.

6 września 2020
XXIII Niedziela w ciągu roku
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko,
cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie”. Mt 18, 20

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
Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku
od 9:00am - 17:00pm
w soboty i niedziele biuro parafialne
zamknięte

MODLITWA ZA CHICAGO
MODLITWA
ZA CHICAGO
I OKOLICE
WRZESIEŃ 2020 – 2022
24/7
„Modlitwa za Chicago”
to nowy rodzaj wynagrodzenia i
przebłagania za stare i nowe grzechy
naszego miasta, to także prośba o
pokój w aglomeracji Chicago,
przemianę serc jej mieszkańców.
Naszym
celem
jest
dwudziestoczterogodzinna (24/7)
Adoracja Najświętszego Sakramentu, bez przerwy przez dwa
lata. Zamęt w Kościele, konsekwencje pandemii, niepokoje
społeczne w naszym mieście wzywają nas do podjęcia
działania. Nie możemy dłużej czekać! Aby wziąć udział w
inicjatywie należy zadeklarować konkretny czas na Adorację
Najświętszego Sakramentu i zarejestrować się. Następnie
należy wypełnić swoje zobowiązanie.

Początek 13 września 2020 r.
o 3:00PM na Trójcowie.
Zachęcamy do bezpośredniej Adoracji Najświętszego
Sakramentu w kościołach lub kaplicach. Osoby, które nie mają
możliwości Adoracji na miejscu, mogą korzystać z Adoracji
wirtualnej.
Zapraszamy osoby indywidualne, grupy, organizacje, parafie
do podjęcia tego odważnego wyzwania.
W duchu zadośćuczynienia szczególnie chcemy przepraszać
za:
• profanacje Najświętszego Sakramentu
• grzechy przeciw życiu i rodzinie
•
podziały między ludźmi
Więcej informacji i zapisy na stronie: www. trojcowo.com
Inicjatorem pomysłu jest grupa osób związanych z Polską
Misją Duszpasterską pw. Trójcy Świętej
w Chicago.

INTENCJE MSZY ŚW.
XXIII Niedziela Zwykła 6 września
8:00am - Intencje Zbiorowe
10:00am Dziękczynnna za otrzymane łaski Daniela
i Anny z okazji 15 urodzin
10:00am O Boże błog, dary Ducha Świętego,
i wytrwanie w powołaniu dla Michała Roguckiego
12:15pm † Teresa Mirabella
12:15pm †† Stanisława i Stanisłąw Mazur
4:00pm † Stanisław Zych w rocznicę śmierci
8:00pm †† Jan, Józefa, Zbigniew Kurzydło i za zmarłych
z rodziny
Poniedziałek - 7 września
8:00am O Boże błog. dla żywych parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00am † Zyta Kizior
Wtorek - 8 września Narodzenie NMP
8:00am † Kazimierz Łączyński
8:00am O Boże błog i potrzebne łaski dla Beaty Majka
Środa - 9 września św. Piotra Klawera
8:00am O Bożą opiekę dla Haliny Ściążko z okazji
93 urodzin - intencja od córki z mężem
7:30am Intencje Zbiorowe
Czwartek - 10 września
8:00am O Boże błog. dla Chloe i Nel z okazji urodzin
8:00am † Maria Kowalska i † Maria Jemioło
Piątek - 11 września
8:00am † Krystyna Olender w rocz. śmierci na World
Trade Center
8:00am Za pośrednictwem sługi Bożego ks. Ignacego
Posadzego o zdrowie i dar mądrości dla Sylwi, Marcina
i Wiktora
12:30pm ślub Dominika Jędryczka & Lawrence
Chamberlain
7:30pm † Ewa Świerczewska
Sobota - 12 września
8:00am O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Anny Posiadło
8:00am † Antoni Laskowski w miesiąc po śmierci
8:00am O Boże błog.i opiekę Matki Bożej dla Izabeli
Bigos z ok. urodzin

TEGOROCZNE FORUM CHARYZMATYCZNE -

ODWOŁANE
Z przykrością informujemy, że tegoroczne Forum
Charyzmatyczne, które miało się odbyć w dniach
od 11-13 września pod przewodnictwem ks. Sławomira
Kostrzewy, ze względu na zamknięte granice
i trwające obostrzenia saniterne w tym roku się nie
odbedzie. Trwajmy zjednoczeni w modlitwie i nadziei,
prosząc, aby czas trudnych doświadczeń, umocnił nasze
zaufanie Chrystusowi.

