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24 maja 2020 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
 

 

MSZE ŚWIĘTE NA TRÓJCOWIE   

Msze święte z naszego kościoła są transmitowane  

 Niedziela 

- Msza św. o godz. 10:00am  

- Msza św. rodzinna o godz. 12:15pm  
  

 Msze św w tygodniu 

od poniedziałku do soboty 

 o godz. 8:00am 
Aby oglądać transmisje z naszego kościoła wystarczy 

wejść na stronę www.trojcowo.com  

i nacisnąć zakładkę YouTube. 

Zapraszamy do udziału we  Mszach świętych 

A kiedy ich błogosławił, 
rozstał się z nimi i został 

uniesiony do nieba. 
           Łk 24, 52 



Słowo ks. Proboszcza                        Intencje Mszy Św. 
Niedziela Wielkanocna - 24 maja Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego  

10:00am - INTENCJE ZBIOROWE 
- † Alina Jarosz - 24. gregoriańska 

- † Nick Dowden  
12: 15pm - Przez wstawiennictwo Matki Bożej 
Miłosierdzia w intencji żywych i zmarłych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego, Kół Koronkowych, ich rodzin  
oraz księdza Opiekuna 

- † Jan Gondek 
- †† Stanisława i Paweł Pęk 
Poniedziałek - 25 maja  

8:00am O Boże błogosławieństwo dla Parafian, 
 a dla zmarłych o życie wieczne 

8:00am † Alina Jarosz - 25. gregoriańska 
8:00am † Dariusz Maziarka w 23. rocznicę śmierci 
Wtorek - 26 maja - św. Filipa Nereusza 

8:00am O Boże błogosławieństwo dla Teresy 
Skinderowicz z okazji urodzin 

8:00am † Wacław Ściążko w 17. rocznicę śmierci 
8:00am † Alina Jarosz - 26. gregoriańska 
Środa - 27 maja  

8:00am † Marsha Clennon 
8:00am † Henryk Bohn 

8:00am † Alina Jarosz - 27. gregoriańska 
8:00am Intencje Zbiorowe 
Czwartek - 28 maja 

8:00am O łaskę miłosierdzia i łaskę wiecznego 
zbawienia dla wszystkich członków rodziny Asi 

8:00am † Alina Jarosz - 28. gregoriańska 
8:00am † Zdzisław Malinowski 
Piątek - 29 maja - św. Urszuli Ledóchowskiej 

8:00am †† Jan i Janina Płońscy 
8:00am †† Władysława i Jan Skinderowicz i za zmarłych  
z rodziny 

8:00am † Alina Jarosz - 29. gregoriańska 
Sobota - 30 maja  

8:00 O Boże błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne 
łaski dla Antoniego Kowalskiego z okazji urodzin 
8:00 O Boże błog., opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla 

Weroniki Słomiany z okazji urodzin 
8:00am † Alina Jarosz - 30. gregoriańska 

Niedziela - 31 maja Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego 
10:00am - INTENCJE ZBIOROWE 

- O Boże błogosławieństwo z podziękowaniem za 15 lat 
życia małżeńskiego dla Anny i Radosława Szwedów 

- †† Wojciech, Jan, Anna Dzierzęga  
12: 15pm - Dziękczynna z prośbą o Boże błog. w 15. 
rocznicę ślubu dla Małgorzaty i Pawła Belcików 

- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Julii 
Michałowskiej 

- O Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Ewy z okazji  
   6. urodzin i Alicji z rodzicami 
- †† Zygmunt Mikuła, Roman, Julian, Ludwik Józef, 

Eugeniusz Mikuła  

 

  

Jedno z czasopism jakiś czas temu 

zamieściło na swoich łamach 

wzruszający artykuł. Opisywał on 

historię współczesnego chrześcijanina  

o nazwisku Charlie DeLeo. Charlie 

urodził się w Nowym Jorku. Mając 21 

lat został powołany do służby wojskowej. Przez 

kilkanaście miesięcy brał udział w wojnie w Wietnamie. 

Po skończeniu służby wojskowej przez kilka miesięcy 

szukał pracy. Wreszcie tę pracę znalazł. Został 

zatrudniony w charakterze strażnika, a zarazem 

porządkowego przy Statule Wolności w Nowym Jorku. 

