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Hosanna Synowi Dawidowemu

Błogosławiony który
idzie w imię Pańskie
Hosanna
na wysokości

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 PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Piotr Janas SChr - Asystent
Ks. Mariusz Lis SChr - Asystent
SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA KRÓLA
Sr. Jadwiga Kokolus MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
ORGANISTA :
Mariusz Pluta tel. 773 640 1379

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 Trójcowa:
https://www.facebook.com/trojcowo
lub na YouTube prosimy wpisać:
Trojcowo Chicago
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.
Numer telefonu: (773) 489- 4140

Słowo Życia
JAK ŻYĆ BEZ EUCHARYSTII?
Odpowiedź jest krótka – nie da się. Nie
popadajmy
jednak
w
rozpacz.
„Ecclesia de Eucharistia” to ostatnia
encyklika Jana Pawła II. To pierwsze
zdanie mówi wszystko: „Ecclesia de
Eucharistia vivit”, czyli “Kościół żyje
dzięki Eucharystii “. Pomyślmy jednak
w jaki sposób Kościół czerpie siły życiowe ze sprawowanej Eucharystii i z płynącej z niej Komunii Świętej. Współcześnie bardzo mocno wpisuje się
w pobożność codzienne uczestnictwo w liturgii Mszy
Świętej i codzienne przyjmowanie Komunii Świętej. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze tak było. Czasy pierwotnego Kościoła to Eucharystia przeżywana tylko w Dniu
Pańskim, czyli w niedzielę. Pamiętajmy, że był to normalny dzień pracy i wielu chrześcijan nie mogło
w niej uczestniczyć. Starano się zanieść im Komunię
Świętą. Czy zawsze udawało się zanieść wszystkim?
Śmiała teza, raczej nierealna. A jednak Kościół żył dzięki
tej sprawowanej Eucharystii. Łaski zaś, płynące
z Eucharystii, spływały na cały Kościół. Nie traktujmy
Kościoła jako zbioru niezależnych, hermetycznych i nie
połączonych ze sobą molekuł. Kościół to przecież wspólnota i Ciało Chrystusa. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy
jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie,
współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście
Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. (1 Kor
12,26-27) Kościół żyje i czerpie łaski z Eucharystii, cały
żyje i cały czerpie. Czy wierzący chory złożony chorobą,
nawet gdy nie znajdzie się ksiądz czy szafarz, który zaniesie mu Ciało Chrystusa, nie czerpie mocy
z Eucharystii? Oczywiście, że czerpie. Czy dziadek
z poprzedniego artykułu nie żył dzięki Eucharystii, której jeszcze nie przyjął i na którą czekał sześćdziesiąt lat?
Żył dzięki tej Eucharystii, miał w Niej swój udział. Nie
traktujmy Eucharystii i Komunii po aptekarsku
i receptowo – raz dziennie, czy raz na tydzień, proszę nie
przerywać kuracji, bo nie będzie efektów. To nie tak!
Pamiętajmy, że pokolenie naszych dziadków czy pradziadków wychowało się na Komunii Świętej przyjmowanej raz czy dwa razy w roku. I były to pokolenia,
gdzie było, przypuszczam, nie mniej świętych niż współcześnie. Przyjmowali Komunię rzadko, ale śmiem twierdzić, że nie można było nazwać ich pokoleniem Nie Eucharystycznym. Żyli dzięki tej dorocznej Eucharystii i
uświęcali się. Dzisiaj często słychać wezwania do częstszej Komunii, wezwania, by na każdej Mszy Świętej
przystępować do Komunii.

Trójcowo.com
Zapewne są to dobre wezwania. Pamiętajmy jednak, że
częsta Komunia Święta nie jest z automatu wyrazem
większej pobożności. Może też być wyrazem banalizacji
Eucharystii. Pomyślmy jednak, czy przyjmowanie Komunii świętej dwa razy dziennie – rano i wieczorem
miałoby być lepsze? A trzy razy? Kościół żyje dzięki Eucharystii. Poważnie traktujmy udział w niedzielnej Eucharystii. Niedzielna Eucharystia powinna być ważnym
kryterium podejmowania życiowych wyborów, które
mogłyby utrudnić przeżywanie Eucharystii:praca, która
zabierze nam wszystkie niedziele, równie zaborcze studia, wyjazd zagranicę, gdzie nie będziemy mieć możliwości udziału. Lepiej sobie to darować, niż tracić Eucharystię. A gdy jesteśmy na Eucharystii to przyjmujmy Komunię. Jako dziwnie i nienaturalnie jest nie korzystać z
zaproszenia do stołu. Gdy jednak staniemy wobec realnych i obiektywnych przeszkód zagrożenia epidemiologiczne, prześladowania, choroba nie popadajmy w rozpacz. Nie mogąc być na Mszy Świętej, nie mogąc przyjąć Komunii Świętej, nie przestajemy czerpać z Eucharystii, dalej, jako cząstka Kościoła, dzięki Niej żyjemy.
W Komunii chodzi
o komunię, czyli wspólnotę, jedność, między nami
a Bogiem. Nie jesteśmy jej pozbawieni, gdy obiektywne przeszkody stają nam na drodze.
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

