od dziadka Johna 

8:00am † Edward Chojnowski - 23 gregoriańska 
 
 

Wtorek 24 marca  

8:00am † Edward Chojnowski - 24 gregoriańska 
8:00am † Feliksa Mieszczański 

8:00am † Tomasz Luka 
 

Środa 25 marca -Zwiastowanie Pańskie 

8:00am † Edward Chojnowski - 25 gregoriańska  

8:00am † Ryszard Woźniak 

       † Anna Kęcka 
8:00am Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 26 marca 
8:00am † Edward Chojnowski - 26 gregoriańska 

8:00am † Zofia Ćwiak 

8:00am W intencji Bogu wiadomej 

 
 

Piątek 27 marca  
8:00am † Edward Chojnowski - 27 gregoriańska 

8:00am †† Feliksa i Franciszek Warzała 

  † Adam Kondal w 12. rocznicę śmierci  

 

Sobota 28 marca  
8:00am † Edward Chojnowski - 28 gregoriańska 

8:00am †† Władysławę i Jana Skinderowicz i za  

 zmarłych z rodziny 
8:00am W intencji Bogu wiadomej 
 

Niedziela - 29 marca - V Niedziela Wielkiego Postu 

10:00am  

- INTENCJE ZBIOROWE  
- Boże błogosławieństwo z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski dla Marii Kasia z okazji urodzin oraz dla całej 

rodziny 
- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Barba-

ry z okazji urodzin  

- † Edward Chojnowski - 29 gregoriańska 

- † Maria Stoch w 26. rocznicę śmierci 

KOMUNIA DUCHOWA 
                                    

 W sytuacji, gdy nie ma możli-

wości przyjęcia Komunii Świętej 

poprzez spożycie Ciała/Krwi 

Pańskiej, można – jeśli się jest w 

stanie łaski uświęcającej – wzbu-

dzić pragnienie przyjęcia Komu-

nii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o 

sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to fak-

tycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Opty-

malną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa 

w transmisji mszy świętej ale UCZESTNICTWA – a nie tyl-

ko oglądania  

z robieniem jednocześnie innych rzeczy. W innych przy-

padkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z 

dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić modlitwę 

Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.  Teoria ta odno-

si się także do Eucharystii. Zwykłym sposobem jej przyjmo-

wania jest dostąpienie zjednoczenia  

z Chrystusem poprzez spożywanie Jego Ciała (i Krwi). Na-

tomiast osoba nieochrzczona lub nie będąca w stanie łaski 

uświęcającej nie ma odpowiedniej dyspozycji do sakramen-

talnego zjednoczenia z Chrystusem. Zatem  

w razie przystąpienia do komunii, przyjmuje wyłącznie 

znak sakramentalny (spożywa Ciało Chrystusa, pije Jego 

Krew , ale bez jednoczącego skutku A już św. Paweł prze-

strzegał przed zgubnymi duchowo skutkami niegodnego 

przyjmowania Eucharystii. Natomiast  

w sytuacji, w której osoba odpowiednio dysponowana nie 

ma dostępu do Ciała lub Krwi Pańskiej (np. choroba, po-

dróż, brak szafarza), może dostąpić skutków sakramentu 

Eucharystii poprzez zwrócenie się do Chrystusa z prośbą 

wyrażającą pragnienie zjednoczenia sakramentalnego. Akt 

taki nazywany jest tradycyjnie komunią duchową (lub ko-

munią pragnienia) i ma takie same skutki w porządku łaski 

jak spożycie Ciała lub Krwi Pańskiej. W ramach dyskusji 

dotyczących sytuacji osób żyjących w związkach niesakra-

mentalnych pojawiają się czasem sugestie, by osoby te – nie 

mogąc przyjmować komunii sakramentalnie – praktykowa-

ły komunię duchową. Należy podkreślić, że jest to opinia 

błędna i szkodliwa, bowiem skutki komunii duchowej mo-

gą dokonać się jedynie w osobie dysponowanej do komunii 

sakramentalnej (w stanie łaski uświęcającej). Trzeba bardzo 

wyraźnie odróżnić komunię pragnienia (komunię ducho-

wą) od pragnienia komunii, czyli wyrażanego Bogu przez 

osobę nie będącą w stanie łaski uświęcającej pragnienia 

zjednoczenia. Pragnienie takie nie pociągnie za sobą skut-

ków sakramentalnych, może jednak – jako że jest pewnym 

otwarciem na łaskę – przyczynić się do nawrócenia tej oso-

by”. 

         

        ks. Grzegorz Strzelczyk  

  

http://wiez.com.pl/author/ks-grzegorz-strzelczyk/
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ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z WIARĄ  
Z SAKRAMENTALIÓW.  

