.

„Bo wielu jest powołanych,
lecz mało wybranych”.
Mt 22, 14

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. Stefania Gałka MChR - praca w Sądzie Metropolitalnym
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR - zakrystianka
Sr. Aleksandra Antonik MChR - Anawim dla kobiet
Sr. Małgorzata Tomalka MChR - sekretarka

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 godz. 8:00AM,
dodatkowo w każdą środę i piątek o godz. 7:30PM
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.

SŁowo Życia
POPRAWNE ODMAWIANIE MODLITW
Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Górze
biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów
niektórych modlitw. „Jest dla nas bardzo ważne, żeby
te formuły modlitewne, które stosujemy na co dzień,
brzmiały jednakowo w różnych modlitewnikach
czy w różnych zgromadzeniach liturgicznych. Teraz
będziemy mieć wzorzec, do którego będzie można
się odwołać” – podkreślił bp Adam Bałabuch,
przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów.
Ujednolicenie dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia
Anielskiego, w której poprawna formuła to „Zdrowaś
Maryjo” (nie „…Mario”), „błogosławionaś Ty między
niewiastami” (a nie np. „błogosławiona jesteś”). Wśród
ujednoliconych formuł znalazła się także modlitwa
„O mój Jezu” (fatimski akt strzelisty z modlitwy
różańcowej) z formułą „dopomóż szczególnie tym, którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
Ujednolicono także tekst modlitwy „O Krwi i Wodo”
z kultu Bożego Miłosierdzia, w której potwierdzono jako
obowiązującą
formułę
„…któraś
wypłynęła…”
(nie „wytrysnęła”). „Sama św. Siostra Faustyna używa
co prawda w „Dzienniczku” różnych brzmień:
„wytrysła” (Dz. 83 i 309), „wytrysnęła” (Dz. 187),
„wytrysłaś”
(Dz.
813).
Jednak
w
oficjalnych
zatwierdzonych modlitewnikach Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia („Jezu, ufam Tobie” z r. 1993
oraz „Bóg bogaty w Miłosierdzie” z 2014 r.) używa
się formy „wypłynęła” nawiązującego do biblijnej sceny
przebicia serca Chrystusa i taką formę przyjęliśmy
za obowiązującą” – wyjaśnił bp Bałabuch. Jak dodał,
wśród ujednoliconych modlitw są także modlitwa
„Aniele Boży” oraz fatimska „Modlitwa Anioła”.
Ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form
modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, ma
na
celu
korektę
zauważonych
rozbieżności
i niedogodności oraz wprowadzenie ładu na forum
wydawnictw katolickich, także w Internecie. Po przyjęciu
i publikacji form ujednoliconych przez KEP normy staną
się obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów
liturgicznych i innych modlitewników.

