
. 
  

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 

 

2 sierpnia 2020 
XVIII Niedziela w ciągu roku

 

 

 

Nie muszą odchodzić 
Wy dajcie im jeść . 

 Mt 14, 16 



Słowo Życia                                  Trojcowo.com    

XVIII Niedziela Zwykła 2 sierpnia  

8:00am - Intencje Zbiorowe 

10:00am † Alfons Kaźmierczuk 

12:15pm † Stanisław Kliś 

4: 00pm O Boże błog. z prośbą  

o łaskę uzdrowienia dla Jakuba Pruszyńskiego 

8:00pm † Stanisław Krzyżyk 
 

Poniedziałek - 3 sierpnia 

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

a dla zmarłych o życie wieczne 

8:00am † Sabina Michalczuk w 11. rocz. śmierci 
 

Wtorek - 4 sierpnia - św. Jana Vianneya  

8:00am O łaskę miłosierdzia i łaskę wiecznego 

zbawienia dla wszystkich członków rodziny Asi 

8:00am † Bolesław Zuba 
 

Środa - 5 sierpnia 

8:00am † Józef Brzeziński 

7:30am Intencje Zbiorowe 
 

Czwartek - 6 sierpnia - Święto Przemienienia 

Pańskiego 

8:00am †† Jan i Janina Mosio 

7:30pm Intencje zbiorowe za wstawiennictwem 

św. Charbela 
 

Piątek - 7 sierpnia 

8:00am † Zofia Szybkowska w miesiąc po śmierci 

7:30pm †† Maria i Stanisław Tarczoń 
 

Sobota - 8 sierpnia - św. Dominika 

8:00am † Anna Krzysiak 

11:00am ślub Paweł Magiera & Aneta Frania 

3:00pm ślub Przemysław Kruk & Jolanta Ignaciuk 
 

XIX Niedziela Zwykła - 9 sierpnia 

8:00am - Intencje Zbiorowe 

10:00am † Wiesław Ciepielewski w rocznicę śmierci 

12:15pm †† Stanisława i Stanisław Mazur 

4:00pm †† Józef i Helena Brzeziński 

8:00pm O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia 

dla Ryszarda Gurbisza z okazji urodzin 

 

  

ROZMNOŻENIE CHLEBA 

Jeden z bardziej znanych fragmentów 

Ewangelii mówiący o cudownym 

rozmnożeniu chleba. Czasami jest tak, że jak 

znamy dobrze jakiś fragment Ewangelii 

(nawet na pamięć) to jeśli słyszymy go 

ponownie w kościele - może być taka 

pokusa, aha… to ja to znam - i wyłączamy się ze słuchania. 

A słowo Boże potrafi nas bardzo zaskakiwać i czytając czy 

słuchając jakiś fragment za każdym razem możemy coś 

nowego odkryć, bo przecież moje życie się zmienia. Jezus 

dowiedział się o śmierci Jana Chrzciciela, więc oddalił się na 

pustkowie. Ale chwilę potem Jezusa odnalazły tłumy.  

I pojawia się problem: kto nakarmi tych ludzi którzy 

przyszli za Jezusem. Uczniowie chcą ich odesłać do wsi, 

żeby sobie sami kupili żywność, ale Jezus ma inny pomysł. 

Mówi do uczniów: Nie potrzebują odchodzić WY DAJCIE 

IM JEŚĆ. To zdanie jest zadaniem-zadaniem karmienia 

drugiego człowieka. Jest to szczególnie wpisane w posługę 

kapłana. Kapłan ma być tym, który nikogo nie puści 

głodnego. Najpierw spróbuje poszukać na jaki głód 

człowiek cierpi, a potem znajdzie sposób żeby go nasycić 

Bogiem. Trzeba także powiedzieć, że to nie tylko zadanie 

kapłanów. Dzisiejsza Ewangelia wzywa każdego z nas, 

niezależnie od statusu społecznego aby karmił drugiego 

człowieka Bogiem. Żona ma karmić męża, a mąż żonę. 