Rozmawiając z autorem artykułu Charlie wyznał  

z dumą, że pracując przy Statule Wolności, nieustannie 

się modli. Charlie DeLeo nie tylko się modli, ale czyni 

wiele innych pożytecznych rzeczy. Między innymi 

otrzymał odznaczenie od Czerwonego Krzyża za 

ofiarowanie ponad 15 litrów krwi. Słysząc o pracy Matki 

Teresy wśród biednych w Indiach, ofiarował ponad 12 

tysięcy dolarów, aby pomóc założonemu przez nią 

zgromadzeniu w tym szlachetnym dziele. Kiedy Ojciec 

Święty Jan Paweł II w czasie jednej z pielgrzymek 

odprawiał Mszę św. w parku oddalonym o milę od 

Statuy Wolności, Charlie modlił się gorliwie w swoim 

miejscu pracy o powodzenie papieskiej wizyty  

w Ameryce. Charlie powiedział również: 

„Nie dbam za bardzo o to, aby się bawić w gronie 

przyjaciół, nie noszę modnej odzieży. Prawda jest taka, 

że nie mam dość pieniędzy, aby myśleć poważnie  

o małżeństwie. Odkąd bowiem otrzymałem pracę, 

pomagam 6 osieroconym dzieciom łożąc na ich 

utrzymanie i wykształcenie" .W rozmowie z autorem 

artykułu Charlie nazwał siebie „Keeper of the flame", co 

znaczy „Podtrzymywacz światła". Historia Charliego 

DeLeo jest dobrym wprowadzeniem w ducha dzisiejszej 

uroczystości Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Czytania 

liturgiczne dzisiejszego święta mocno bowiem 

podkreślają nasz chrześcijański obowiązek świadczenia 

o Chrystusie, a więc czynienia tego, co tak pięknie czyni 

Charlie DeLeo. W pierwszym czytaniu z Dziejów 

Apostolskich słyszeliśmy słowa Chrystusa: „[...] gdy 

Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 

i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 

Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".  

To dzisiejsze wydarzenie jest zaproszeniem 

skierowanym do każdego z nas, abyśmy nie zatrzymali 

się w naśladowaniu Chrystusa tylko w wymiarze 

ziemskim. Do końca chcemy iść za nim, a więc chcemy 

podążać za Jezusem również do nieba. 

ks. Andrzej Totzke SChr 



Święci  Kościoła               Trojcowo.com 

  

 

 Z KALAENDARZA 

LITURGICZNEGO 

We wtorek 26 maja wspominamy  

św. Filipa Nereusza - 1515-1595 

Urodził się we Florencji. Swoje życie 

religijne rozwijał dzięki pomocy 

dominikanów.  Czasy, w których żył, były 

bardzo niespokojne, jedność Kościoła była rozrywana.  

W wieku 17 lat Filip opuścił Florencję i udał się do swego 

wuja mieszkającego niedaleko Monte Cassino; miał 

otrzymać po nim spory majątek. Był tam nauczycielem  

i prowadził życie wypełnione pracą, modlitwą  

i umartwieniami. W jego sercu dojrzewała coraz bardziej 

myśl, by całkowicie oddać się Bogu. Dlatego zrezygnował  

z obiecanego majątku i udał się do Rzymu, gdzie pozostał 

do końca życia. W 1544 roku, w uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego, nawiedził katakumby św. Sebastiana, gdzie miał 

doświadczenie mistyczne. Odczuł, że jego serce napełnione 

zostało żarem nieogarnionej miłości Boga. Owocem tego 

głębokiego spotkania z Bogiem było założone przez niego 

w 1548 roku Bractwo Trójcy Świętej, którego członkowie 

mieli się opiekować w Rzymie pielgrzymami. Przez jakiś 

czas Filip pragnął wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, by 

wyjechać na misje do Indii, ale inne okazały się względem 

niego plany Boga. Filip Neri pełen apostolskiej gorliwości 

opiekował się także opuszczoną młodzieżą. Zaczął 

organizować dla niej Oratoria - specjalne miejsca, w których 

mogli się modlić, słuchać katechezy i spędzać czas na 

godziwych rozrywkach. W 1551 roku, mając 36 lat, Filip 

przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce wokół niego zaczęło 

się tworzyć środowisko ludzi pragnących pogłębić swoje 

życie duchowe. Neri chętnie im służył jako spowiednik  

i doradca w rzeczach Bożych. Będąc osobą niezwykle 

pogodną, umiał pocieszać strapionych i smutnych  

i przywracać im nadzieję i pogodę ducha. Osoby 

doświadczające hojnego serca Filipa, umiały potem 

pomagać innym. W tym czasie Oratoria tętniły życiem. 

