
. 
  

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 

 

19 lipca 2020 
XVI Niedziela w ciągu roku

 

 

 

A on im odrzekł:  

Pozwólcie obojgu róść 

aż do żniwa; a w czasie 

żniwa powiem żeńcom: 

Zbierzcie najpierw 

chwast i powiążcie go 

w snopki na spalenie; 

pszenicę zaś zwieźcie 

do mego spichlerza".  

Mt 13  



Słowo Życia                                Intencje Mszy Św. 

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 

 

Poniedziałek - 20 lipca 

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

a dla zmarłych o życie wieczne 

8:00am † Franciszek Zając - 20. gregoriańska 

8:00am †† Władysława i Jan Skinderowiczowie  

i zmarli z rodziny 

 

Wtorek - 21 lipca 

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

Opałki z okazji 38. urodzin 

8:00am † Franciszek Zając - 21. gregoriańska 

 

Środa - 22 lipca - św. Marii Magdaleny 

8:00am † Franciszek Zając - 22. gregoriańska 

7:30am Intencje Zbiorowe 

 

Czwartek - 23 lipca św. Brygidy 

8:00am † Franciszek Zając - 23. gregoriańska 

8:00am † Edward Bednarczyk w 1. rocz. śmierci 

 

Piątek - 24 lipca św Kingi 

8:00am † Franciszek Zając - 24. gregoriańska 

7:30pm † Witold Chowaniec 

 

Sobota - 25 lipca św. Jakuba Apostoła i św Krzysztofa 

8:00am † Franciszek Zając - 25. gregoriańska 

2:00pm ślub Karol Marian Grzebień & Barbara Sychla 

 

XVII Niedziela Zwykła 26 lipca 

8:00am - Intencje Zbiorowe 

10:00am † Krystyna Rutkowska w 8. rocz. śmierci 

12:15pm † Anna Kalembasa 

4: 00pm Przez wstawiennictwo Matki Bożej  

Miłosierdzia w intencji żywych i zmarłych członków 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Kół Koronkowych  

i ks. opiekuna 

8:00pm † Franciszek Zając - 26. gregoriańska 

 

  

BÓG JEST CIERPLIWY 
Wymowa słowa Bożego z dzisiejszej 

niedzieli jest dla człowieka bardzo 

krzepiąca. Daje ono nadzieję  

i motywuje do podejmowania dobrych, 

życiowych wyborów. Księga Mądrości 

mówi, że Bóg jest dobry, że daje wciąż 

nową szansę człowiekowi i łaskę nawrócenia. Święty 

Paweł Apostoł przypomina, że Duch Święty stale nam 

towarzyszy: wspiera naszą słabość i modli się w nas. 

Pan Bóg stale o nas zabiega. Słowo Ewangelii zawiera 

przypowieść o chwaście, który rośnie w zbożu. Pan Bóg 

jest bardzo cierpliwy, i wciąż daje nam czas aż do czasu 

„żniwa”. Żeby to, co w nas i pośród nas jest chwastem, 

stało się Bożą pszenicą. 

Weźmy sobie do serca słowo Boże, które teraz 

usłyszymy, abyśmy prawdziwie nieśli w sobie 

królestwo Boże.          Hlondianum 
 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

22 VII – św. Maria Magdalena, uwolniona 

przez Pana Jezusa od siedmiu złych duchów 

wraz z innymi niewiastami troszczyła się o 

wędrujących z Nim ludzi; została nazwana 

Apostołką Apostołów, ponieważ to ona 

pierwsza zaniosła im radosną wieść o 

zmartwychwstaniu Pana. 
 

23 VII – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, 

w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana Pawła 

II współpatronką Europy. 
 

24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla 

węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia 

Władysława Wstydliwego, która po śmierci 

męża wstąpiła do zakonu klarysek  

i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; 

św. Jan Paweł II kanonizował ją w 1999 roku. 
 

25 VII – św. Jakub Apostoł (†44), powołany 

przez Jezusa razem ze swym bratem Janem, 

jako jeden z Jego pierwszych uczniów, 

poniósł śmierć męczeńską ścięty mieczem na 

rozkaz Heroda. 
 

25 VII – św. Krzysztof († około 250), 

męczennik, jeden z Czternastu 

wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, 

m.in. chrześcijańskiej młodzieży, farbiarzy, 

flisaków, introligatorów, marynarzy, 

pielgrzymów, kierowców, podróżnych, 

przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy, orędownik 

w śmiertelnych niebezpieczeństwach. 



               Nabożeństwa Trójcowo.com  

  

 

PRZYPOMINAMY, że w dalszym ciągu 

obowiązuje rejestracja na Msze święte 

https:/www.signupgenius.com/

go/9040A45ADAB23A7FA7-msze.  

