
. 
  

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 godz.  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 

 

5 lipca 2020 
XIV Niedziela w ciągu roku

 

 

 

 
 
 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28).  



Słowo Życia                                  Trojcowo.com    

 

Kwestie związane z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim (PNKK) 

Poniższe informacje zostały przygotowane przez duchownych Wikariatu V oraz personel Biura ds. Inicjatyw 

Ekumenicznych i Międzyreligijnych Archidiecezji Chicago w nadziei na pogłębienie zrozumienia PNKK przez rodziny i 

wspólnoty. Relacje między Polskim Narodowym Kościołem Katolickim, a Kościołem rzymskokatolickim. 

To nie przekonania religijne, a spory dotyczące sposobu zarządzenia Kościołem katolickim, doprowadziły ponad sto lat 

temu do bolesnego rozłamu w Kościele. Grupa niezadowolonych katolików wyznania rzymskiego opuściła Kościół i 

założyła Polski Narodowy Kościół Katolicki (PNKK). Skutki tego podziału odczuwalne są do dziś w rodzinach  

i społecznościach, szczególnie tam, gdzie PNKK założył swoje parafie. W wyniku podziału Polski Narodowy Kościół 

Katolicki nie jest w „pełnej komunii” z Kościołem rzymskokatolickim. Oznacza to, że pomimo, iż sakramenty chrztu, 

bierzmowania i Eucharystii - kiedy są sprawowane w PNKK - są ważne, jednak nie jest dozwolone (nie jest legalne zgodnie z 

prawem kanonicznym Kościoła rzymskokatolickiego) przyjmowanie ich przez katolików. Próby powrotu do jedności wciąż 

trwają i nie zostały jeszcze zakończone. Tymczasem, niestety nadal istnieje potencjalne ryzyko wprowadzania niejasności, 

nieporozumień i konfliktów pomiędzy wyznawcami. Lokalne parafie PNKK w powiatach Cook i Lake 

• Katedra Wszystkich Świętych (All Saints Cathedral), 9201 W. Higgins Rd., Chicago  

• Parafia Słowa Bożego (Divine Word), 3842 W. 57th St., Chicago  

• Parafia Św. Jadwigi (St. Hedwig), 3320 E. 134th St., Chicago 

• Parafia Świętych Cyryla i Metodego (Sts. Cyril and Methodius), 5744 W. Diversey Ave., Chicago 

• Parafia Św. Jana Chrzciciela (San Juan Bautista), 4555 S. Kedzie Ave., Chicago 

Powyższe parafie należą do zachodniej diecezji PNKK zarządzanej przez biskupa Antoniego Mikovsky’a. Nie należą one do 

Kościoła rzymskokatolickiego zarządzanego w powiatach Cook i Lake przez kardynała Błażeja Cupicha, a na całym świecie 

przez papieża Franciszka. 

Często zadawane pytania Skąd mam wiedzieć, czy jakaś parafia należy do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego? 

Zapytaj proboszcza parafii, czy kardynał Cupich jest jego arcybiskupem. Jeśli nie jest, parafia ta nie należy do Kościoła 

rzymskokatolickiego. Powiedziano mi, że sakramenty, takie jak chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są ważne w PNKK. 

Dlaczego więc moja rodzina i ja nie powinniśmy przyjmować tam sakramentów, skoro jest to dla nas wygodniejsze? 

Przyjmowanie sakramentów w PNKK może być wygodniejsze, ale sakramenty są oznaką jedności naszej wspólnoty 

kościelnej. Chrzest i bierzmowanie są sakramentami inicjacji chrześcijańskiej, które rozpoczynają i pogłębiają przynależność 

do Kościoła. Otrzymanie ich w PNKK jest równoznaczne z przynależnością do PNKK. W normalnej sytuacji katolik 

wyznania rzymskiego nie powinien przyjmować komunii w PNKK. 

Słyszałem również, że sakramenty PNKK są ważne, ale nie są dozwolone dla nas, katolików wyznania rzymskiego. Co to 

oznacza? Każda wspólnota ma swoje reguły i granice. Kiedy mówimy, że sakrament z PNKK jest niegodziwy, mamy na 

myśli, że nie jest on zgodny z prawem kanonicznym Kościoła rzymskokatolickiego dla katolików. Sakrament musi wyrażać i 

promować jedność. 