Szeroką działalnością ks. Filipa w służbie mieszkańców 

Rzymu interesowali się  papieże. Najpierw wzbudzała ona 

duże zdziwienie, ale powodowała też niemałe trudności. 

Filip prowadził ewangelizację w sposób bardzo 

nowoczesny. Nie poddawał się smutkowi nawet pośród 

trudnych sytuacji. W roku 1564 mieszkańcy Florencji oddali 

Filipowi rzymski kościół pw. św. Jana, przy którym 

gromadzili się jego duchowi synowie; zwano ich najpierw 

oratorianami, a później filipinami. W 1665 roku powstał 

Zakon Księży Filipinów. Utrudzony przyjaciel ubogich 

zmarł 26 maja 1595 roku. Jego beatyfikacja odbyła się dość 

szybko, bo już 15 lat po jego śmierci. Papież Paweł V 

kanonizował Filipa Neri w 1622 roku razem z Ignacym 

Loyolą, Teresą z Avili, Franciszkiem Ksawerym i Izydorem 

Oraczem. 

W sobotę 29 maja wspominamy 

Urszulę Ledóchowską - 1920-1939 

Urodziła się 17 IV 1865 w Loosdorf 

(Austria). W 1883 rodzina przeniosła 

się do Lipnicy Murowanej, niedaleko 

Krakowa. W 1886 Julia wstąpiła do 

klasztoru urszulanek w Krakowie. Tu, już jako m. Urszula, 

zajęła się przede wszystkim pracą pedagogiczną. W 1907  

błogosławieństwem papieża Piusa X wraz z dwiema 

siostrami wyjechała do Petersburga, aby objąć 

kierownictwo internatu dla dziewcząt przy polskim 

Gimnazjum św. Katarzyny. W 1910 nad Zatoką Fińską 

powstał dom dla wspólnoty oraz - realizujące idee 

pedagogiczne m. Urszuli - gimnazjum z internatem dla 

dziewcząt. Wybuch wojny w 1914 spowodował wydalenie 

m. Urszuli z Rosji. Zatrzymała się w Skandynawii:  

w Sztokholmie, następnie w Danii. Wspólnie   

z wyjeżdżającymi kolejno z Petersburga siostrami 

zorganizowała szkołę dla skandynawskich dziewcząt, 

potem m.in. ochronkę dla sierot po polskich emigrantach. 

Włączyła się też w życie miejscowego Kościoła i środowiska 

oraz podjęła współpracę z Komitetem Pomocy Ofiarom 

Wojny, założonym w Szwajcarii przez Henryka 

Sienkiewicza. Poprzez akcję odczytową kształtowała 

wrażliwość społeczeństw skandynawskich na sprawę 

niepodległości Polski. W 1920 petersburska wspólnota 

urszulanek wróciła do wolnej Polski i osiedliła się  

w Pniewach koło Poznania. Wkrótce potem otrzymała od 

Stolicy Świętej pozwolenie na przekształcenie się  

w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 

Konającego - żyjące duchowością urszulańską oraz tradycją 

pracy wychowawczej jako uprzywilejowanego narzędzia 

ewangelizacji, szukające równocześnie form 

odpowiadających nowym potrzebom, szczególnie ludzi 

uboższych. Zgromadzenie szybko się rozwijało. 

Powstawały domy i dzieła w Polsce i na Kresach 

Wschodnich, od 1928 we Włoszech, od 1930 we Francji. 

M. Urszula formowała siostry do umiłowania Boga ponad 

wszystko, pragnąc, aby żyły w prostocie, były pokorne,  

a równocześnie pełne poświęcenia i twórcze w służbie 

innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Uśmiech, pogodę 

ducha i dobroć uważała za szczególnie wiarygodne 

świadectwo więzi z Chrystusem. Spalała się miłością do 

Jezusa Chrystusa i ta miłość pozwalała jej kochać każdego 

człowieka, bez względu na wyznanie, przekonania, pozycję. 

Gdy umarła w Rzymie, 29 V 1939, ludzie mówili, że zmarła 

święta.. 20 VI 1983 w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował m. 

Urszulę. W 1989 zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli 

zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone  

w kaplicy domu macierzystego. 18 V 2003 w Rzymie Ojciec 

św. Jan Paweł II kanonizował m. Urszulę Ledóchowską. 



Życie misji                           Nabożeństwa 

VII WTOREK NOWENNY DO DZIECIĄTKA 

PRASKIEGO I ŚWIĘTEGO ANTONIEGO  

Odprawiana jest w naszym kościele  

we wtorki o godz. 8:00pm. Prośby  

i podziękowania za wstawiennictwem  św. 