Lektorzy na Niedzielę - ₁₈ paŹdziernika ₂₀₂₀
8:00AM

A. Bakowska, S. Ochwat, M. Włudyka

10:00AM

W. Jóźwiak, W. Alvarado, A. Jóźwiak

12:15PM

J. Kałużny, A. Bastrzyk

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

TrÓjcowo.com
“RADOSNEGO DAWCĘ MIŁUJE BÓG” - 2 Kor 9,7
Drodzy Parafianie i Przyjaciele Trójcowa, w dzisiejszym
biuletynie publikujemy sprawozdanie finansowe za rok fiskalny
2019-20. Bez wątpienia ten rok ze względu na COVID-19 był dla
nas wszystkich czasem wielkich zmagań, ale również wielu
pozytywnych niespodzianek.
W ubiegłym roku finansowym przeprowadzony został
poważny remont murów i dachu budynku naszej szkoły.
W szkolnej kotłowni został wymieniony zbiornik na parę, który
jest niezbędny do funkcjonowania ogrzewania. Przed kilkoma
miesiącami rozpoczęła się także ostatnia faza remontu sali pod
kościołem.
Przeglądając tegoroczne sprawozdanie, musimy wziąć pod
uwagę kilka istotnych faktów. Pomimo naszych starań,
budynek naszej szkoły wciąż nie jest wynajmowany. Nie mamy
więc dochodu, który mógłby pomóc nam w finansowaniu
koniecznych remontów naszych budynków. W momencie
wybuchu epidemii nasza świątynia, tak jak pozostałe kościoły
w archidiecezji, przez trzy miesiące była zamknięta. W tym
czasie zaplanowany był nasz doroczny festiwal, który
oczywiście nie mógł się odbyć. Te okoliczności przyczyniły
się do tego, że ostatni rok fiskalny zamykamy deficytem.
Pomimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, pragnę
zwrócić uwagę na coś, co jest pozytywnym zaskoczeniem,
niespotykanym w innych parafiach, szczególnie teraz,
gdy przychodzi nam wszystkim zmagać się z konsekwencjami
epidemii koronawirusa. Przez cały czas, niezależnie od tego
czy kościół był otwarty czy nie, pamiętaliście o finansowym
wspieraniu Trójcowa do tego stopnia, że wysokość składki
niedzielnej w ostatnich miesiącach podniosła się i utrzymuje
się na tym poziomie. Pamiętam jak przed rokiem wspominałem
o tradycji wielu wspólnot polegającej na przeznaczaniu
na swoją parafię sumy odpowiadającej wynagrodzeniu za jedną
godzinę pracy. I dzisiaj pragnę Wam wszystkim podziękować,
za Waszą pozytywną odpowiedź na tę prośbę.
Przed nami kolejny rok wspólnej drogi do świętości.
Jest to zarazem czas kampanii „Odnów mój Kościół”, który
ma przyczynić się do umocnienia duchowego i strukturalnego
parafii w archidiecezji chicagowskiej. Proszę Was o modlitwę,
aby ten proces umocnił naszą Trójcowską wspólnotę, parafie
św. Stanisława Kostki i św. Jana Kantego, które razem
współpracują w ramach tego projektu.
Pragnę Wam wszystkim podziękować za troskę o nasze
kochane
Trójcowo.
Dziękuję
moim
najbliższym
współpracownikom:
księżom,
siostrom
zakonnym,
pracownikom świeckim oraz wszystkim wspólnotom
i organizacjom działającym przy naszej misji za ich
zaangażowanie i rozwój tego miejsca. Niech Bóg Trójjedyny
wszystkim Wam błogosławi, a Matka Przenajświętsza ochrania
płaszczem swej opieki.
Z pamięcią w modlitwie,
Ks. Andrzej Totzke SChr
proboszcz

Życie Misji

Trojcowo.com

Intencje Mszy Św.
XXVIII niedziela zwykła, 11 października
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Stefania i Andrzej Ruszel
10:00AM † Konstancja Tomczak
12:15PM O Boże błog. i dary Ducha Świętego
oraz wytrwanie w powołaniu dla Michała
Roguckiego
4:00PM W intencji młodzieży z naszej parafii
przyjmującej Sakrament Bierzmowania
4:00PM † Józef Brzeziński
8:00PM † Janina Mosio - 11. Msza gregoriańska
Poniedziałek - 12 października
8:00AM O Boże błog. dla żyjących Parafian, a dla
zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Janina Mosio - 12. Msza gregoriańska
7:30PM † Danuta Miętus
Wtorek - 13 października, bł. Honorata Koźmińskiego
8:00AM † Helena Brzeziński
8:00AM † Janina Mosio - 13. Msza gregoriańska
7:30PM Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalszą opiekę Matki Bożej dla Elżbiety
z okazji urodzin
Środa 8:00AM
8:00AM
7:30PM

14 października
† Dorota Olejniczak
† Janina Mosio - 14. Msza gregoriańska
Intencje Zbiorowe

Czwartek - 15 października, św. Teresy od Jezusa
8:00AM † Teresa Mirabella
8:00AM † Jadwiga Kulig, Władysław, Stanisław
i Sebastian Kulig
7:30PM † Janina Mosio - 15. Msza gregoriańska
Piątek - 16 października, św. Jadwigi Śląskiej
8:00AM O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Roberta
i jego rodziny
8:00AM † Janina Mosio - 16. Msza gregoriańska
7:30PM † Stanisław Tarczoń w 12. rocz. śmierci
Sobota - 17 października, św. Ignacego Antiocheńskiego
8:00AM † Janina Mosio - 17. Msza gregoriańska
8:00AM † ks. Antoni Bury SChr

XXIX niedziela zwykła, 18 października
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Tadeusz Kaganek, ks. Władysław Gowin,
ks. Edward Lis
10:00AM † Bronisława Staszel w 7. rocz. śmierci
12:15PM † Janina Mosio - 18. Msza gregoriańska
4:00PM O Boże błog. i zdrowie dla Marii i Tadeusza
Kozielskich z okazji 50. rocz. ślubu
8:00PM † Józef Bukowski w - 1. rocz. śmierci

Trojcowo.com
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Gratulujemy młodzieży, która podczas Mszy
świętej o godz. 4:00PM,
przyjmie sakrament Dojrzałości
Chrześcijańskiej z rąk JE biskupa Andrzeja Wypycha,
którego serdecznie witamy.
Młodzież przystępująca do Sakramentu Bierzmowania:
John Augustyn
Natalie Chlebuś
Olivier Chrzan
Adam Cios
Emilia Elzakowska
Jan Gawin
Veronika Gromek
Jan Jedynak