PAMIĘTAJ O NIEDZIELNEJ  

MSZY ŚWIĘTEJ 

Czas wakacji nie zwalnia nas  

z uczestnictwa we Mszy św.  

Tak zaplanujmy swoje wolne dni, aby pamiętać o 

modlitwie i niedzielnej Mszy świętej. 

NIE MA WAKACJI OD PANA BOGA 

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.  

NOWI LEKTORZY MILE WIDZIANI 

Zapraszamy chętne, osoby,  które chciałyby 

czytać Słowo Boże podczas mszy świętych 

porannych lub wieczornych w tygodniu  

o zgłoszenie się do księdza lub siostry  

w zakrystii.  

POŚWIĘCENIE SAMOCHODÓW 

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa 

patrona kierowców w niedzielę 26 lipca po każdej Mszy 

św. odbędzie się poświęcenie samochodów. Prosimy 

Parafian, którzy chcą poświęcić swoje pojazdy, aby po 

zakończeniu Mszy św. udali się do swoich samochodów 

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 

ŚWIĘTY CHARBEL 

Św. Charbel, mnich i pustelnik, 

zamieszkujący w XIX wieku grotę w 

pobliżu klasztoru św. Marona w 

Annaya (Liban), od dnia swojej śmierci 

w 1898 roku przyczynił się do 

cudownego odzyskania zdrowia 

psychicznego i fizycznego przez ponad 

10 tys. osób różnych wyznań. 

Wychowywany jako półsierota w ubogiej rodzinie 

maronickich chrześcijan, w młodym wieku opuścił dom. 

Chciał prowadzić życie eremity. 23 lata swojego życia 

spędził w odosobnieniu, mieszkając samotnie, surowo 

poszcząc i odprawiając Eucharystię. Był całkowicie 

posłuszny, nigdy nie opuszczał samotni bez zgody 

przełożonych. Zmarł w Wigilię, 24 grudnia 1898 roku, na 

skutek udaru, którego dostał w trakcie odprawiania Mszy 

świętej. 

Początek cudów św. Charbela 

Mimo że zmarł w opinii świętości, wieść o nim rozniosła 

się po świecie dopiero po jego śmierci. Odkryto wówczas, 

że z jego grobu nie tylko emanuje dziwne światło, które 

było widoczne w całej okolicy przez 45 dni, ale też, że 

wydobywają się z niego nieznane ciecze. Kilkukrotnie 

przeprowadzana ekshumacja udowodniła, że ciało 

świętego wciąż pozostaje w nienaruszonym stanie, 

utrzymuje temperaturę ciała zdrowego człowieka i dalej 

wydziela przyjemny zapach oraz nieznanego 

pochodzenia płyn. Ostatnie otwarcie grobu świętego, w 

1950 roku, przyczyniło się do znacznego wzrostu ruchu 

pielgrzymkowego i niesamowitego pomnożenia 

uzdrowień za sprawą Charbela. 

Podobno jeszcze przed swoją śmiercią święty pustelnik 

miał przepowiedzieć, że będzie wstawiał się za 

wszystkimi proszącymi o pomoc, a szczególnie za tymi, 

którzy pomodlą się za jego rozdartą konfliktami 

religijnymi ojczyznę. Obietnica św. Charbela nie została 

bez pokrycia i dziś archiwa klasztoru w Annaya są pełne 

dokumentów poświadczających prawdziwość cudów 

dokonanych za jego wstawiennictwem. 

Z tej też okazji zapraszamy w piątek 24 lipca w dniu 

liturgicznego wspomnienia św. Charbela 

na Mszę świętą wieczorną o godz. 7:30 i nabożeństwo 

uzdrowienia za wstawiennictwem św. Charbela. 

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  
czwarta 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 

 

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA 

Ofiary z niedzieli 12 lipca 2020 

$ 5,062.00 z145 kopert niedzielnych i ofiary złożone luzem 

$170 .00 on-line  

$ 58.00 - na kwiaty 

$ 438.00 - ofiary za świece 

$ 406.00 - ofiary dla biednych 

$ 3.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła 

$1,099. 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 on służyć jako przejściowe 

miejsce zamieszkania dla kobiet.   

W związku z tym poszukujemy kobiety  

posługującą 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 ona 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. 
 

ŻYCZENIA 

Wszystkim obchodzącym  w tym tygodniu swoje 

imieniny, urodziny, inne rocznice i uroczystości.  

Zapewniamy o naszej modlitewnej i pamięci 

oraz składamy najserdeczniejsze życzenia 

Bożego błogosławieństwa, 

opieki Matki Bożej i świętych 

patronów. Szczęść Boże. 

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.12.15 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 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- 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 - 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. 
Dziecięca Sekcja Szachowa sobota 1:00pm-3:00pm 
prowadzi Jan Góra. 

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. 


