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31 maja 2020 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

 

MSZE ŚWIĘTE NA TRÓJCOWIE   

Transmisje Mszy świętych z naszego kościoła:  

 Niedziela 

- Msza św. o godz. 10:00am  

- Msza św. rodzinna o godz. 12:15pm  

  Msze święte w tygodniu 

od poniedziałku do soboty 

 o godz. 8:00am 

Aby oglądać transmisję z naszego kościoła 

wystarczy wejść na stronę: www.trojcowo.com 

i nacisnąć zakładkę:  YouTube. 

   

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 

Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg. 

Niebieską łaskę zesłać racz 

Sercom, co dziełem są Twych rąk 



Słowo ks. Proboszcza                        Intencje Mszy Św. 
Niedziela - 31 maja - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
10:00am - INTENCJE ZBIOROWE 

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

- †† Wojciech, Jan, Anna Dzierzęga  
- †† Zygmunt Mikuła, Roman, Julian, Ludwik Józef, 
Eugeniusz Mikuła  

12: 15pm - Dziękczynna z prośbą o Boże błog. w 15. 
rocznicę ślubu dla Małgorzaty i Pawła Belcików 

- O Boże błog. i potrzebne łaski dla Julii Michałowskiej 
- O Boże błog., i opiekę Matki Bożej dla Ewy z okazji  
   6. urodzin i Alicji z rodzicami 
 

Poniedziałek - 1 czerwca - NMP Matki Kościoła 
8:00am O Boże błog. dla Parafian, a dla zmarłych o życie 

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

8:00am † Maria Bem 
 

Wtorek - 2 czerwca - Nowenna do św. Antoniego 

8:00am O Boże błog. i szczęśliwe rozwiązanie dla Natalii 
8:00am † brat Józef Ryszko 

8:00am †† Helena, Tadeusz, Andrzej Gaj  

 

Środa - 3 czerwca - św. Karola Lwangi i jego Towarzyszy  

8:00am O Boże błog. i szczęśliwe rozwiązanie dla Natalii 
8:00am O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Beaty Wrony 
8:00pm Intencje Zbiorowe 

 

Czwartek - 4 czerwca - Jezusa Chrystusa, Najwyższego  
i Wiecznego Kapłana 

8:00am O Boże błog. i szczęśliwe rozwiązanie dla Natalii 
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Agaty  
i Antona Mitev z okazji 9. rocznicy ślubu 

8:00pm O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Michała  
z okazji 30. urodzin 

 

Piątek - 5 czerwca - św. Bonifacego 
8:00am † Józef Brzeziński 

8:00am † Józef Bukowski 
8:00pm O Boże łaski dla byłych, obecnych i przyszłych 
członków Wspólnoty „Jezus z Nami” i jej opiekunów  

 

Sobota - 6 czerwca  
8:00am †† Czesława i Józef Ryszko 

8:00am †† Bronisława i Adolf Bosko 
8:00pm Wynagradzająca za zniewagi i grzechy, które 
ranią Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi oraz  

o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników  

 

Niedziela - 7 czerwca - Uroczystość Najświętszej Trójcy 

10:00am - INTENCJE ZBIOROWE 
- Intencja odpustowa za Parafian 

- † Anna Kalembasa 
- †† Czesława i Tadeusz Kaczmarowscy 
12: 15pm - O Boże błog., dary Ducha Świętego  

i wytrwanie w powołaniu dla Michała Roguckiego 
- O Boże błog. dla Zofii i Kazimierza Landów z okazji  

  20. rocznicy ślubu 
- † Janina Dys w 5. rocznicę śmierci 

 

  

W dzisiejszą uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego kończy się okres 

Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, 

nasz Boże, spraw, aby zgodnie z 

obietnicą Twojego Syna Duch Święty 

dał nam głębiej zrozumieć tajemnice 

Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On 

umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa 

oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy 

się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na 

Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest 

wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą. Niech ten czas 

odizolowania od wielu wartości, które cenimy, pozwoli 

nam spojrzeć z innej perspektywy na nasze życie i nasze 

wybory.  