Nie cieszymy się, że nasza wnuczka otrzyma Pierwszą Komunię św. w pobliskiej parafii PNKK, jednak planujemy 

uczestniczyć tam we Mszy św. Czy możemy razem z nią przyjąć w tym szczególnym dla niej dniu Komunię św.? 

Eucharystia jest najwyższym wyrazem jedności wiary i życia Kościoła. Podczas gdy nasz Kościół i PNKK współpracują na 

rzecz uzyskania pojednania i ponownego zjednoczenia, aktualna jedność między nami nie wystarcza, aby katolicy mogli 

normalnie przyjmować Komunię św. podczas Mszy odprawianej w PNKK. Są jednak rzadkie okoliczności, kiedy czyjeś 

sumienie i potrzeby duchowe mogą stanowić podstawę dokonania wyjątku od prawa. Kiedy katolicy wyznania rzymskiego 

rozważają możliwość przyjęcia Eucharystii w parafii PNKK z ważnego powodu rodzinnego, powinni porozmawiać o tym ze 

swoim proboszczem. 

Jestem szafarzem eucharystycznym w mojej parafii. Czasami moi sąsiedzi, którzy należą do pobliskiego PNKK, uczestniczą 

we Mszy św. w mojej parafii i podchodzą do mnie, aby przyjmować Komunię św. Udzielam im Komunii św. Czy 

powinienem przestać to robić i odmawiać im Komunii św.? Nie, możesz w dalszym ciągu udzielać im Komunii św., 

kontynuuj to, co dotąd robiłeś. Prawo kanoniczne nie sprzeciwia się, aby członkowie PNKK przyjmowali sakrament 

Eucharystii, pokuty lub namaszczenia chorych, jeśli proszą o to z własnej woli i są w odpowiedniej ku temu dyspozycji. 

Zwykle powodem tej prośby może być brak dostępu do szafarza własnego kościoła PNKK. Czy jako katolik wyznania 

rzymskiego mogę przyjmować Komunię św. w zwykłą niedzielę w parafii PNKK? Katolicy nie powinni prosić kapłanów 

PNKK o ten sakrament, ponieważ w Archidiecezji Chicago nie brakuje możliwości uczestnictwa w Eucharystii w parafiach 

rzymskokatolickich. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową EIA (Office for Ecumenical and 

Interreligious Affairs) pod adresem eia.archchicago.org, skontaktuj się z biurem EIA pod adresem eia@archchicago.org lub 

telefonicznie pod numerem: 312.534.5325. 



Intencje Mszy Św.                 Nabożeństwa

XIV Niedziela Zwykła 5 lipca  

8:00am - Intencje Zbiorowe 

10:00am Dziękczynna z prośbą o Boże 

błog. dla Katarzyny i Czarka 

Łodzińskich z okazji 27. rocz. ślubu,  

z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i 

wierność małżeńską 

10:00am †† Janusz Gibes, Tadeusz Wnorowski 

12:15pm O Boże błog. i opiekę Matki Bożej  dla 

Krzysztofa i Patryka Kędrynów z okazji 14. urodzin 

4: 00pm †† Józef i Helena Brzeziński 

8:00pm † Franciszek Zając - 5. gregoriańska 

 

Poniedziałek - 6 lipca bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 

8:00am O Boże błog. dla żyjących Parafian, a dla 

zmarłych o życie wieczne 

8:00am † Franciszek Zając - 6. gregoriańska 

 

Wtorek - 7 lipca 

8:00am O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla 

Barbary Gołdy z okazji 74. urodzin 

8:00am † Franciszek Zając - 7. gregoriańska 

 

Środa -  8 lipca- św. Jana z Dukli 

8:00am † Franciszek Zając - 8. gregoriańska 

7:30am Intencje Zbiorowe 

 