DLA TYCH, KTÓRZY CIERPIĄ Z POWODU NIECHODZENIA NA MSZĘ ŚW.
ZOBACZ CO MÓWI ŚW. FAUSTYNA!
Wiele osób, w tym
starsi i młodsi, nie do
końca zgadzają się
z decyzjami biskupów,
by w czasie epidemii
koronawirusa w Polsce
nie uczestniczyć fizycznie we Mszy Świętej, lecz odprawiać ją
z domu poprzez media. Wielu to gorszy. Dlatego
warto poczytać co na ten temat mówi nam dziś św.
Faustyna STAN ZDROWIA UNIEMOŻLIWIŁ ŚW.
FAUSTYNIE PRZYCHODZENIA DO KAPLICY SZPITALNEJ. Dziś lekarz zdecydował, że mam nie cho-

dzić na Mszę św. tylko do Komunii św., gorąco pragnęłam być na Mszy św., jednak spowiednik zgodnie z lekarzem powiedział, aby być posłuszną. Wolą Bożą jest, aby siostra była zdrowa i nie wolno
Siostrze się w niczym umartwiać, niech Siostra

Intencje Mszy św.
będzie posłuszna, a Bóg Siostrze to wynagrodzi.
Czułam, że te słowa spowiednika, to są słowa Pana
Jezusa i chociaż mi żal było opuszczać Mszy św.,
gdyż mi Bóg udzielał łaski, że mogłam widzieć małe Dziecię Jezus, ale jednak posłuszeństwo przekładam
ponad
wszystko.
Pogrążyłam
się
w modlitwie i odprawiłam pokutę, wtem nagle ujrzałam Pana, który mi rzekł: córko Moja, wiedz, że
większą chwałę oddajesz Mi przez jeden akt posłuszeństwa,
niżeli
przez
długie
modlitwy
i umartwienia. O, jak dobrze jest żyć pod posłuszeństwem. żyć w świadomości, że wszystko co
czynię jest miłe Bogu. (Dzienniczek, str. 894)
WIELKI TYDZIEŃ
NA TRÓJCOWIE
2020
Uroczystości Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego
będą
transmitowane z naszego
kościoła na:
www.trojcowo.com (przycisk YouTube)
lub nacisnąć link:
https://www.youtube.com/channel/UC5zRKTc7ly5IKhEp2zlnOw

Zapraszamy do udziału w tych celebracjach.
WIELKI CZWARTEK
MSZA Wieczerzy Pańskiej - o godz 8:00pm.
Po liturgii - Adoracja Najświętszego Sakramentu
WIELKI PIĄTEK
Ciemna Jutrznia - godz. 9:00am
Droga Krzyżowa o godz. 3:00pm
Liturgia Wielkopiątkowa o godz. 8:00pm.
Po liturgii - Adoracja Najświętszego Sakramentu, rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia i Trzy części
Gorzkich Żali
WIELKA SOBOTA
Ciemna Jutrznia - godz. 9:00am
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 8:00pm
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
{

Msza św. Rezurekcyjna
o godz. 7: 00am
Msza św o godz. 12:15pm

Trojcowo.com
Niedziela 5 kwietnia Niedziela Palmowa
10:00am
- INTENCJE ZBIOROWE
- † Maria Michniewicz
- †† Helena Kurczab w 34. rocz. śmi., Janina Sajdak
w 4 rocz śm. Franciszek Sajdak
w 33 rocz śm.
- † Stanisław Jagieła
- †† Stanisława i Stanisław Mazur
- † Józef Brzeziński
Poniedziałek - 6 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo
dla Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am † Helena Gąsienica -Topór
Wtorek 7 kwietnia
8:00am W intencji Bogu wiadomej
8:00am † Stanisława Jarząbek w kolejną rocz. śmierci
8:00am †† Henryk i Mieczysław Citko
Środa 8 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństo i opiekę Matki Bożej
dla Karoliny Kawuli
8:00am † Kazimiera Reichman
8:00am † Danuta Płońska w 24. rocznicę śmierci
8:00am Intencje Zbiorowe
Wielki Czwartek - 9 kwietnia
8:00pm O Boże błogosławieństwo dla Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00pm Intencje własne księży
Wielki Piątek - 10 kwietnia
8:00pm Liturgia Wielkiego Piątku
Wielka Sobota - 11 kwietnia
8:00pm Liturgia Wielkiej Soboty
8:00pm Intencje własne księży
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego -12 kwietnia
7:00am - Rezurekcja
- O Boże błogosławieństwo dla Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
- † Stanisław Michałowski
- INTENCJE ZBIOROWE
12: 15pm
- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar
zdrowia dla Kazimierza i Kasi
- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę
zdrowia dla Heleny i Stanisława Kos w 35. rocznicę
ślubu
- †† Barbara Matysiak w 5. rocznicę śmierci
Jan Kapciak w 3. rocznicę śmierci
- † Zdzisław Kisielewski