Wczytajmy się z uwagą w dzisiejsze Słowo Boże. 

Fragment z Dziejów Apostolskich kładzie nacisk na 

zjednoczenie Kościoła w modlitwie. Wtedy przychodzi 

Duch Święty, który sprawia, że są głoszone wielkie 

dzieła Boże w języku każdego, kto słyszy słowo. Święty 

Paweł zwraca uwagę na to, że Duch Święty uzdalnia do 

wyznania, że Jezus jest Panem. On tworzy wspólnotę: 

harmonię osób i darów. Jednoczy z Panem Bogiem i 

między sobą. Działa dla dobra wszystkich. Słowa 

Ewangelii przypominają, że Duch Święty pochodzi od 

Ojca i Syna, i dzięki Niemu przychodzi do nas łaska. 

Dzisiaj pragniemy Bogu podziękować za wspólnotę 

Kościoła, która została nam dana jako miejsce naszego 

uświęcenia. Kościół składa się z mniejszych wspólnot, 

również tych, które wyznaczyły sobie szczególną misję: 

żyć w Duchu Świętym i posługiwać charyzmatami dla 

dobra innych. Dzisiaj pragniemy naszą modlitwą 

otoczyć wszystkich członków wspólnoty modlitewnej” 

Jezus z Nami”, życząc im, aby każdego dnia 

doświadczali obdarowania Duchem Świętym. 

Nasze rodziny są Kościołami Domowymi, jakże 

podobnymi do wspólnoty zgromadzonej w Wieczerniku 

i oczekującej Ducha Świętego. Obecnie to te wspólnoty 

są miejscem, gdzie oddajemy cześć Bogu, słuchamy 

Słowa Bożego i służymy sobie nawzajem.  

Z niecierpliwością w oczekiwaniu na otwarcie naszych 

świątyń. Nie ustawajmy w naszych modlitwach prosząc 

Ducha Świętego o roztropność, ale i odwagę dla 

wszystkich podejmujących decyzje w naszej 

archidiecezji.  

Niech Duch Święty działa w naszych sercach, niech 

rozpala w nas ogień Bożej miłości. 

ks. Andrzej Totzke SChr 



Święci  Kościoła               Trojcowo.com 

  

 

 Z KALAENDARZA LITURGICZNEGO 

W poniedziałek 1 czerwca  

wspominamy św. Justyna 

Świętego Justyna nazywano 

filozofem i męczennikiem już 

w starożytności. Najzupełniej 

słusznie. Był rzeczywiście 

jednym i drugim. Urodził się  

w palestyńskiej Flavia 

Neapolis (Napluza, na miejscu 

starożytnego Sychem) z rodziców pogańskich. W swym 

Dialogu opowiada nam Justyn, jak to wiedziony pragnieniem 

znalezienia prawdy, uczęszczał do różnych szkół 

filozoficznych, słuchając po kolei wykładów stoika, 

perypatetyka, pitagorejczyka i platonika. Wreszcie jakiś 

starzec zaznajomił go z chrześcijaństwem i wskazał mu 

Biblię. Przyjąwszy chrzest w wieku lat 33, zachował strój 

filozofa i poświęcił się wyjaśnianiu oraz obronie wiary. W 

czasach Antonina (138-161) przybył do Rzymu i założył tam 

własną szkołę. Równocześnie napisał kilka dzieł, z których 

zachowały się dwie Apologie  (dla cesarza i dla senatu 

rzymskiego) oraz Dialog z Żydem Tryfonem. Wiele innych 

pism (Przeciw herezjom, Przeciw Marcjonowi, Odprawa 

dana Grekom itd.) zaginęło. Mimo to spuścizna po Justynie, 

wczesnym świadku Tradycji i jednym z pierwszych, którzy 

podjęli próbę zbliżenia chrześcijańskiej nauki o objawieniu 

oraz filozofii greckiej, zwłaszcza złagodzonego platonizmu, 

jest cennym wkładem w późniejszy rozwój teologii  

i filozofii. Justyn okazał się umysłem otwartym, pełnym 

prostoty i optymizmu, a zarazem mężem gorącej wiary, 

żarliwym w jej obronie. Walcząc w tym duchu  

z cynikiem Krescentem, naraził się na prześladowanie. Stał 

się jego ofiarą, wespół z sześcioma innymi chrześcijanami, 

ponosząc śmierć przez ścięcie. Stało się to około r. 165. 

