
. 
  

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  

MSZE ŚW. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am,12:15pm, 

4:00pm, 8:00pm  

MSZE ŚW. W TYGODNIU od poniedziałku do 

soboty o 8:00am, dodatkowo w każdą środę i piątek  

o 7:30pm 
  

BIURO PARAFIALNE  

od 1 czerwca do 31 sierpnia 

Godziny otwarcia od poniedziałku do środy  

9:00am - 3:00pm 

w piątki od 9:00am -12:00pm 

w czwartki, soboty i niedziele biuro parafialne 

nieczynne. 

 

14 czerwca 2020 
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 
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Boże Ciało to Uroczystość dla uczczenia Eucharystii. Ale czy nie uczciliśmy jej już w Wielki Czwartek? – przecież jego 

centrum jest Chrystus wydający się za nas w znakach chleba i wina, a to jest właśnie Eucharystia. 

Co jest zatem szczególnego w Uroczystości Bożego Ciała? Można na to pytanie odpowiedzieć 

natychmiast: Boże Ciało to święto dla zmysłów. Już jako dziecko fascynowałem się tą 

Uroczystością, bo tu wszystko jest dla widzenia: sztandary i feretrony, świece, kwiaty, dekoracje aż 

trudno wszystko wymienić. Można by powiedzieć, że wszystko wokół klęka, skupione wokół 

jednego centrum, a jest nim kruchy opłatek chleba, o którym my chrześcijanie mówimy, że tu jest 

obecny sam Jezus. Tak jak w Wielki Czwartek, chodzi tu o wyznanie, że Jezus pod postacią chleba 

i wina jest pośród nas. To słyszeliśmy w czytaniu z Pierwszy Listu św. Pawła do Koryntian: Jezus 

ustanowił chleb i wino jako pamiątkę siebie dla nas; on sam jest obecny w tych skromnych 

znakach, a kiedy tę Jego pamiątkę celebrujemy, głosimy Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tu jednak Boże Ciało prowadzi 

nas poza Wielki Czwartek. To Uroczystość „wielkiej tajemnicy wiary”, Uroczystość obecności Jezusa, który nie pozostaje 

już tylko w małym kręgu Swoich najbliższych: wychodzimy z Nim na ulice. Chleb Życia, centrum naszej wiary, nie jest 

czymś należącym tylko do domu Bożego, co pozostawialibyśmy poza sobą, przekraczając próg kościoła i wychodząc na 

zewnątrz. Przecież Chrystus umarł i zmartwychwstał dla wszystkich! Jego Ciało i Krew pozostawione pod postacią chleba 

i wina dotyczą wszystkich ludzi dlatego właśnie wychodzimy na ulice. Błogosławieństwo Boże nie jest czymś, co byłoby 

ważne tylko w kościele, dlatego idziemy z Chrystusem przez nasze miasta i wioski, które Jezus Chrystus błogosławi wraz 

z ich mieszkańcami, mieszkaniami, miejscami pracy. Żaden obszar ludzkiego życia nie jest z tego błogosławieństwa 

wyłączony. Wiara nie może się zatrzymać w drzwiach kościelnych i nie może się też zatrzymać na progach domów. Wiara 

– czy szerzej chrześcijaństwo – to nie coś, co jak niedzielne ubranie przywdziewamy tylko na krótki czas, a potem 

zdejmujemy; nie, ona powinna przenikać całe nasze życie i nadawać mu określony kształt: nasze życie rodzinne, naszą 

pracę, nasz czas wolny. Kiedy wraz z Chrystusem w postaci eucharystycznego chleba idziemy przez ulice, to wyznajemy 

właśnie to: całe nasze życie i wszystkie miejsca, gdzie się ono toczy, powinny być Nim naznaczone. W centrum procesji 

znajduje się monstrancja pod baldachimem, a on pod ogromnym niebem. Idzie ona od miejsca do miejsca wraz z ludźmi. 