XXIVNiedziela Zwykła 13 września
8:00am - Intencje Zbiorowe
10:00am Dziękczynnna za 41 lat małżeństwa Zofii i Jana
Gogola z prośbą o dalsze błog. i łaski
10:00am †† Władysław Gurbisz i Stanisław Kaczmarczyk
12:15pm † Urszula Siek w 1 rocznicę śmierci
12:15pm †† Stanisława i Stanisław Mazur
4:00pm † O Boże błog i opiekę Matki Bożej dla
nowoochrzczonej Maji Gałazka
8:00pm †† Helena Brzezińska i Krystyna Olender

ODNÓW MÓJ KOSCIÓŁ

TRÓJCOWO.COM

Pandemia wywiera ogromny wpływ na nasze życie i na życie
naszych parafii. W miarę jak kościoły są ponownie otwierane, część
ludzi, ze względu na konieczność zachowywania dystansu
społecznego i troskę o własne zdrowie, obawiają się powrotu do
uczestniczenia w nabożeństwach. Jednak przez cały czas tego
kryzysu odnowa duchowa pozostaje sprawą najwyższej wagi
w naszych parafiach i w naszych sercach. Jako Archidiecezja wiemy, że droga do duchowej odnowy wiedzie
przez systematyczny i trwały wzrost grona uczniów – misjonarzy Jezusa, rozpalanie ognia Jezusa w naszych
sercach i dzielenie się Nim z innymi poprzez gościnność, wychodzenie naszej wspólnoty do innych i wspólne
dzieła duszpasterskie.
Inicjatywa Odnów mój Kościół rozpoczyna się w każdej grupie od „fazy rozeznania i decyzji”. Proces ten
koncentruje się na odnowie strukturalnej i najlepszej konfiguracji zasobów materialnych w ramach grupy.
Przykładem może tu być najlepsze wykorzystanie zasobów w celu wsparcia kompetentnego personelu
parafialnego, posiadania trwałych budynków, parkingów, itp., które będą w jak najlepszy sposób służyły
w wypełnianiu służby. Kiedy to zostanie już ustalone, zespoły zaczną koncentrować się na odnowie duchowej
parafii i uaktywnieniu życia parafialnego. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, musimy przejść do fazy odnowy
duchowej tak sprawnie jak będzie to możliwe.
Z tego powodu Archidiecezja przesunęła datę rozpoczęcia fazy rozeznania i decyzji dla parafii w naszej
okolicy. Niewielkie zmiany zaszły również w ugrupowaniach. Teraz będą to trzy grupy:
Grupa 1: bazylika św. Jacka, par. Matki Bożeja Łaskawa, par. św. Sylwestra
Grupa 2: parafia św. Alojzego, par. św. Jadwigi, par. św. Jana Berchmansa, par. św. Marii od Aniołów
Grupa 3: Polska Misja Duszpasterska Trójcy Świętej, par. św. Stanisława, par. św. Jana Kantego
Naszą grupę początkowo obejmowało więcej parafii. Opierając się jednak na analizie dynamiki demograficznej
okolicznych, a także na praktycznych zagadnieniach jak ułatwić ten proces, archidiecezja uznała, że zmiana grup
może pomóc w bardziej owocnym rozeznaniu potrzeb wymienionych parafii.
Proces Odnów mój kościół w naszym rejonie pierwotnie planowany był na lata 2022-2023. Rozpoczniemy ten
proces jesienią tego roku, prawdopodobnie w połowie października i być może za pomocą wirtualnych
spotkań. Oznacza to, że mała grupa parafian z Trójcowa spotka się z innymi przedstawicielami z parafii św.
Stanisława i św. Jana Kantego, aby ocenić potrzeby naszej okolicy i scenariusze potrzebne do dokonania
zmian strukturalnych, które najlepiej będą służyły naszym wspólnotom. Rezultaty tego procesu są różne - od
znaczących konsolidacji w obszarach o dużych wyzwaniach finansowych i małej aktywności wiernych, przez
zmianę harmonogramów Mszy św., aż po możliwość koordynacji posługi z sąsiednią parafią w obszarach
o silniejszych podstawach organizacyjnych i strukturalnych.
W procesie tym, oprócz zmiany terminu rozpoczęcia, w dużej mierze wszystko pozostanie takie samo, jak miało
być uprzednio. Będzie wystarczająco dużo czasu na modlitewne rozważanie różnych scenariuszy i dzielenie
się pomysłami z zespołem grupującym. W trakcie całego procesu będziemy się koncentrować na odnowie.
Będziemy to robić przez pomnażanie grona uczniów Jezusa, budowanie wspólnoty i inspirowania do składania
świadectwa. Pierwsza faza rozeznawania i decyzji skupi się na strukturach organizacyjnych i fizycznych
potrzebach koniecznych do wsparcia tych imperatyw w dzisiejszej rzeczywistości. Więcej szczegółów zostanie
udostępnionych w najbliższych tygodniach.