Zachował się autentyczny opis męczeństwa. 

W Martyrologium Rzymskim Justyna wspominano 14 

kwietnia, ale nowy kalendarz rzymski, dostosowując się do 

starego zwyczaju chrześcijan Wschodu, przeniósł termin 

wspomnienia na 1 czerwca. 

 
 

W środę, 3 czerwca wspominamy  

św. Karola Lwangę  

i jego Towarzyszy.  

Często określa się ich jako 

„afrykańskich” lub „ugandyjskich” 

męczenników. Chrześcijaństwo 

pojawiło się w afrykańskiej 

ojczyźnie św. Karola w latach 70. XIX wieku. Mutesa I, 

ówczesny władca terytorium, na którym znajduje się dziś 

Uganda, zgodził się, by reprezentanci rozmaitych wyznań 

prowadzili swoją działalność w jego królestwie.  

Robili to zarówno chrześcijanie (protestanci i katolicy), jak  

i muzułmanie. Każda z grup usiłowała zdobyć sobie 

uznanie samego władcy, jednak aż do śmierci w 1884 roku 

Mutesa był wierny tradycyjnemu wyznaniu swoich 

przodków. Następnie gniew króla zwrócił się ku paziom, 

którymi opiekował się od czasu chrztu św. Karol. Mwanga 

dowiedział się, że młodym służącym potajemnie przekazuje 

się wiarę. Rozwścieczony, nakazał ich przyprowadzić  

i wyznać wierność. Wszyscy, zarówno katolicy, jak  

i anglikanie, zrobili to, choć przyznali solidarnie, że nie 

wyprą się swojej wiary. Niestety, król wydał edykt, który 

pozwalał wodzom lokalnych plemion zabijać chrześcijan. 

Karol Lwanga usiłował chronić chłopców przed śmiercią  

i przemocą seksualną ze strony Mwangi. Potajemnie 

ochrzcił też pięciu katechumenów. 26 maja paziowie zostali 

wezwani na dwór królewski, by usłyszeć wyrok. Jeden  

z zachowanych zapisów tych wydarzeń potwierdza, że 

wszyscy z nich - 16 katolików i 10 anglikanów - nie wyparło 

się wiary. Wówczas król rozkazał wywieźć ich do 

Namugongo, ok. 12 kilometrów od stolicy, gdzie mieli 

zostać spaleni. W trakcie drogi mieli związane ręce i nogi.  

3 czerwca 1886 roku rozpoczęła się egzekucja. Począwszy 

od św. Karola Lwangi, mężczyzn i chłopców (najmłodszy  

z nich, Kizito, miał 14 lat) wrzucano na stos. Tego dnia  

w Namugongo zamęczono 45 chrześcijan: 22 katolików i 23 

anglikanów. W następnych dniach pozbawiono życia w ten 

sposób również 16 muzułmanów służących na dworze 

Mwangi II. Do końca roku król wypędził zagranicznych 

misjonarzy. Mimo to lokalni chrześcijanie kontynuowali 

misję. Gdy Ojcowie Biali ponownie przybyli do Ugandy po 

śmierci Mwangi, odnaleźli w kraju ponad 500 chrześcijan  

i setki katechumenów oczekujących na naukę wiary  

i chrzest. Beatyfikacja męczenników miała miejsce w 1920 

roku w Rzymie. W uroczystości brali udział także dwaj 

paziowie, którzy przetrwali prześladowania. Karol Lwanga 

został kanonizowany wraz z 21 towarzyszami w 1964 roku 

przez Pawła VI. Obecnie św. Karol jest patronem 

afrykańskiej młodzieży. Świętość Karola Lwangi uznana 

jest zarówno przez katolików, jak i wspólnoty anglikańskie. 