 

W kościele na Trójcowie można się zaopatrzyć w wodę 

egzorcyzmowaną i Cudowny medalik.  

Pamiętajmy, że kropiąc wodą święconą nasze domy, wy-

praszamy Bożą opiekę0  

Módlmy się:  

Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu 

największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludz-

kiego, przybądź miłościwie na wezwania nasze  

i zlej moc Swego błogosławieństwa na ten żywioł, 

przeznaczony do wielorakich oczyszczeń. 

Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską 

Bożą skutecznie odpędza złe duchy i odwraca choro-

by; a wszystko, na co padną krople tej wody  

w domach lub posiadłościach wiernych, niech zosta-

nie uwolnione od wszelkiej nieczystości 

 i szkody;  

niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze; 

niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego: wroga; 

jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spo-

kój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą 

uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było 

 od wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, 

wzywając Twojego świętego imienia. Przez Chrystu-

sa, Pana naszego. Amen. 

 

 

MOC CUDOWNEGO ME-

DALIKA 

Kiedy przygotowywano się 

do wybicia pierwszych me-

dalików Matki Bożej Nie-

pokalanego Poczęcia,  

w Paryżu wybuchła strasz-

liwa epidemia cholery. Za-

raza zaczęła pustoszyć 

Francję  

26 marca 1832 i trwała aż do połowy tego roku. Już 1 

kwietnia zmarło 79 osób, 2 kwietnia - 168, zaś dnia na-

stępnego - 216. Liczba ofiar wzrastała  

w zastraszającym tempie, aby dziewiątego dnia epidemii 

osiągnąć 861 osób. Według danych oficjalnych zmarło 

wówczas w sumie 18.400 osób. 

Dnia 30 czerwca siostry zakonne z klasztoru Córek Miło-

sierdzia rozpoczęły rozdawanie 1500 medalików wśród 

osób dotkniętych epidemią. W bardzo krótkim czasie 

epidemia ustąpiła! 

CO TO SĄ SAKRAMENTALIA? 

W codziennym życiu w naszych 

zmaganiach zapominamy cza-

sem ze kościół ofiarował nam 

potężne narzędzia które maja 

służyć nam pomocą. 

Ustanowione przez Kościół sa-

kramentalia to znaki święte dla określonej posługi. 

Oznaczają one skutki duchowe, działające nie na wzór 

magiczny, ale pomocniczy, uzdatniając nas do przyjęcia 

łaski. To szeroka gama “narzędzi duchowych”: należy 

do nich i egzorcyzm, i pokropienie wodą święconą; no-

szenie medalików oraz błogosławienie miejsc, posiłków, 

osób. 

Sakramentalia w Katechizmie Kościoła Katolickiego 

KKK 1667 „Święta Matka Kościół ustanowił sakramenta-

lia. Są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem 

do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim 

duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygo-

towują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakra-

mentów i uświęcają różne okoliczności życia” Cechy 

charakterystyczne sakramentaliów.Sakramentalia zosta-

ły ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych 

posług  

w Kościele, pewnych stanów życia, najrozmaitszych oko-

liczności życia chrześcijańskiego, a także użytkowania 

rzeczy potrzebnych człowiekowi. Według decyzji dusz-

pasterskich biskupów sakramentalia mogą dotyczyć po-

trzeb, kultury i historii ludu chrześcijańskiego określone-

go regionu i epoki. Zawierają one zawsze modlitwę, któ-

rej często towarzyszy jakiś określony znak, jak włożenie 

ręki, znak krzyża, pokropienie wodą święconą (znak 

przypominający chrzest).  

 

WODA ŚWIĘCONA I EGZORCYZMOWANA  

jest środkiem ochrony przed zasadzkami złego ducha. 

Woda święcona chroni oso-

by, domy, przedmioty; po-

zwala wyjść zwycięsko w 

walce przeciwko suge-

stiom, cierpieniom fizycz-

nym  

i psychicznym, mającym 

podłoże w złym duchu. 

Dlatego można ją także pić, skrapiać ciało w miejscach 

bolesnych oraz przedmioty powszedniego użytku. Po-

maga to w neutralizowaniu znaków objawianych przez 

złego ducha zarówno na ciele, jak i na przedmiotach.  
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JAŁMUŻNA POSTNA 

Przez cały Wielki Post, do skarbo-

ny stojącej przy krzyżu, będzie 

można składać ofiary przeznaczo-

ne na Dom Anawim dla bezdomych kobiet, który 

rozpocznie swoją działalność już  

w kwietniu. Do tej pory zebrano $1,479.00.  