Czwartek - 9 lipca 

8:00am † Franciszek Zając - 9. gregoriańska 

8:00am O Boże błog., powrót do zdrowia i potrzebne 

łaski dla Michała 

 

Piątek - 10 lipca  

8:00am † Franciszek Zając - 10. gregoriańska 

7:30pm †† Maria i Stanisław Tarczoń  

 

Sobota - 11 lipca - św. Benedykta - opata 

8:00 O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 

dla ks Piotra Janasa SChr 

8:00am † Franciszek Zając - 11. gregoriańska 

 

XV Niedziela Zwykła - 12 lipca  

8:00am - Intencje Zbiorowe 

10:00am † Franciszek Zając - 12. gregoriańska 

10:00am †† Stanisława i Stanisław Mazur 

12:15pm O Boże błog., dary Ducha Świętego i 

zdrowie dla Renaty i jej rodziny 

4: 00pm †† Aleksandra i Adolf Żmuda 

8:00pm † Adam Materny 

 

  

 

REJESTRACJA NA MSZE ŚWIĘTE 

Aby uczestniczyć we Mszy świętej  

w kościele wymagane jest zgodnie  

z wytycznymi z Archidiecezji 

zapisywanie się online, również na 

Msze w ciągu tygodnia. Link do 

zapisów znajduje się poniżej (przy 

rejestracji online prosimy nie używać 

polskich znaków) https:/ ww.signupgenius.com/

go/9040A45ADAB23A7FA7-msze. Osoby, które nie 

mają możliwości zapisania się przez Internet, prosimy 

aby dzwoniły do biura parafialnego (proszę 

uwzględnić wakacyjne godziny pracy biura). 

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania  

z sakramentu pokuty codziennie, pół godziny przed 

Mszą świętą. Spowiedź kończy się przed rozpoczęciem 

Mszy świętej. 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Do sakramentu małżeństwa 

przygotowują się: 

 

  Karol Marian Grzebień & Barbara Sychla 

   Paul Ronald Magiera & Aneta Frania 

  Przemysław Kruk & Jolanta Ignaciuk 

   Dawid Lipszko & Angelica Kubacki 

   Dawid Machaj & Sylwia Bartoszewicz 

   Jaime Rodriguez & Aleksandra Wojtowicz 

   Peter Inas & Jessica Golaszewski 

   Józef Kantyka & Dorota Stańczyk 

   Tomasz Gębka & Victoria Szczepańska 

   Angel Bakov & Barbara Urban 
 

 

Polecajmy narzeczonych  

naszym modlitwom. 
    

 

ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

W każdy piątek od 3:00pm do 7:30pm, 

zapraszamy do wspólnej adoracji 

Najświętszego Sakramentu jako nasze 

wynagrodzenie za wszystkie profanacje 

popełniane wobec Eucharystii.  

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


Życie misji               Trojcowo.com  

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO : 

Druga niedziela miesiąca podczas 
Mszy św. o godz. 10:00am oraz  
w czwartą niedziela miesiąca podczas 
Mszy św. o godz. 2:15pm.  

 

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 POKUTYI POJEDNANIA:  

30 min. przed każdą Mszą świętą  

i w pierwszy piątek miesiąca 

od 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 MB Nieustającej 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. 

ZMAIANA TERMINU REKOLEKCJI  

Z OJCEM JÓZEFEM WITKO 

W tym roku rekolekcje wakacyjne, 

które miał poprowadzić ojciec Józef 

Witko, ze względu na zagrożenie 

związane z pandemią i obowiązujące w tej kwestii 

restrykcje w kościołach, odbędą się w terminie od 29 

listopada do 6 grudnia 2020. 

GODNY STRÓJ W KOŚCIELE 

Nadeszło oczekiwane lato,  

a w związku z nim gorące dni. Nasz  

codzienny strój ulega też zmianie. 

Prosimy jednak, by przychodząc do kościoła, pamiętać o 

godności tego miejsca. Niech nasz strój będzie odpowiedni 

do kościoła, aby wyrażał szacunek wobec tego świętego 

miejsca. 