Antoniego można przesyłać do parafii. 

Formy z prośbami i Podziękowaniami 

dostępne są na naszej stronie internetowej. 

Zapraszamy do udziału w transmitowanej 

Nowennie ku czci św. Antoniego 

we wtorki o godz. 8:00pm., na stronie: 

www.trojcowo.com/youtube. 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

Przeżywamy miesiąc maj 

poświęcony Matce Bożej. Z tej też 

okazji zapraszamy do udziału  

w nabożeństwach ku Jej czci. 

Nabożeństwa majowe odbywają się w naszym kościele 

codziennie od poniedziałku do soboty po porannej Mszy 

świętej o godz. 8:00am. 

Uwaga! Nabożeństwo majowe dla dzieci we wtorki  

o godz. 6:00pm   www.trojcowo.com/youtube. 

 

 

KWIATKI ŚW. ANTONIEGO 

Ferdynand i wróble 

Pewnego czerwcowego dnia, gdy zboże 

nadawało się już do koszenia, ojciec 

Ferdynanda don Martino zabrał chłopca do 

jednego z ich gospodarstw na przedmieściu 

Lizbony. Ledwie znaleźli się blisko pola, zobaczyli, że stado 

wróbli wydziobuje bez przeszkód kłosy zboża. Don 

Martino pobiegł zaraz po ludzi, aby przepędzili 

nieproszone ptactwo. Odchodząc polecił Ferdynandowi 

zabawić się w „stracha na wróble”. Po pewnym czasie 

dzwon kościelny oznajmił „Anioł Pański”. Ferdynand 

niezdecydowany, czy ma posłuchać głosu wzywającego do 

modlitwy, czy ojca, który polecił mu chronić zboże przed 

wróblami, zwrócił się do ptaków. Poprosił je, aby odleciały 

z pola i ukryły się na strychu, gdyż musi iść do kościoła na 

modlitwę. Wróble posłuchały, a gdy ojciec z wieśniakami 

powróci i stwierdził, że wróble są zamknięte na strychu, 

mógł jedynie wyrazić swoje zdumienie. 

DZIEŃ OJCA  

21 czerwca - niedziela  

Od tego dnia w naszym kościele 

zostanie odprawiona Nowenna  

dziewięciu Mszy świętych   

w intencji naszych  żywych i zmarłych Ojców. Wypisane 

koperty należy przysłać lub przynieść do biura 

parafialnego. Niech modlitwa za naszych ojców będzie 

wdzięcznością za ich miłość, troskę i dobro, które nam 

ofiarowali. 

ŚWIĘCENIA 
we wtorek, 19 maja 2020 r., w kaplicy 

Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego  

w Poznaniu wyświęconych zostało dwóch nowych 

kapłanów. Są nimi: 

 

 

 

 

 

Ks.Wojciech Kułach SChr             Ks. Krzysztof Zubek SChr  

Podczas tej samej Mszy Świętej wyświęcony 

został nowy diakon Chris Michael Czapla - 

pochodzący z Polskiej Parafii pw. Matki Bożej 

Jasnogórskiej w Los Angeles, prowadzonej 

przez Księży Chrystusowców. 

Natomiast 23 maja 2020 r.  

 święcenia diakonatu w Zgromadzeniu 

Księży Salwatorianów w Sanktuarium 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini 

przyjął nasz długoletni parafianin i organista 

Piotr Dymon SDS. 

Nowo wyświęconym kapłanom i diakonom 

życzymy Bożych łask na drodze powołania i wierności 

otrzymanej łasce. Ogarnijmy ich naszą modlitwą, by jak 

najlepiej służyli Panu Bogu i ludziom do których zostaną 

posłani.  Szczęść Boże. 

WAKACYJNA ZMIANA  
GODZIN OTWARCIA BIURA 

PARAFIALNEGO 

 

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r 

zmianie ulegną godziny otwarcia biura parafialnego. 

Od poniedziałku do środy biuro będzie czynne  

od godziny 9:00am do 3:00pm. 

W czwartki biuro będzie nieczynne. 

W piątki od godziny 9:00am do 12:00pm 

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM 
DUCHA ŚWIĘTEGO 

Od piątku 22 maja rozpoczęliśmy 
Nowennę przed Zesłaniem Ducha 
Świętego. Nowenna odprawiana jest  
w łączności z poranną Mszą świętą. 

