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26 lipca 2020
XVII Niedziela w ciągu roku
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 jest nieczynne

Słowo Życia

Intencje Mszy Św.
PRAWDZIWA PERŁA

Wielkie było zdziwienie św.
Edyty Stein, kiedy pewnego dnia
zatrzymała się na chwilę w
pustym kościele i stała się
przypadkowym
świadkiem
rozmowy prostej kobiety z Bogiem. Ten dialog bliskich
sobie osób bardzo poruszył Edytę, która nie wiedziała,
że można w ten sposób przeżywać bliskość Boga. To
zdarzenie wywarło wielki wypływ na jej ostateczną
decyzję o przyjęciu chrztu w Kościele katolickim. Ani
bowiem wiedza filozoficzna, ani mądrość traktatów
teologicznych nie stały się dla Edyty miejscem dla tak
osobistego doznania Bożej obecności. To była chwila
łaski. Królestwo Boże jest najwyższą wartością, której
zdobyciu trzeba podporządkować wszystkie inne
wartości. Skarb, istnieje wiele pięknych pereł, ale jest
tylko jedna Perła. I tylko dla tego Skarbu oraz tej Perły
warto i trzeba sprzedać wszystko, jak zrobili to ludzie
z Ewangelii. Jest to konsekwencja tego, iż „Bóg nie
może dawać siebie po kawałku, tylko wszystko naraz
albo nic” jedyny możliwy typ transakcji z Panem
Bogiem to „wszystko za wszystko”. Jeśli mielibyśmy
tę przypowieść zastosować do naszej wakacyjnej
sytuacji, to sądzę, że Chrystus apeluje do każdego z
nas, aby raz jeszcze oddać Mu wszystko. Wszystko to
trzeba oddać Chrystusowi. Oddać wszystko, aby móc
na
nowo
zachwycić
się
Chrystusem
–
Niewypowiedzianą Perłą, jak nazywa Go starożytna
tradycja. I właśnie piękno, niezwykłość owej perły
kieruje naszą uwagę, ku drugiej, po jasności decyzji,
wyrazistości bohaterów dzisiejszej Ewangelii – są oni
ludźmi
zachwytu.
Umieją
odkryć
piękno,
bezgranicznie się nim zachwycić i zrobić wszystko,
aby je pozyskać. To niezrównany zachwyt nad
królestwem Bożym, królestwem miłości i pokoju do
którego wszyscy dążymy po drogach czasu. Pamiętaj o
perle! To znaczy zachwyć się pięknem. Bardzo
chcielibyśmy mieć skarb, posiadać perłę, ale często nie
potrafimy się na te zadania całkowicie zdecydować.
Zastanówmy się, czego boimy się sprzedać, co nas tak
mocno trzyma i stoi na przeszkodzie w nabyciu tego
najcenniejszego „skarbu” i „perły”, jakim jest sam
Jezus? Starajmy się, by „rzeczy nowe”, o których mówi
Chrystus, nie zostały podporządkowane naszym
starym przyzwyczajeniom i wygodom. Ale byśmy z
Boża pomocą osiągnęli prawdziwą mądrość.
ks. Leszek Smoliński

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 księdza opiekuna
8:00pm † Franciszek Zając - 26. gregoriańska