Jego historia stała się jednym z najważniejszych elementów 

tożsamości Ugandyjczyków. Nawet znany dyktator Idi 

Amin Dada - muzułmanin - odwoływał się do tej znanej 

historii. Nakazał zbudować również muzułmańskie miejsce 

modlitwy w Namugongo, obok anglikańskich i katolickich 

miejsc kultu. Wspólna śmierć anglikanów i katolików 

"świadczy o ekumenizmie krwi". Podczas swojej wizyty  

w Ugandzie w listopadzie 2015 roku papież mówił: „Także 

w tej dziedzinie męczennicy ugandyjscy wskazują nam 

drogę. Ich wiara zabiegała o dobro wszystkich, w tym 

samego króla, który skazał ich z powodu wiary 

chrześcijańskiej. Ich reakcja miała na celu przeciwstawienie 

się nienawiści miłością, aby w ten sposób promieniować 

blaskiem Ewangelii”.  

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/przemowienia-papieskie/art,112,franciszek-niech-swiadectwo-meczennikow-ugandyjskich-pomaga-nam-dotrzec-do-potrzebujacych.html?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul


Życie misji                          Nabożeństwa 

VIII WTOREK NOWENNY DO DZIECIĄTKA 

PRASKIEGO I ŚWIĘTEGO ANTONIEGO  

Nowenna odprawiana jest w naszym kościele 

we wtorki o godz. 8:00pm. Formy z prośbami 

i podziękowaniami dostępne są na naszej 

stronie internetowej. 

Zapraszamy do udziału w Nowennie ku czci 

św. Antoniego transmitowanej we wtorki o godz. 8:00pm., 

na stronie: www.trojcowo.com (zakładka YouTube). 

 

 

ODPUST PARAFIALNY TRÓJCOWA 

W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, 

przypada Uroczystość Trójcy 

Przenajświętszej - Odpust Trójcowa. Z tej 

też okazji zapraszamy do duchowego udziału we Mszy 

świętej odpustowej o godz. 10:00am. Ta uroczystość wiąże 

się z możliwością uzyskania odpustu. Odpust zupełny jest 

darowaniem całej kary doczesnej za grzechy, które zostały 

już odpuszczone. Można go ofiarować za siebie lub za 

duszę jednego zmarłego. Warunki, które należy spełnić w 

Uroczystość Tytułu Kościoła, czyli po prostu w dniu 

odpustu parafialnego: spowiedź święta (może być kilka 

dni wcześniej); Komunia święta (obecnie komunia 

duchowa); modlitwa w intencjach wyznaczonych przez 

Ojca świętego (nie musimy znać tych intencji, a odmówić 

możemy np. jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś); 

wyzbycie się przywiązania do wszelkich grzechów, nawet 

lekkich; pobożne nawiedzenie mającej swą uroczystość 

świątyni i odmówienie w jej wnętrzu modlitw: Ojcze nasz 

i Wierzę (obecnie w godzinach adoracji od 3:00pm-

5:00pm). 

SPOWIEDŹ NA TRÓJCOWIE  

W każdy piątek, w godzinach od 

6:00pm do 8:00pm, jest możliwość 

skorzystania z sakramentu pokuty w 

naszym kościele. Co pół godziny 10 

osób może przystąpić do sakramentu 

pokuty. Wymagane jest zapisanie się poprzez Internet 

(link podany poniżej), lub telefonicznie, dzwoniąc do 

biura parafialnego w godzinach pracy: od 9:00am do 

3:00pm (od poniedziałku do środy), a w piątki od 

9:00am do 12:00pm. Link do zapisów na spowiedź: 

https://www.signupgenius.com/go/9040A45ADAB23A7FA7

-trojcowo1 

Uwaga!!! Przy wpisywaniu się na spowiedź proszę nie 

używać polskich znaków, gdyż aplikacja ich nie 

rozpoznaje i pojawia się informacja o błędzie. 