   Bóg zapłać za wsparcie tego dzieła. 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA  
Zachęcamy do podjęcia indy-

widualnej Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. Wyrażana 

jest ona osobistą modlitwą jed-

nej osoby o ocalenie życia dziec-

ka wybranego przez Boga.  Du-

chowa Adopcja trwa przez 9 miesięcy. Zobowiązanie 

adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.  
Formy przyrzeczenia, które należy wypełnić i złożyć na ołta-
rzu Matki Bożej Częstochwskiej będą dostępne w kościele od 
25-29 marca.  

 

TRZECIE ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Do sakramentu małżeństwa 

przygotowują się: 

Michael Anthony Boch & Ewelina Urszula Basisty  

Janusz Szymon Kubat & Anna Grażyna Krzemińska 

Dariusz Michał Siemiński & Sara Izabela Spyt 

Paul Ronald Magiera & Aneta Frainia 

Piotr Radon & Grażyna Chalustowska 

Andrzej Miezio & Anna M. Sroka 

John Szurzyński & Agnieszka Marta Bastrzyk   

Anthonny Nuccio & Veronika Drozdowski 

Kamil Sledź & Dominika Wojtowicz 

Marcin Gwizdała & Alia Radzik 

Angel  Peter Bakov & Barbara Urban 

Robert Marcin Cachro & Monika Dzierzanowski 

Matthew Zachary Kenning & Karolina 

Puchalski 

Paweł Kaczmarczyk & Katherine Kimel 

Timothy  Haruch & Olivia Banach  

Remigiusz Jakimow & Claudia Alvarez 

Mateusz Rudziński & Aneta Boduch 
 

Polecajmy ich przygotowanie  

do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa 

                                                      

 

Modlitwa codzienna Panie Jezu, za wstawiennictwem 

Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz 

za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, 

który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię  

w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo 

adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie 

zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby 

swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu 

przeznaczyłeś. Amen. 

DRODZY DUSZPASTERZE  

POLONII 

W tym trudnym doświadczeniu, 

jakim jest rozwój epidemii, łączę się 

z Wami modlitwą i słowem nadziei, 

że potrafimy ten czas przeżyć soli-

darnie, złączeni wiarą i miłością. 

Proszę Was, abyście towarzyszyli naszym rodakom żyjącym za 

granicą bliskością duchową i fizyczną - ze szczególną modli-

twą, dobrym słowem, konkretnym wsparciem. Sytuacje wyjąt-

kowe sprawiają, że wierni mają prawo do wyjątkowej dyspo-

zycyjności ze strony duszpasterzy! Na tyle, na ile to możliwe 

tak organizujcie życie w polonijnych ośrodkach duszpaster-

skich, również w porozumieniu z miejscowymi duchownymi i 

władzami kościelnymi, by umożliwiać naszym rodakom kon-

takt z Jezusem obecnym w Eucharystii  

i sakramencie pokuty i pojednania. Być może konieczne będzie 

zaangażowanie ze strony rad duszpasterskich w wymiarze 

przekraczającym ramy dotychczasowego działania, np.  

w zakresie pomocy psychologicznej, socjalnej, czy prawnej. 

Zachęcajcie wiernych do wspólnej modlitwy w domach  

i wzajemnej pomocy, do zachowania roztropności  

i odpowiedzialności wzajemnej. Umieszczajcie na stronach 

internetowych konieczne informacje, płynące tak od władz 

cywilnych, jak i kościelnych. 

Czcigodni Kapłani, uczyńcie wszystko, by w tym czasie epide-

mii nasi rodacy mogli dostrzec oblicze Dobrego Pasterza we 

wspólnotach, których jesteście duszpasterzami! Przekażcie im, 

proszę, słowa mojej solidarności i łączności modlitewnej. 

Was i Wasz duszpasterski trud zawierzam św. Szymonowi  

z Lipnicy, który ofiarnie pomagał chorym podczas panującej  

w XV wieku epidemii cholery0 
 

Bądź naszym Patronem u Boga Najwyższego!  

Wstawiaj się za nami, aby miłosierny Bóg oddalił od nas 

 i naszych bliźnich choroby duszy i ciała.  

Wypraszaj nam u Jezusa – Dobrego Pasterza łaskę ofiarnej  

i wspaniałomyślnej posługi duszpasterskiej.  

Wyjednaj nam u Ducha Świętego dar mądrości  

i roztropności, abyśmy stawali się dla powierzonego nam 

Ludu Bożego godnymi zaufania pasterzami. 
 

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn, 

 i Duch Święty. 

Bp Wiesław Lechowicz  

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej  

Warszawa, 16 marca 2020 