Jest wykonana kunsztownie i pięknie ozdobiona, gdyż jest naczyniem zawierającym samego Chrystusa pod postacią 

chleba. On jest tego godzien. Jednak rozważając dzisiejszą Uroczystość, nie możemy przeoczyć, że ostatecznie to my 

wszyscy jesteśmy Bożą monstrancją. Wszak zostaliśmy stworzeni „na obraz i podobieństwo Boga”, nosimy w sobie Jego 

obraz. We sakramencie chrztu natomiast, jak pisze św. Paweł, „przyoblekliśmy się w Chrystusa”, przyjęliśmy Go poniekąd jak 

odzienie. A wreszcie w komunii świętej spożywamy pod postacią chleba Jego Ciało, włączamy je w siebie, czynimy je 

częścią naszego ciała. Tu właśnie najlepiej widać, że to my sami jesteśmy właściwą Bożą monstrancją. Boże Ciało to dobra 

okazja, by to sobie uświadomić. W sposób, w jaki my chrześcijanie idziemy przez świat, przez nasze miasta i wioski, 

czynimy Chrystusa, Boga widzialnym dla tego świata – albo przeciwnie, niewidzialnym... Ozdabiamy monstrancje, 

czyścimy je i polerujemy, aby były godnym naczyniem dla Ciała Pańskiego, a co robimy z tą monstrancją, którą my sami 

jesteśmy? Spojrzenie na monstrancję w Boże Ciało może być dla nas impulsem do wglądu także w siebie, by ujrzeć siebie 

jako nosicieli Chrystusa, których zadaniem jest uczynić Go widzialnym dla świata, uobecnić Go mu. Mówi to, trochę 

innymi słowami, Wilhelm Willms: 

Musimy uczynić ziemię swoją ojczyzną, musimy się o nią troszczyć, abyśmy mogli na niej żyć. Ale potrzebujemy do życia 

czegoś więcej niż tylko pokarmu dla ciała: potrzebujemy tego Chleba z nieba, który przekracza to życie. I sami powinniśmy się 

stawać chlebem i winem, to znaczy pokarmem dla ludzi, który by ich umacniał i pocieszał. Przypomina to św. Alberta 

Chmielowskiego, który wyznaczył sobie jako ideał życiowy to, by być jak kromka chleba, która jest do dyspozycji wszystkich,  

z której każdy może sobie wykroić, ile mu potrzeba. 

Chrystus jako Chleb Życia jest centrum dzisiejszej Uroczystości; z Nim, wyznając naszą wiarę, idziemy na ulice, by 

uświęcić świat. I to święto nie powinno się skończyć na tym, że Ciało Pańskie schowamy z powrotem do tabernakulum, a 

monstrancję do szafy, ale powinniśmy je kontynuować, pielęgnując w sobie świadomość, że to my sami jesteśmy 

monstrancją Chrystusa, że powinniśmy się stawać chlebem i winem, aby przeniknąć świat pokarmem wiary, naszej 

wiary.                      o. Janusz Serafin CSsR 

https://www.google.pl/search?q=Uroczysto%C5%9B%C4%87+Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego+Cia%C5%82a+i+Krwi+Chrystusa&rlz=1C1AVSX_enPL407PL407&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HvSRUYnyCs744QTCyoC4BA&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1745&bih=860


Intencje Mszy Św.                 Nabożeństwa
 

Uroczystość Bożego Ciała - 14 czerwca 

8:00am - Intencje Zbiorowe 

10:00am † Janina Rogucka w 22. rocz. śm. 

10:00am †† Stanisława i Stanisław Mazur 

12:15pm † Danuta Kulikowska 

4: 00pm † Józef Siek w 6. rocz. śm. 

8:00pm † Helena Brzeziński 
 

Poniedziałek - 15 czerwca 

8:00am O Boże błogosławieństwo dla żywych parafian, a 

dla zmarłych o życie wieczne 

8:00am † Bolesław Kurzydło 
 

Wtorek - 16 czerwca   

8:00am † Bolesław Kurzydło 

8:00am † Bronisława Roszko 
 

Środa - 17 czerwca - św. brata Alberta Chmielowskiego  

8:00am †† Helena i Józef Brzezińscy 

7:30am Intencje Zbiorowe 
 

Czwartek - 18 czerwca  

8:00am O Boże błogosławieństwo dla Stefana i Teresy 

8:00pm O Boże błog. dla ks. Janusza Lisa z okazji 50 ur. 
 

Piątek - 19 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

8:00am † Zdzisław Olender 

7:30pm † Jan Stoch w kolejną rocznicę śmierci 
 

Sobota 20 czerwca - Niepokalanego Serca NMP 

8:00am † Konrad Olender 

1:00pm ślub: Aneta Boduch & Konrad Rudziński  
 

XII Niedziela Zwykła - 21 czerwca Dzień Ojca 

8:00am - Intencje Zbiorowe 

10:00am O Boże błog. dla Ojców z okazji Dnia Ojca,  

a dla zmarłych o życie wieczne 

10:00am † Aniela Bielańska w 2. rocznicę śmierci 

12:15pm †† Władysława i Jan Skinderowiczowie 

i zmarli z rodziny 

12:15pm † Andrzej Gaca w 3. rocznicę śmierci 

4: 00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Małgorzaty Kusiak z okazji urodzin 

8:00pm † Augustyn Prędki w 8. rocznicę śmierci 

  

 

NABOŻEŃSTWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA 

Miesiąc czerwiec poświęcony jest 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.  