WSPARCIE MATERIALNE 

TRÓJCOWA 

Ze względu na wcześniejsze w tym 

tygodniu drukowanie biuletynu  

ofiary z niedzieli 28 czerwca podamy w następnym 

biuletynie. 

Bóg zapłać wszystkim osobom, które wspierają 

Trójcowo.  

 

WEZWANIE DO MODLITWY 
Nieść Boże światło w  ciemności 
  

 Czy czujesz się  przytłoczony         

 skutkami pandemii  

 i potrzebujesz 

312.741.3388 

pomodlsiezemna@calledtoprayer.org 



  Życie misji                   Trójcowo.com  

WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI  

Anawim - kontakt  773-849-8344 
Chór „Śpiewajmy Panu” - piątek, godz. 8:30pm. prowadzą 
Eliza i Arkadiusz Góreccy 
Schola dziecięca „Dzieci Pana Boga” - niedziela po Mszy  
o godz.12.15 pm. 
Duc in Altum - spotkania młodzieży studenckiej i 
pracującej odbywają się co dwa tygodnie w niedziele, godz. 
6:00pm opiekun ks. Piotr 
Jerycho Różańcowe - I piątek miesiąca, godz. 9:00pm - 
odpowiedzialna Danuta Grabiec 
Katecheza dla dorosłych -Lectio Divina w każda niedzielę 
po Mszy św. o godz. 4:00pm - prowadzi Danuta Grabiec 
Dziecięce Koła Żywego Różańca - I niedziela po Mszy św.  
o godz.12:15pm 
Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca,  godz. 6:30pm- 
odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik  
Lektorzy - odpowiedzialni: ks. Mariusz Lis SChr i Elżbieta 
Majchrowska  
Marszałkowie - odpowiedzialny Jan Kandefer 
Lajkonik  

 Grupa reprezentacyjna - poniedziałek, godz. 6:30pm. 
odpowiedzialna Halina Misterka 

 Mały (10-13 lat) - środa, godz. 6:30pm- odpowiedzialna 
Małgorzata Łyda 

 Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm- 
dpowiedzialna Małgorzata Łyd 

Mężczyźni św. Józefa - I środa miesiąca, godz. 7:30pm. 
Prowadzi ks. Proboszcz 
Ministranci - sobota godz. 1:00pm. Prowadzi ks. Piotr 
Ministranci z rodzinami - I czwartek miesiąca, godz. 
6:30pm. 
Młodzież  

 Laboratorium wiary - Spotkania dla młodzieży szkolnej 
pierwszy czwartek miesiąca 8:30pm.  
Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota, 
godz. 9:00-1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; 
                       Dyrektor - Maria Baran  

Polski Program Katechetyczny - niedziela,  
godz. 11:00pm -1:00pm. Koordynator - s. Jadwiga 
Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer 
Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski 
Rycerze Miłosierdzia Bożego - IV niedziela miesiąca 
spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm -prowadzi Danuta 
Grabiec. 
Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30pm. 
opiekunowie: ks. Mariusz i Stanisława Ochwat 
Instytut Dziedzictwa Polskiego - III niedziela miesiąca  
po Mszy św. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski 
Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I środy,  
godz. 4:00pm, sobota, godz. 12:00pm-3:00pm;  
niedziela, godz. 11:15am- 12:15pm., odp. - Andrzej Zgiet 
Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas 
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15pm - opiekun 
ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon 
Wspólnoty Domowego Kościoła  
Wspólnota „Rodziny Trójcy Świętej” - II niedziela miesiąca, 
godz. 1:30pm. Prowadzi ks. Piotr 
Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00pm.  
opiekun ks. Piotr  
Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm - prowadzi 
Marzena Włosek 
Wspólnota Anonimowych Alkoholików - spotkania  
w poniedziałki, godz. 8:30pm, sala kard. Hlonda  
wejście od Groty Matki Bożej. 

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 przy-

gotować 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. For-

mularze 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 możliwo-

ści pobierania opłat przez Internet. W razie pytań, prosi-

my o kontakt telefoniczny lub mailowy (informacja na 

stronie internetowej szkoły).  
 

Dziękujemy za współpracę. 

Dyrekcja i Zarząd Szkoły. 