Krystian Olejarz
Karolina Kawula
Piotr Plewa
Christopher Kędryna
Alexandra Sankowska
Patrick Kędryna
Anna Silezin
Alexander Kolanko
Suszko Paulina
Gabriel Krzysiak
Witkowski Tomasz
Carson Lach
Wykrętowicz Julia
Gabriel Lopez
Zuzanna Ochwat

Ogarnijmy modlitwą naszą młodzież,
by w swym dorosłym życiu z pomocą Ducha Świętego
„mężnie wyznawała wiarę i postępowała
według jej zasad”.
ZAWIERZENIE TOTUS TUUS
Zapraszamy wszystkich, którzy
pragną dokonać zawierzenia
Jezusowi przez Maryję wg traktatu „O doskonałym
nabożeństwie do NMP św. Ludwika Grignion de Montfort”
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia - 8 grudnia (wtorek)
o godz 7:30PM w kościele Świętej Trójcy. Pierwsze
spotkanie organizacyjne już 18 października (niedziela) po
Mszy św. o godz. 4:00PM. To 33 dniowe przygotowanie
należy rozpocząć 5 listopada. Więcej informacji u p. Danuty
773-791- 3620 lub p. Doroty 630-835- 4824.

PO WAKACJACH WSPÓLNOTA MŁODZIEŻY
PRACUJĄCEJ „DUC IN ALTUM”
wznawia swoje spotkania. Jeśli chcesz
pogłębiać swoją wiarę poprzez Słowo Boże,
ciekawą lekturę i rozmowę - ta wspólnota
jest dla CIEBIE. Serdecznie zapraszamy na spotkanie
18 października (niedziela) godz. 6:00PM w salce pod
kościołem. Opiekunem wspólnoty jest ks. Piotr.

Świat i nasze Państwo w nim, znajduje się „na wirażu
dziejówʺ. Bądźmy odpowiedzialnymi obywatelami poprzez udział w wyborach spełnijmy nasz patriotyczny
obowiązek.
Najważniejsze wartości - życie człowieka od poczęcia,
aż do naturalnej śmierci, poprzez nasz głos mogą być
zabezpieczone. Pójdźmy wszyscy do urn - wybierzmy
zgodnie z naszym chrześcijańskim sumieniem, dla dobra
ojczyzny, rodziny i każdego z nas. Głos Polonii /katolików/
może być decydującym, bez niego Ameryka, ale i Świat jaki
znamy teraz, może odejść bezpowrotnie.

Życie misji
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 4 października 2020 roku
$6,927.00 - z 260 kopert
niedzielnych plus gotówka
$625.00 on-line
$196.00 - za gazety
$77.00 - na kwiaty
$796.00 - ofiary za świece
$302.00 - ofiary dla biednych
$42.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła
$5,169.00.00 - 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”.

Trojcowo.com
NOWI PARAFIANIE
Iwona i Dominik Hajdo
Serdecznie witamy
i życzymy Bożych łask pośród nas.

Bóg zapłać za wszelkie formy wsparcia. Świętemu Józefowi
powierzamy nasze rodziny i naszą Trójcowską wspólnotę.
NAJBLIŻSZA DRUGA KOLEKTA
WYZNACZONA PRZEZ ARCHIDIECEZJĘ

11 października - Świętopietrze
18 października - Składka na Misje
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na ten cel.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
Przez cały miesiąc październik w naszej
parafii
odbywają
się
Nabożeństwa
Różańcowe, od poniedziałku do piątku
przed Mszą św. o godz. 7:30PM. Do udziału
w
nabożeństwach
październikowych
zapraszamy poszczególne wspólnoty i grupy działające
na Trójcowie:
PONIEDZIAŁEK - 1, 5 i 6 Róża Różańcowa, Anawim,
Chór „Śpiewajmy Panu”, Lajkonik, Domowy Kościół,
Wolontariusze, Stowarzyszenie Emigracji Polskiej.
WTOREK - dzieci z Polskiej Szkoły i z wszystkich grup
dziecięcych, ministranci, schola.
ŚRODA - 3 i 9 Róża Różańcowa, Mężczyźni św. Józefa,
seniorzy, młodzież.
CZWARTEK - 2, 4 i 10 Róża Różańcowa,
Jerycho Różańcowe, Lektorzy, Marszałkowie, Rycerze
Miłosierdzia, Rada Parafialna, Rada Finansowa.
PIĄTEK - 7 i 8 Róża Różańcowa
Wspólnota „Jezus z Nami”, „Duc in Altum”.

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