Rodzicie mają karmić swoje dzieci. Przyjaciel - przyjaciela; 

sąsiad - sąsiada. W jaki sposób to możemy czynić? Po 

pierwsze musimy sami się karmić, aby potem innym 

wskazać drogę do Tego który daje pokarm - do JEZUSA 

CHRYSTUSA. Jak może matka mówić swojej córce, żeby 

chodziła na Msze, jeśli ona sama nie chodzi. Jak ojciec może 

mówić swemu synowi, żeby się spowiadał jeśli on nie 

chodzi do spowiedzi? Żeby dawać innym trzeba najpierw 

samemu posiadać. 

Dlaczego Pan Jezus po cudownym rozmnożeniu chleba na pustyni 

polecił zbierać ułomki do koszów? - pyta ks. Jan Twardowski w 

swojej książeczce „Niecodziennik”. Przecież wszyscy najedli się do 

syta. Poeta daje przekonującą odpowiedź: „Pan Jezus ceni okruchy 

dobra i miłości. Zło jest krzykliwe i widoczne. Dobro przypomina 

okruch chleba na pustyni - jest niepozorne i niewidoczne. 

Gdybyśmy jednak pozbierali wszystkie okruchy dobroci, miłości, 

wierności - to nie wiadomo, czy nie uzbieralibyśmy olbrzymiej 

góry. Gdybyśmy zebrali wszystkie komary, żuki, muchy, pszczoły, 

osy, motyle, pająki, pchły, biedronki itp., to byłyby cięższe od stada 

słoni. 

O tym, aby karmić przypomniał nam także wielki święty 

Albert Chmielowski, który powiedział: Powinno się być 

dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich 

leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić 

się, jeśli jest głodny.       ks. Piotr Janas SChr 

PAMIĘTAJ O NIEDZIELNEJ  

MSZY ŚWIĘTEJ 

Czas wakacji nie zwalnia nas  

z obowiązku niedzielnej Mszy świętej.  

Tak zaplanujmy wolne dni, aby pamiętać  

o modlitwie i niedzielnej Mszy świętej. 

 

NIE MA WAKACJI OD PANA BOGA 



Intencje Mszy Św.                 Nabożeństwa

  

 

GODNY STRÓJ W KOŚCIELE 

Trwa lato, a w związku z nim 
gorące dni. Nasz codzienny strój 
ulega zmianie. Jednak prosimy by 
przychodząc do kościoła pamiętać 
o godności tego miejsca. 

Wyrażajmy swój szacunek do świątyni również 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 popełniane 

wobec Eucharystii.  

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.  

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO 

W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY. 

4 sierpnia - św Jana Marię Vianneya  

Święty Jan Vianney był bezkompromisowy 

w głoszeniu Ewangelii. Ostrzegał, że 

ostateczną konsekwencją grzechów jest 

wieczne potępienie. Ukazywał wielkość 

Bożego Miłosierdzia, piękno życia zgodnego 

z wolą Bożą oraz niewypowiedziane szczęście, które nam 

Bóg przygotował w niebie. Z odwagą piętnował wszelkie 

przejawy zła; był radykalny w sprawach dotyczących 

wiecznego zbawienia swoich parafian. Mówił: „Jeśli 

kapłan, widząc znieważanie Boga i ginące dusze, milczy 

– biada mu! Jeśli nie chce się potępić, winien w razie 

jakiegoś nieporządku w swej parafii podeptać wzgląd 

ludzki i obawę, że będzie wzgardzony czy 

znienawidzony”. 

8 sierpnia - św. Dominika - kapłana 

Rezultatem bogatej działalności św. 

Dominika było powstanie trzech rodzin 

zakonnych. Siostry dominikanki z dumą 

podkreślają, że wspólnota żeńska została 

założona jako pierwsza. Dominikanki 

wcześnie zawędrowały do wielu krajów 

Europy, w tym również do Polski.  

9 sierpnia św. Sykstusa II papieża 

 i Towarzyszy 

Już w następnym roku, podczas niedawno 

rozpoczętego prześladowania chrześcijan 

przez cesarza Waleriana (253-260), Sykstus 

został aresztowany podczas celebrowania 

Mszy św. w katakumbach św. Kaliksta. Ścięto go 

mieczem na jego biskupim krześle 6 sierpnia 258 r. Wraz 

z towarzyszącymi mu diakonami: św. Januarym, św. 