ŻYCIE MISJI
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
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 30 sierpnia 2020
$ 6,725.20 z 238 kopert niedzielnych plus gotówka
$ 1,065 on-line
$ 652 - na kwiaty
$ 714 - ofiary za świece
$ 79.00 ofiary dla biednych
$ 140 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła
$ 985- na bieżące remonty
$ 2,136 - Pomoc dla Libanu
$ 765 - II składka „Caritas” diecezjalne
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.

PRZYPOMINAMY, że w dalszym ciągu
obowiązuje rejestracja na Msze św.
www.trojcowo.com.
Na Msze św. w tygodniu prosimy o
zapisywanie się do zeszytu, który wyłożony jest na
stoliku przy wejściu do kościoła.

TROJCOWO.COM
PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY ZŁOŻONE
DLA MIESZKAŃCÓW LIBANU
4 sierpnia br. cały świat obiegły wstrząsające relacje
z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji
materiałów wybuchowych. Wydarzenie okazało się
tragiczne w skutkach, a skala zniszczeń – porażająca.
Ponat 150 ofiar śmiertelnych ponad 5 tys. rannych
i szkody materialne opiewające na miliardy dolarów.
Cierpiący mieszkańcy Bejrutu potrzebowali naszej
pomocy,

na

duchowym

którą
-

odpowiedzieliśmy

modlitwą

finansowym w kwocie

jak

również

wsparciem
wsparciem

$ 8,234.

Bardzo dziękujemy za odpowiedż na ten apel. Niech
Wam Pan Bóg wynagrodzi za dobre serce i wrażliwość
dla poszkodowanych. Pamiętajmy nadal w naszych
modlitwach o ofiarach i cierpiących na skutek
wybuchu i zniszczeń w Bejrucie

NOWY DOM DLA UZALEŻNIONYCH
I BEZDOMNYCH KOBIET - ANAWIM
•

Czy Ty lub ktoś, kogo znasz wśród Polonii, ma
zakłócone życie z powodu
uzależnienia od alkoholu lub innych
substancji?

•

Czy Ty, ktoś z twojej rodziny lub
dana osoba rozpoznaje problem,
zapisała się na intensywny program
leczenia lub potrzebuje skierowania na program
leczenia?

•

Czy właściwe i regularne, tymczasowe
zakwaterowanie po leczeniu stanowi poważny problem
ze względu na ograniczone środki?
Jesteśmy w stanie Ci pomóc - jeśli Ty zobowiążesz
się do pomocy sobie.

•

Schronisko Anawim dla bezdomnych mężczyzn wspomaga Polonię od 1989 roku.

•

Schronisko Anawim dla bezdomnych kobiet wspomaga Polonię od 2020 roku.
Zadzwoń na 773 486 8344 i zostaw wiadomość, wyraźnie
podając swoje imię i nazwisko, numer opis twojej
sytuacji.

ŻYCIE MISJI
Zapraszamy do Polskiej Szkoły im Trójcy Świętej!
Zajęcia rozpoczną się 12 września o godz. 9:00am.
Na inauguracyjną Mszę św. zapraszamy uczniów
i rodziców w niedzielę 13 września o godz. 12.15.
Obowiązuje rejestracja.
Uczniowie powinni być zaopatrzeni w maseczki,
zeszyty, przybory szkolne i drugie śniadanie.
Lekcje będą trwały do godziny 1.00 pm.
Szczegółowe informacje zostaną drogą mailową
przesłane do szkolnych rodzin.
Rejestracji można dokonać do 8
września. Uwaga!!! W dniu rozpoczecia roku szkolnego nie
będzie możliwości rejestracji.
Szczegóły na www.szkolanatrojcowie.com , lub
pod numerem telefonu: 312-929-9901.
Lekcje odbywają się w soboty od godz. 9.00 rano do
13.00 po południu.
Oferujemy zajęcia na poziomach:
•
przedszkole (dzieci w wieku 3-5 lata)
•
szkoła podstawowa
•
liceum
•
klasy dwujęzyczne ( dla dziecki, które nie
mówią i nie rozumieją po polsku)
Katecheza oraz przygotowanie do Sakramentów
Świętych w ramach zajęć lekcyjnych.
Szkoła posiada akredytację Stanu Illinois.
„ Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992r.”