Z tej też okazji zapraszamy  

do odmawiania Litanii  

do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W naszym kościele Litania odmawiana jest  

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

i w piątki przed wieczorną Mszą św. o godz. 7:30pm.  

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 o byt codzienny i dobro, które nam 

ofiarowali. 

SKARBY TRÓJCOWA  
Gratulujemy Nowożeńcom 

 

Agnieszce M. Bastrzyk & John Surzyńskiemu 

Karolinie Puchalskiej & Matthew Z. Kening 

 

Życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki 

Najświętszej i wiele łask na wspólnej 

drodze małżeńskiego życia. 
 

Szczęść Boże. 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY  

W ostatnim czasie do wieczności odeszli nasi 

parafianie:  

śp. Cecylia Śpiewak 

Śp. Kazimierz Łączyński 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 

Z rodzinami pogrążonymi 

 w żałobie z łączymy się w bólu  

 i składamy wyrazy głębokiego 

współczucia po stracie bliskich. 

UROCZYTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA  

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość 

Bożego Ciała. Chrystus obecny  

w Eucharystii jest pośród nas, 

prawdziwie w swoim Ciele i 

Krwi pod postacią chleba i wina. 

Najpiękniejszym uczczeniem 

Boga jest uczestnictwo we Mszy św. i godne przyjęcie 

Pana Jezusa w Komunii świętej. 

Wszystkim grupom dziękujemy za przygotowanie 

ołtarzy w kościele, abyśmy mogli nieco inaczej, ze 

względu na pandemię, uczestniczyć w procesji Bożego 

Ciała. Przypominamy, że procesje w naszym kościele 

będą po Mszach św. o godz. 8:00am, 10:00am, 12:15pm  

i 4:00pm. Nie będzie procesji po Mszy św. o godz. 

8:00pm. 
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SPRED – Special Religious Development 

Edukacja Religijna Osób Szczególnej Troski 
 

 Od września na Trójcowie planowane 

jest rozpoczęcie programu katechetyczny 

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 więcej. 
  

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. 14 czerwca po Mszach św. odbędą się 

zapisy w sekretariacie szkoły. 
 

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 

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA 

Ofiary z niedzieli: 7 czerwca 2020 

$ 10,135.00 z 161 kopert niedzielnych 

$ 1,650.00 on-line  

$ 70.00 - na kwiaty 

$ 413. 00 - ofiary za świece 

$ 110.00 - na ogrzewanie 

i chłodzenie kościoła 

$ 3,640.00 - 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.  

KONSULAT GENERALNY RP  
W CHICAGO  

GŁOSOWANIE W WYBORACH  
PREZYDENTA RP  

W USA WYŁĄCZNIE 
KORESPONDENCYJNE  

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że 

9 czerwca 2020 r. rozpoczęła się REJESTRACJA 

WYBORCÓW do głosowania za granicą w wyborach 

Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (27 

czerwca w USA). REJESTRACJA trwa do PONIEDZIAŁKU 

15 czerwca 2020 r. Osoby zarejestrowane do spisu 

wyborców przed 10 maja br. są ujęte w nowym spisie 

wyborców, ale muszą potwierdzić swój udział w głosowaniu 

korespondencyjnym („zmień sposób glosowania”). 

POLECANA ELEKTRONICZNA REJESTRACJA 

WYBORCÓW: https://ewybory.msz.gov.pl 

Nowi wyborcy wybierają opcję: „Rozpocznij rejestrację” 

Wcześniej zarejestrowani wyborcy wybierają opcję: „Zmień 

sposób głosowania”. Zarejestrowani wyborcy, którzy zmienili 

miejsce pobytu kontaktują się z konsulatem: 

chicago.legal@msz.gov.pl 

http://www.trojcowo.com
https://ewybory.msz.gov.pl
mailto:chicago.legal@msz.gov.pl
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SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO : 

Druga niedziela miesiąca podczas 
Mszy św. o godz. 10:00am oraz  
czwarta niedziela miesiąca 
podczas Mszy św. o godz. 
12:15pm 

Chrzest dziecka prosimy zgłosić przynajmniej miesiąc 
wcześniej.  
Katecheza przedchrzcielna w pierwszą sobotę miesiąca 
o godz. 5:00pm w sali pod kościołem. 
 
