
. 
  

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 so-

boty 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. 

 

12 lipca 2020 
XV Niedziela w ciągu roku

 

 

 

SIEWCA WYSZEDŁ SIAĆ 

Niektóre ziarna padły na żyzną glebę 

 i wydały owoc. Jedne stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne  

trzydziestokrotny.     Mt 13, 23 



Słowo Życia                               Intencje Mszy Św.  
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek - 13 lipca - św. Andrzeja Świerada  

i św. Benedykta 

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

a dla zmarłych o życie wieczne 

8:00am † Franciszek Zając - 13. gregoriańska 
 

 

 

Wtorek - 14 lipca - św. Kateri Tekakawitha (USA) 

8:00am † Helena Brzeziński 

8:00am † Franciszek Zając - 14. gregoriańska 
 

 

 

Środa - 15 lipca - św. Bonawentury 

8:00am † Franciszek Zając - 15. gregoriańska 

7:30am Intencje Zbiorowe 
 

 

 

Czwartek - 16 lipca - NMP z Góry Karmel 

8:00am † Franciszek Zając - 16. gregoriańska 

8:00am O Boże błog , opiekę Matki Bożej  i łaskę 

powrotu do zdrowia dla Józefa 
 

 

Piątek - 17 lipca  

8:00am † Franciszek Zając - 17. gregoriańska 

7:30pm W intencji Wspólnoty - Jezus z Nami 
 

 

 
 

Sobota - 18 lipca 

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

Agnieszki i Bronisława Bielańskich z okazji 50. 

rocznicy ślubu 

8:00am † Franciszek Zając - 18. gregoriańska 

 

XVI Niedziela Zwykła - 19 lipca  

8:00am - Intencje Zbiorowe 

10:00am † Franciszek Zając - 19. gregoriańska 

10:00am † Anna Kalembasa 

12:15pm Za żywych i zmarłych Członków 

Towarzystwa Parafii Strzelce Wielkie 

12:15pm †† Helena i Józef Brzeziński 

4: 00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. dla 

Anny i Mariana Kanasów z okazji 30. rocznicy ślubu 

8:00pm O łaskę miłosierdzia i łaskę wiecznego 

zbawienia dla wszystkich członków rodziny Asi 

 

 

  

ŻNIWA TRWAJĄ ZAWSZE 

Co wiemy rozpoczynając ten trzynasty rozdział 

Ewangelii Mateusza, „rozdział przypowieści"? Jezus 

wiele już siał na różnych glebach. Potykał się  

o twardogłowych uczonych w Piśmie i faryzeuszy, 

widział entuzjastów, którzy prędko Go opuszczali, 

odczuł rezerwę ze strony uczniów Jana Chrzciciela  

i niepewność samego Jana Chrzciciela: „Czy Ty jesteś 

Tym, który ma przyjść?". W sposób szczególny dotknęła 

Go obojętność niektórych miasteczek: „Biada tobie 

Korozain! Biada tobie, Betsaido!". Wszystko to maluje się 

w dosyć ciemnych barwach i można by odnieść 

wrażenie, że początki Królestwa są raczej niepomyślne.  

W tym właśnie kontekście nabiera całego znaczenia 

przypowieść o siewcy. Symbolizuje ona spostrzeżenia 

Jezusa, który jasno ocenia sytuację, ale przecież daleki 

jest od zniechęcenia. Jezus zachęca nas, abyśmy byli 

odważni, zatrzymując wzrok na tym, co najważniejsze: 

na siewcy, który wyszedł siać. Ale cóż to za siewca!  

Początkowo Dobra Nowina wzbudziła entuzjazm. 

Później, kiedy nauka stała się wymagająca, niektórzy 

słuchacze zakorzenili się w niej, ale niektórzy powrócili 

do swojego płytkiego lub skomplikowanego życia, 

 a nawet zaczęli okazywać wrogość. Drogi, skały, 

ciernie, gleby żyzne  ileż różnych terenów! To nic, ten 

niezwykły siewca widzi już plon: trzydziestokrotny, 

czterdziestokrotny, stukrotny. „Kto ma uszy, niechaj 

słucha!".  

Musimy usłyszeć wezwanie do ufności, kiedy wydaje 

się, że siew jest daremny. Tak wydawało się wielu 

misjonarzom, tak wydaje się każdemu apostołowi 

czasów dzisiejszych, każdemu chrześcijaninowi, który 

oglądając telewizję i ludzi na ulicy, zadaje sobie pytanie: 

„Gdzie są kiełkujące zboża?".  

Odpowiedź zawarta jest w dzisiejszej Ewangelii. 

Najlepszy znawca gleb ludzkich dusz mówi nam, że 

chociaż niektóre ziemie są twarde, to są też ziemie 

żyzne, a zatem żniwa trwają zawsze.  