Zapraszamy do duchowej łączności w przygotowaniu się na 
Zesłanie Ducha Świętego. 

http://www3.tchr.org/clients/_tchr/_upload/strona_3253/swiecenia-2020-plansza-informacyjna.jpg


  Życie misji                   Trójcowo.com  

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA 

Ofiary z niedzieli 17 maja 

$ 3,292.00 - z 43 kopert niedzielnych 

$ 2,342.00 - on-line  

$ 130.00 - intencje do św. Antoniego 

$ 63.00 - na kwiaty 

$ 10.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła 

$ 425.46 - na bieżące remonty 
  

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które 

przesyłają swoje ofiary drogą online lub przekazują 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.  

ŻYCZENIA 

Wszystkich obchodzących w tym 

tygodniu swoje imieniny, 

urodziny, inne rocznice 

i uroczystości  

zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci 

oraz składamy najserdeczniejsze życzenia i życzymy  

Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej  

i świętych patronów. 

 

STYPENDIUM 

IMIENIA HARREGO PYZIKA 

Od wielu lat nasza Misja przyznaje 

stypendia naukowe im. Harrego 

Pyzika dla młodzieży studiującej  

i należącej do Polskiej Misji pod wezwaniem Świętej 

Trójcy. 

O stypendium im. Harrego Pyzika  
mogą ubiegać się tylko studenci,  

którzy aktywnie uczestniczą 
w życiu Polskiej Misji Duszpasterskie na Trójcowie,  

(czyli ci którzy  wraz z rodzicami są zapisani do naszej Misji, 
należą do grup działających przy Misji, angażują się w różne 

akcje prowadzone w Misji takie jak Festiwal Parafialny, 
Opłatek czy Święconka Parafialna, Festiwal Zup, itp.  
lub są uczniami Polskiej Szkoły im. Świętej Trójcy). 

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium  
i spełniające te wymogi proszone są o wysłanie prośby 

 o aplikację na adres e-mail: biuro@trojcowo.com 

Termin składania podań mija w poniedziałek 15 czerwca 
2020 r.  

SPRED – Special Religious Development  

Edukacja Religijna Osób Szczególnej Troski 

Od września na Trójcowie planowane jest 

rozpoczęcie programu katechetycznego SPRED 

dla osób niepełnosprawnych. Program ten 

wspierający rozwój religijny osób  

z Zespołem Downa, porażeniem mózgowym, 

autyzmem, padaczką, nadpobudliwością itp., 

oferuje zajęcia w czterech grupach wiekowych: 

dzieci 6-10 lat, dzieci starsze 11-16 lat, młodzież 17-21 lat, oraz 

dorośli 22 lata i wiecej. 

Rodziców / opiekunów zainteresowanych programem 

prosimy o kontakt z biurem parafialnym Trójcowa:  

773-489-4140. 

Program SPRED poszukuje również wolontariuszy na nowy rok 

szkolny do pomocy podczas zajęć, jak również katechetów 

zainteresowanych prowadzeniem spotkań. Doświadczenie nie jest 

wymagane. SPRED oferuje krótki kurs, jak również doszkalanie  

w czasie trwania zajęć. Wolontariusz musi mieć ukończone 21 lat.   

REJESTRACJA DO POLSKIEJ SZKOŁY IM. TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Ze względu na zaistniałą sytuację nie było możliwości 

rozpoczęcia zapisów na nowy rok szkolny w tradycyjny 

sposób, tzn. w sekretariacie szkoły. Abyśmy mogli 

przygotować się do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

prosimy o zapisywanie dzieci za pośrednictwem poczty  

i przesłanie na adres:  

Polska Szkoła im. Trójcy Świętej 

1118 N. Noble St. 

Chicago, Il 60642 

Bez dodatkowych opłat rejestracji 

można dokonać do końca lipca.  

O ważności rejestracji decyduje  

wypełniony formularz i uiszczenie 

minimalnej opłaty w wysokości $100. 

Formularze dostępne są na stronie 

internetowej szkoły. Opłatę za książki prosimy wystawić na 

oddzielnym czeku. Czeki prosimy wypisać na Holy Trinity 

Polish School. 

Przepraszamy, ale nie mamy jeszcze możliwości pobierania opłat 

przez Internet. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub 

mailowy (informacja na stronie internetowej szkoły).
 Dziękujemy za współpracę - Dyrekcja i Zarząd Szkoły 

 

MEMORIAL DAY  

25 maja - poniedziałek 

   Biuro parafialne będzie zamknięte.  

     Życzymy wszystkim dobrego  

  odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół.  

http://www.trojcowo.com
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