Magnusem, św. Wincentym i św. Stefanem. Tego samego 

dnia zostali ścięci dwaj inni diakoni: Felicysyn i Agapit 

oraz kapłani - ich imion jednak nie znamy. Imię św.,  

w krypcie papieży 
 

św. Kajetana kapłana 

Swoją posługę sprawował głównie wśród 

ubogich, bezrobotnych i poszukujących 

pracy. Założył nawet bank świadczący im 

pomoc poprzez uczciwe pożyczki. Bank ten 

został ostatecznie przemianowany na 

znany po dzień dzisiejszy „Banco di 

Napoli”. Jest również założycielem zgromadzenia 

zakonnego, zwanego Teatynami (od miejscowości 

„Thiene”). Czczony szczególnie w USA jako orędownik 

na czasy bezrobocia i zarazy. 

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA 
 

5 sierpnia - PIERWSZA ŚRODA 

MIESIĄCA  

7:30pm - Msza święta i nabożeństwo ku 

czci Przeczystego Serca św. Józefa. 

 
 

6 sierpnia - PIERWSZY CZWARTEK 

MIESIĄCA  

7:30pm -Msza święta  

i nabożeństwo do św. Charbela. 

 
 

 

7 sierpnia - PIERWSZY PIĄTEK 

MIESIĄCA 

6:30pm - spowiedź święta 

7:30pm - Msza święta i nabożeństwo 

uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie. 

UWAGA: Nadal obowiązuje rejestracja na Msze św. 

Na Msze niedzielne rejestracja przez stronę 

internetową (przy rejestracji prosimy nie 

używać polskich znaków). https:/ 

ww.signupgenius.com/

go/9040A45ADAB23A7FA7-msze. Na msze św. 

w tygodniu zapisujemy się do zeszytu, który 

wystawiony jest na stoliku w kościele. 

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 
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WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA 

Ofiary z niedzieli 26 lipca 2020 

$9,334.00 z 263 kopert niedzielnych plus gotówka 

$1,000.00 on-line  

$394.00 - na kwiaty 

$383 .00 - ofiary za świece 

$30.00 - ofiary dla biednych 

$948.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła 

$1,113.00 - na bieżące remonty  

Ofiary możemy przekazywać  

w następujący sposób:  

 Tradycyjną 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.  

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. Zostaw wiadomość z imieniem  

i numerem telefonu. Osoba z naszego zespołu 

skontaktuje się z Tobą. 
 

 

II KOLEKTA 

W niedzielę 9 sierpnia zebrana zostanie 

II kolekta wyznaczona przez 

Archidiecezję Chicago na Apel Misyjny. 

Koperty na ten cel wyłożone są na stolikach  

w kościele.  

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na ten cel. 

Co roku, w sierpniu prosimy 

wszystkich Polaków: podejmijcie 

dobrowolną abstynencję. 

Pokażcie, że potraficie 

odpoczywać i bawić się bez alkoholu. Swoje 

wyrzeczenie ofiarujmy w intencji walczących z 

nałogiem alkoholizmu, za rodziny rozbite przez alkohol 

i pełne przemocy domowej. 

POŻEGNANIE 

Naszym długoletnim parafiankom 

paniom, Helenie Kuczyńskiej i Alicji 

Wiewiórko, które przez długie lata 

zaangażowane były w naszej Misji: należały do Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego, Kół Koronkowych, Żywego 

Różańca, dziękujemy za wszelkie dobro, które było ich 

udziałem i przyczyniło się dla dobra naszej Misji. 

Panie Helena i Alicja wracają do Polski. Życzymy, by  

powrót do Ojczyzny był 

błogosławiony Niech Pan Bóg 

Paniom błogosławi, a Matka Boża 

ma w swej opiece. Szczęść Boże. 

http://www.trojcowo.com
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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. 

NAJNOWSZE NUMERY CZASOPISMA 

 MIŁUJCIE SIĘ - JUŻ DO NABYCIA 