Poniedziałek - 27 lipca
8:00am O Boże błog. dla żyj ących Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00am † Franciszek Zając - 27. gregoriańska
8:00am †† Władysława i Jana Skinderowiczowie
i zmarli z rodziny
Wtorek - 28 lipca
8:00am † Franciszek Zając - 28. gregoriańska
8:00am † Mirosław Puzlewski w 1. rocz. śmierci
†† Alfred, Kazimierz i Agnieszka Puzlewski
Środa - 29 lipca- św. Marty
8:00am † Franciszek Zając - 29. gregoriańska
7:30am Intencje Zbiorowe
Czwartek 30 lipca
8:00am † Franciszek Zając - 30. gregoriańska
8:00am Dziękczynna za opiekę Bożą z prośbą o
dalsze błogosławieństwo dla Wojciecha
Piątek - 31 lipca św Ignacego z Loyoli
8:00am O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla
Katarzyny Roguckiej z okazji urodzin
7:30pm O łaskę miłosierdzia i łaskę wiecznego
zbawienia dla wszystkich zmarłych z rodziny Asi
Sobota - 1 sierpnia - św. Alfonsa Marii Liguoriego
8:00am O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla
Magdaleny Roguckiej z okazji urodzin
6:30pm Wynagradzaj ąca za zniewagi i grzechy, które
ranią Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi
oraz o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych
grzeszników
XVIII Niedziela Zwykła - 2 sierpnia
8:00am - Intencje Zbiorowe
10:00am † Alfons Kaźmierczuk
12:15pm † Stanisław Klis
4: 00pm O Boże błog. i łaskę uzdrowienia dla Jakuba
Pruszyńskiego
8:00pm † Stanisław Krzyżyk

Nabożeństwa
POŚWIĘCENIE SAMOCHODÓW
Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa
patrona kierowców w dzisiejszą 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 i czekali na kapłana.

Trójcowo.com

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W tym tygodniu, 1 sierpnia, przypada
Pierwsza Sobota Miesiąca. Z tej też
okazji zapraszamy na nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi:
6:30pm Wystawienie Najświętszego Sakramentu
i modlitwa różańcowa
Msza święta z procesją światła.

SKARBY TRÓJCOWA
W naszej wspólnocie witamy nowych parafian:
Jadwigę i Remigiusza Łyczko
Życzymy Bożych łask pośród nas
Przez Sakrament Chrztu świętego
do wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:
Edwin Jakub Gałuszka
Ilias Amir Susterac
Nowoochrzczonym, rodzicom i rodzicom chrzestnym
gratulujemy i życzmy, aby własnym życiem dawali
przykład chrześcijańskiego życia.

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 osoby chętne, które chciałyby
czytać Słowo Boże podczas mszy świętych
porannych lub wieczornych w tygodniu.
Prosimy o zgłoszenie się do księdza lub do
siostry w zakrystii.

PRZYPOMINAMY, że w dalszym ciągu
obowiązuje rejestracja na Msze święte
https:/www.signupgenius.com/
go/9040A45ADAB23A7FA7-msze.
Na msze św. w tygodniu prosimy
o zapisywanie się do zeszytu, który
wystawiony na stoliku w kościele.
Bóg zapłać za wyrozumiałość i współpracę.

Gratulujemy nowożeńcom
Karolowi M. Grzebieniowi i Barbarze Sychli
Życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Najświętszej i wszelkich łask na
nowej drodze wspólnego życia.
Szczęść Boże.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim czasie do wieczności odeszli nasi
parafianie:
śp. Danuta Miętus
śp. Wacław Prędki
śp. Jan Kotas
śp. Piotr Kolano
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Z rodzinami pogrążonymi w żałobie z łączymy się w bólu
i składamy wyrazy współczucia po stracie bliskich.
PAMIĘTAJ O NIEDZIELNEJ
MSZY ŚWIĘTEJ
Czas wakacji nie zwalnia nas
z uczestnictwa we Mszy świętej
niedzielnej. Tak zaplanujmy swoje wolne dni, aby
pamiętać o modlitwie i niedzielnej Eucharystii.
NIE MA WAKACJI OD PANA BOGA

Życie misji
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.

Trojcowo.com

WEZWANIE DO MODLITWY
Nieść Boże światło w ciemności
Czy czujesz się przytłoczony
skutkami
pandemii
i potrzebujesz

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
312.741.3388

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 19 lipca 2020
$ 6,788.00 z 211 kopert niedzielnych i ofiary złożone luzem
$ 155.00 on-line
$ 120.00 - na kwiaty
$ 664.00 - ofiary za świece
$ 60.00 - ofiary dla biednych
$ 135.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła
$1,071. 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.

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.

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. 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.

Życie misji

Trójcowo.com

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 j eszcze
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.

NAJNOWSZE NUMERY CZASOPISMA
MIŁUJCIE SIĘ - JUŻ DO NABYCIA