DUSZPASTERSTWO CHORYCH: 

W każdy pierwszy piątek  
miesiąca odwiedzamy z posługą  
sakramentalną chorych parafian 
 w domach oraz na każde  
wezwanie. 

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:  

Prosimy zgłaszać przynajmniej 

sześć miesięcy przed planowaną 

datą ślubu. 

 

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA:  

30 min. przed każdą Mszą świętą  

i w pierwszy piątek miesiąca o 

godz. 6:30pm 

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU  

NA TRÓJCOWIE 

Pierwsza Środa miesiąca:  

Do Przeczystego Serca św. Józefa o godz. 7:30pm  

i w każdą środę po Mszy o godz. 8:00am.  
 

Pierwszy Czwartek miesiąca:  

Godzina Święta o godz. 6:30pm  

i nabożeństwo do św. Charbela o 

godz. 8:00pm 
 

Pierwszy  Piątek miesiąca: 

Nabożeństwo uwielbienia  

z prośbą o uzdrowienie po Mszy 

św. o godz. 7:30pm 
 

Pierwsza Sobota miesiąca: Nabożeństwo Maryjne  

z procesją światła. o godz. 6:30pm. 
 

Nowenna do MBN Pomocy: środa o godz. 7:30pm.  
 

Godzinki do NMP: niedziela o godz. 7:30am 

Adoracja Najświętszego Sakramentu /Godzina 

Miłosierdzia: piątek i niedziela o godz. 3:00pm. 

 

IX SPOTKANIE MŁODZIEŻY POLONIJNEJ 

  pod hasłem „WIERZĘ W MIŁOŚĆ TWOJĄ!...“ 

 mające się odbyć od 24 do 31 lipca 2020 r., 

z powodów wszystkim nam 

znanych 

 PRZENOSIMY NA 2021 ROK 

ALE!!!!!!!!! Wszystkich, którzy 

razem z nami chcieli tworzyć 

tegoroczne wakacyjne 

spotkanie, zapraszamy do uczestniczenia w nim w formie 

elektronicznej: nadsyłajcie propozycje, jak moglibyśmy 

spędzić ten czas RAZEM. 

SPRÓBUJMY ZBUDOWAĆ NASZE POLONIJNE 

SPOTKANIE. 

Do końca czerwca czekamy na Wasze propozycje. 

Piszcie na maila smpmorasko2020@wp.pl 

 

STWÓRZMY WIRTUALNE SPOTKANIE 

P.S. Jak pamiętacie, w Morasku i na wyjazdach  

w ciągu trwającego spotkania wpisywaliście różne 

ciekawe treści do naszej papierowej „Galerii Wspomnień”, 

które były owocem waszych odczuć z przeżywania 

wówczas danego nam czasu. 

Dlatego, jak poczulibyście pragnienie w ciągu 

tegorocznego lata, czy następnych miesięcy roku, 

podzielić się swoimi doświadczeniami: piszcie na maila 

smpmorasko2020@wp.pl Mile widziane zdjęcia, 

filmiki… Wasze treści (jeśli osoba pisząca nie będzie miała 

nic przeciwko) zamieścimy na naszej nowo powstałej 

stronie internetowej Wspólnoty Biało-Czerwonych Serc.  

W ten sposób stworzymy Dziennik, w którym będziemy 

mogli połączyć się z sobą myślami  i wzajemną modlitwą. 

 

Pozdrawiamy Was i Waszych Rodziców, niech Pan 

błogosławi i umacnia, byśmy przez to wszystko, co 

trudne, mogli w głębi serca powiedzieć 
 

MOIM ŻYCIEM JESTEŚ TY, CHRYSTE!!! 

Miejcie jednak pewność, że w zaciszu naszych 

misjonarskich serc bije nieustanna modlitewna łączność z 

Wami. 

Z modlitwą, Wasze Siostry Misjonarki... 

Tak jak już wcześniej informowałyśmy, także III Kongres 

Młodzieży Polonijnej, który miał się odbyć  

w Krakowie w dniach od 1 do 9 sierpnia 2020 r., 

przybierze formę ONLINE, a w rzeczywistości będzie 

miał miejsce w przyszłym roku. Informacje na ten temat 

znajdziecie na stronie kongresmp.pl.  

mailto:smpmorasko2020@wp.pl
mailto:smpmorasko2020@wp.pl
http://kongresmp.pl/