Życie misji

Trójcowo.com
TWÓRCZE PRZEŻYCIE
WIELKIEGO TYGODNIA

NIEDZIELA PALMOWA
– Zrobić z gałązek małą palmę
(można w sobotę).
– Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić
wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
i ustawić na widocznym miejscu,
– Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według
św. Mateusza (21, 1-17).
– Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć
Komunię duchowo.
WIELKI CZWARTEK
– Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na
pierwszym miejscu.
– Wspólnie zjeść kolację, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem.
– Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii św. Jan
(rozdział 13 i 14)
– Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego
Sakramentu I Kor 11,17-34).
– Przyjęcie Komunię duchowo, trzy minuty ciszy
i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu.
– Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”…
Wieczorem ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę
przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich
programach TV lub Radia.
WIELKI PIĄTEK
W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu
Jezusa
– Na stole ustawić Krzyż. Jeśli to możliwe o godz. 11.00
odprawić „Drogę krzyżową”.
– Modlitwę przy stacjach może podać każdy z
domowników mówiąc, o co on prosi Pana.
Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa
według św. Jana (położyć krzyż na stole)
– Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego
kończąc każde wezwanie słowami:
Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.
– Przyjąć duchowo Komunię świętą…
– Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu
Jezusa.
– Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości
(1 Kor 13,1-13)
– Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest
miłością opisaną przez św. Pawła.

WIELKA SOBOTA
Śpiewamy pieśni Wielkopostne
– Przygotować kosz świąteczny, jak co roku.
– Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka,
dary i pokropić wodą święconą.
– Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować
Bogu za łaskę wiary.
– Po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni wielkanocnych
– Przyjąć duchowo Komunię świętą.
Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne.
Alleluja!.

WIELKA NIEDZIELA
– Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według
św. Jana (rozdział 20)
– Życzenia przy poświęconym jajku
– Śniadanie wielkanocne.
– Po nim Pieśń Wielkanocna - „Zwycięzca Śmierci” lub
„Nie zna śmieci Pan Żywota”.
NA TERENIE ARCHIDIECEZJI CHICAGO KORZYSTANIE Z SAKRAMENTU POKUTY JEST TYMCZASOWO ZAWIESZONE NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA. CO ZROBIĆ
Z POTRZEBĄ UZYSKANIA PRZEBACZENIA OD BOGA?
W PRAKTYCE ZATEM –
w sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:

1. Wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem
przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
2. Zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich
w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
3. Wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze
względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy;
4) Pożyteczne, lecz niekonieczne: przyjąć sobie jakiś czyn
pokutny w ramach pokuty za grzechy;
5.Przyjąć Komunię świętą duchowo.

Wydarzenia PARAFIALNE
KOMUNIA DUCHOWA
Nie zawsze możesz przystąpić do
komunii sakramentalnej, lecz zawsze i w każdej chwili możesz się
wzmocnić komunią duchową.
Więc wołaj z głębi duszy:
Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod
postaciami chleba i wina.
Kocham Cię z całego serca!
Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am).
Przyjdź do serca mojego,
o Ty jedyne pragnienie moje!
Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a),
o jedyny przedmiocie mej miłości.
Nie dopuść, abym się kiedy miał(a)
oderwać od Ciebie!
Na koniec modlitwy:
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.

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 29 marca 2020
Ofiary w kopertach $2,253.00
Ofiary Online $3,111.00

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które
przesyłają swoje ofiary drogą online lub przekazując swoje koperty na utrzymanie Trójcowa.
W tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie,
dziękujemy Wam za duchową i materialną pamięć.
Obecnie możemy wspierać Trójcowo w następujący
sposób:
•
Wysyłając swoją ofiarę pocztą.
•
Przesyłając ofiarę drogą online
(PayPal). Wystarczy wejść na
stronę: www.trojcowo.com nacisnąć zakładkę „Donate”.
Bóg zapłać za wszelkie formy wsparcia.
Świętemu Józefowi powierzamy nasze rodziny
i naszą Trójcowską wspólnotę.

Trójcowo.com
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM
POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

W poranek Zmartwychwstania, gdy będziemy zasiadać do
wielkanocnego stołu porosimy odmówić błogosławieństwo nad pokarmami.
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną
na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników
odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie
się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo: Mt 6, 31., 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie
mówcie: co będziemy jeść.
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według
świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co
będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu
Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się
uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy
z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj
w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas
jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja
Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i
zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go
udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