Jezus powiedział te słowa do zdezorientowanych 

tłumów, do swoich zaniepokojonych uczniów. Mówi to 

dzisiaj do nas, którzy patrzymy na zanik praktyk 

religijnych, na obojętność naszych dzieci, na wzrost 

niewiary. Ten, który opowiadał tę przypowieść, żyje; 

przypowieść przeznaczona jest dla nas. Siewca jest 

obecny i nikt poza Nim nie ma prawa oceniać, czy całe 

ziarno jest stracone. Dopóki siana będzie Ewangelia, 

„będzie wydany plon: stukrotny, sześćdziesięciokrotny, 

trzydziestokrotny".        ANDRÉ SÈVE 
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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. 

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 

   Jaime Rodriguez & Aleksandra Wojtowicz 

   Peter Inas & Jessica Golaszewski 

   Józef Kantyka & Dorota Stańczyk 

   Tomasz Gębka & Victoria Szczepańska 

   Angel Bakov & Barbara Urban 
 

Polecajmy narzeczonych  

naszym modlitwom. 
    

GODNY STRÓJ W KOŚCIELE 

Nadeszło oczekiwane lato,  

a w związku z nim gorące dni. Nasz  

codzienny strój też ulega zmianie. 

Jednak prosimy by przychodząc do 

kościoła pamiętać o godności tego miejsca. Wyrażajmy  

swój szacunek do świątyni swoim strojem i uczmy tego 

szacunku nasze dzieci.  

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 

NOWI LEKTORZY MILE WIDZIANI  

 

Zapraszamy osoby chętne, które 

chciałyby czytać Słowo Boże podczas 

mszy świętych porannych lub 

wieczornych w tygodniu o zgłoszenie 

się do księdza lub siostry w zakrystii.  

SKARBY TRÓJCOWA  
 

W naszej wspólnocie witamy nowych parafian: 
 

Marię Molek 
 

Martę Kowalską & Amira Susterac 
 

Życzymy wiele łask pośród nas. 

 

Zapraszamy osoby lub rodziny, które 

jeszcze nie należą do żadnej parafii, a 

często odwiedzają naszą Misję, aby 

zapisały się do naszej Wspólnoty parafialnej 

i zostały jej członkami. Szczegóły w biurze parafialnym 

lub na stronie internetowej naszej Misji:. 

Strona internetowa : trojcowo.com - link TRÓJCOWO 

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

30 min. przed każdą Mszą świętą  

i w pierwszy piątek miesiąca 

od godz. 6:30pm 

 

 

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA 

Ofiary z niedzieli 28 czerwca 2020 

$ 7,027.00 z 213 kopert niedzielnych i ofiary złożone luzem 

$ 750.00 on-line  

$ 454.00 - na kwiaty 

$ 558.00 - ofiary za świece 

$ 47.00 - ofiary dla biednych 

$ 155.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła 

$ 1,266.00 - na bieżące remonty  

Ofiary z niedzieli 5 lipca 2020 

$ 6,102.00 z 185 kopert niedzielnych i ofiary złożone luzem 

$ 850.00 on-line  

$ 50.00 - na kwiaty 

$ 594.00 - ofiary za świece 

$180.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła 

$3,203.00 - na bieżące remonty  

Ofiary możemy przekazywać w następujący sposób:  

 Tradycyjna formą w kościele 

 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.  

 

WEZWANIE DO MODLITWY 
Nieść Boże światło w  ciemności 

  

 Czy czujesz się przytłoczony         

 skutkami pandemii  

 i potrzebujesz 

312.741.3388 

pomodlsiezemna@calledtoprayer.org 

NOWY DOM DLA UZALEŻNIONYCH  

I BEZDOMNYCH KOBIET - ANAWIM 

KILKA tygodni temu rozpoczął swoją 

działalność dom dla kobiet Anawim, 

który ma służyć jako przejściowe miejsce 

zamieszkania dla kobiet po przejściach. 

W związku z tym poszukujemy kobiety 

posługującej się językiem polskim i 

angielskim, która zamieszkałaby w tym domu 

położonym w dzielnicy Humboldt Park w Chicago w 

zamian za bezpłatny czynsz, posiłki i dodatkowe inne 

koszty. Praca obejmuje nadzór nad dziewięcioma 

mieszkankami, które przeszły programy leczenia 

różnych uzależnień od alkoholu i innych substancji, 

zgłaszanie do kierownictwa jeśli zostaną naruszone 

zasady domu lub podejrzewa się nawrót choroby. 

Potencjalna kandydatka powinna posiadać umiejętności 

przywódcze i współpracować z naszym zespołem 

wolontariuszy misji. Musi być legalnym rezydentem lub 

obywatelem USA, posiadać ważne prawo jazdy i może 

mieć pracę na zewnątrz. Aby uzyskać dodatkowe 

informacje, zadzwoń pod numer 773 486-8344 i zostaw 

wiadomość z imieniem i numerem telefonu. Osoba z 

naszego zespołu skontaktuje się z Tobą. 
 

http://www.trojcowo.com
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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.12.15pm. 
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 - pon., godz. 6:30pm. 
odpowiedzialna Halina Misterka 

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

 Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, 
 godz. 1:00pm- odpowiedzialna 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 - II niedziela,  
godz. 3:00pm i 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 

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. 