Wierni przychodzący do kościoła na spowiedź 

zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad: 

 Osoby zapisane do spowiedzi na daną godzinę 

gromadzą się przy bocznym wejściu do kościoła, 

oczekując na marszałka, 

 Osoby chore bądź z symptomami choroby nie 

powinny wchodzić do kościoła;  

 Przy wejściu do kościoła dezynfekujemy dłonie; 

maski nosimy przez cały czas pobytu w kościele;  

 Wierni zachowują dystans 6 stóp, siedzą w kościele 

pojedynczo, tylko w wyznaczonych miejscach. 

 Prosimy o wyrozumiałość i współpracę. 

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 

3 czerwca 

PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA  

NABOŻEŃSTWO DO PRZECZYSTEGO 

SERCA ŚW. JÓZEFA 

8:00pm - Msza święta i nabożeństwo ku czci św. Józefa. 

4 czerwca 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA  

8:00pm -Msza święta  

i nabożeństwo do św. Charbela. 

 

5 czerwca 

  PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 

    8:00pm - Msza święta  

    i nabożeństwo uwielbienia  

z modlitwą o uzdrowienie 

6 czerwca 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 

8:00pm - Msza święta i nabożeństwo 

różańcowe. 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

W ramach powolnego otwierania  

kościołów w Illinois pojawiła się też 

możliwość adoracji Najświętszego 

Sakramentu w naszym kościele. Musi 

odbywać się ona zgodnie z wytycznymi  

z Archidiecezji. Zapraszamy na spotkanie  

z Jezusem Eucharystycznym w Uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego (niedziela 31 maja), w godzinach od 

3:00pm do 5:00pm. Co pół godziny w kościele może 

przebywać 10 osób. Zapisy na adorację pod poniższym 

linkiem https://www.signupgenius.com/

go/9040A45AFA723A2FE3-adoracja 

Uwaga!!! Przy wpisywaniu się na adorację proszę nie 

używać polskich znaków, gdyż aplikacja ich nie 

rozpoznaje i pojawia się informacja o błędzie. 

https://www.signupgenius.com/go/9040A45ADAB23A7FA7-trojcowo1
https://www.signupgenius.com/go/9040A45ADAB23A7FA7-trojcowo1
https://www.signupgenius.com/go/9040A45AFA723A2FE3-adoracja
https://www.signupgenius.com/go/9040A45AFA723A2FE3-adoracja


  Życie misji                 Trójcowo.com  

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA 

Ofiary z niedzieli 24 maja 2020 

$ 1,855.95 z 35 kopert niedzielnych 

$ 2, 048 on-line  

$ 10.00 - na kwiaty 

$ 846.00 - na ogrzewanie i chłodzenie 

kościoła 

$ 308.00 - 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.  

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.  

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 formularza 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 

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. 

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 

NABOŻEŃSTWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA 

Miesiąc czerwiec poświęcony jest 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Z tej 

też okazji zapraszamy do modlitwy 

Litanią do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. W naszym kościele Litania odmawiana będzie od 

poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 8:00am. 

DZIEŃ  DZIECKA 

W najbliższy poniedziałek 1 czerwca 

przypada Dzień Dziecka.  

Z tej też okazji w imieniu wszystkich 

Grup działających przy naszej parafii 

składamy naszym dzieciom z  Polskiej Szkoły, Lajkonika, 

Scholki Dzieci Pana Boga i Ministrantom 

najserdeczniejsze życzenia. Cieszcie się dzieciństwem, 

i jego beztroskością. Niech upływa Wam ono w radości  

i miłości waszych rodziców, dziadków, nauczycieli,  

katechetów i duszpasterzy. 

http://www.trojcowo.com