WEZWANIE DO MODLITWY
Nieść Boże światło w ciemności
Czy czujesz się przytłoczony skutkami
pandemii i potrzebujesz modlitwy? Jesteśmy tutaj, aby
modlić się z Tobą i prosić Boga
w Twoich intencjach.
Kim jesteśmy: Wolontariuszami z różnych parafii
rozsianych po całej Archidiecezji Chicago. Czujemy się
wezwani do towarzyszenia przez modlitwę
każdemu, kto potrzebuje wsparcia w czasie
niepewności i izolacji.
Co oferujemy: Linię telefoniczną obsługiwaną
codziennie na żywo w godzinach od 9 a.m. do 9 p.m., a
także 24-godzinne połączenia poczty głosowej i poczty e
-mailowej. Nasi partnerzy modlitewni są tutaj, aby
modlić się z Wami, otwierać nasze serca na Boga, prosić
Go o błogosławieństwo i pokój. 312.741.3388
pomodlsiezemna@calledtoprayer.org

LABOR DAY
W poniedziałek, 7 września 2020
w Stanach Zjednoczonych przypada
Święto Pracy tzw. Labor Day.
Przypominamy, że w tym dniu
biuro parafialne jest nieczynnne.
PROCES UZDROWIENIA DLA OSÓB PO ROZWODZIE
KTÓRE WCZEŚNIEJ MIAŁY ŚLUB KOŚCIELNY
Kanoniczny proces badający ważność małżeństwa sakramentalnego
jest wyrazem troski Kościoła wobec osób,
które pragną uregulować swoją sytuację w Kościele Katolickim
po rozwodzie cywilnym.

KATECHEZA NIEDZIELNA
Pragniemy poinformować,
że planujemy wznowić niedzielny
program katechetyczny dla uczniów
nieuczestniczących w katechezie
szkoły sobotniej.
Osoby zainteresowane prosimy o przybycie na
Mszę świętą rozpoczynający rok szkolny,
13 września na 12:15 pm.
Po niej, w budynku szkoły, odbędzie się spotkanie
organizacyjne dla uczniów i rodziców .

Archidiecezja Chicago umożliwia prowadzenie takiego procesu
w j. polskim.
Szczegółowe informacje w j. polskim można uzyskać pod
nr tel. 312 534 8260 lub na
stroniewww.metropolitantribunal.chicago w zakładce:
„Aplikacja

Osoby zainteresowane procesem mogą również uzyskać
potrzebne informacje
lub umówić się na spotkanie przy Polskiej Misji Trójcy
Świętej.
s. Stefania Gałka MChR
sędzia Trybunału Metropolitalnego w Chicago

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
Medical Alert System

773.471.1444
Best Work • Best Rates
WE DO ALL OUR OWN WORK
Since 1965

$29.95/Mo. billed quarterly
SZKOLENIE NA NOSZENIE BRONI (CCL)
POLSKI POLICJANT, LICENCJONOWANY INSTRUKTOR
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

• Price Guarantee
• Easy Self Installation

“Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią”

PARISHIONER DISCOUNT

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

CALL BY 9/30 TO RECEIVE

x OFF
75% 50%
LABOR*

$19.

95 a month

*Does not include cost
of material.
Offer expires 9/30/20.

FREE Activation
NO Long Term Contracts

800.809.3352

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide! 24/7 365 Monitoring in the USA

Call Today!

Say Good-bye to Clogged Gutters!

24 Hour Protection at HOME and AWAY!

CALL
NOW!

• No Long-Term Contract

(773) 741-5661 lub
www.instruktorstrzelania.com

Lic# 055-026066

✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

• One Free Month

Receive a $25 Lowe's Gift Card
with FREE in-home estimate!
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $25 gift card. Retail value is $25. Offer sponsored
by LeafGuard Holdings Inc. Limit one per household. Company procures, sells,
and installs seamless gutter protection. This offer is valid for homeowners
over 18 years of age. If married or involved with a life partner, both
cohabitating persons must attend and complete presentation together.
Participants must have a photo ID, be able to understand English, and be
legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible for
this offer: employees of Company or affiliated companies or entities, their
immediate family members, previous participants in a Company in-home
consultation within the past 12 months and all current and former Company
customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that
Company may substitute a gift of equal or greater value if it deems it
necessary. Gift card will be mailed to the participant via first class United
States Mail within 21 days of receipt of the promotion form. Not valid in
conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Lowe's and is subject to change without notice
prior to reservation. Expires 9/30/20

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

MDMedAlert

CALL NOW 708-462-6373

Toll Free 1.877.801.8608

• LeafGuard®
is guaranteed
never to clog or
we’ll clean it for
FREE*
• Seamless, one-piece system keeps out
leaves, pine needles, and debris
• Eliminates the risk of falling off a ladder
to clean clogged gutters
• Durable, all-weather tested system not
a flimsy attachment

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your
home, or we’ll clean your
gutters for free.

Get it. And forget it.®

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Your
ad
could
be in
this
space!

Online National
Directory of

Check It Out Today!
003147 Holy Trinity Church

(CST 2117990-70)

The Most Complete Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

Catholic Parishes www.CatholicCruisesandTours.com
www.jspaluch.com

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

