.

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
SAKRAMENT POKUTYI POJEDNANIA:
30 minut przed każdą Mszą świętą i w
pierwszy piątek miesiąca od godz. 6:30PM.

DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Mariusz Lis SChr
Ks. Piotr Janas SChr
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRÓLA
s. Stefania Gałka MChR
s. Hiacynta Ratajczak MChR
s. Aleksandra Antonik MChR
s. Małgorzata Tomalka MChR

Łk 3, 4.6

Biuro Parafialne
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku
9:00AM - 1:00PM, 2:00PM - 5:00PM
w soboty i niedziele biuro parafialne jest nieczynne

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

Z Życia KoŚcioŁa

TrÓjcowo.com
CZY JESTEŚ
GOTOWY?

Dzisiejsze
czytania
zachęcają nas
do osobistego
potwierdzenia
gotowości
służenia Bogu.
Tak jak Samuel, o którym słyszymy w I czytaniu, chcemy
odpowiedzieć Bogu: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”.
Słyszeć i słuchać to zasadnicza różnica. Możemy słyszeć
wiele nauk i świadectw i nic z tego nie odnieść
do siebie, ale gdy słuchamy, to pragniemy żyć tymi
prawdami.
Tak jak psalmista wołamy: “Przychodzę, Boże pełnić
Twoją wolę”. Najpierw jednak musimy wiedzieć, jakie
są Boże oczekiwania względem nas. Jeśli ktoś jest
małżonkiem czy rodzicem, nie może zaniedbywać swego
powołania, angażując się w inne sprawy, nawet jeśli
obiektywnie są one dobre. Kiedy cierpią z tego powodu
współmałżonek lub dzieci, to na pewno nie jest
to zgodne z wolą Boga. Jeśli ksiądz lub siostra
zaangażują się w działalność zewnętrzną do tego stopnia,
że będzie brakowało im czasu na modlitwę, to możemy
z całą stanowczością stwierdzić, że tego Bóg na pewno
od nich nie oczekuje.
Tak jak Apostołów, Pan wzywa każdego z nas
po imieniu. I mówi do mnie: Andrzeju, chodź i czyń moją
wolę, w ten sposób będziesz szczęśliwy tzn. święty.
Jezus pyta również i ciebie o to samo, czy chcesz pójść
za Nim. Co Mu odpowiesz?
ks. Andrzej Totzke SChr
ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Obchodząc rok liturgiczny
poświęcony osobie św. Józefa,
zachęcamy do osobistej modlitwy
i udziału w nabożeństwach.
W naszej Misji Nabożeństwo
do Przeczystego Serca św. Józefa
• Pierwsza Środa miesiąca o godz. 7:30PM
• w każdą środę po Mszy
o godz. 8:00AM

WIRTUALNA TRÓJCOWSKA KOLĘDA
Z powodu zagrożenia epidemicznego tegoroczna wizyta
duszpasterska, zwana kolędą nie może się odbyć, ale to
nie oznacza, że w tym roku nie będzie wspólnej modlitwy
i poświęcenia naszych mieszkań. Pragniemy wszystkich
zaprosić do udziału w Wirtualnej Kolędzie, która
odbędzie się 24 stycznia o godzinie 5:30 PM. Zapraszamy
tego dnia, aby wszystkie rodziny, za pomocą strony
www.trójcowo.com, połączyły się z naszym kościołem,
w którym księża poprowadzą modlitwę. W tym samym
czasie rodziny proszone są o zgromadzenie się w swoich
domach na modlitwę. Prosimy przygotować krzyż, świece,
Pismo Święte oraz wodę świeconą, które należy położyć
na stole nakrytym białym obrusem. Na zakończenie
obrzędu, gospodarz zostanie poproszony o poświęcenie
domu i wszyscy obecni przekażą sobie znak
błogosławieństwa. Na naszej stronie internetowej
umieściliśmy
szczegółowy
plan
Nabożeństwa
Kolędowego, który można
sobie wydrukować
i wykorzystać w trakcie nabożeństwa.
MODLITWA CODZIENNA
DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA
O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie
Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy
Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi!
Ja, (Imię odmawiającego) Ciebie obieram sobie dziś
i po wszystkie dni mego życia za Patrona,
Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać
zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię
pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie
we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od
wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych,
zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa,
nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w
godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz
z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie
zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga
po wszystkie wieki wieków. Amen.

Z Życia Misji
IMIENINY
KSIĘDZA MARIUSZA
19 stycznia swoje imieniny
będzie obchodził
ks. Mariusz Lis SChr.
Drogi Księże Mariuszu,
niech Bóg obdarza Księdza
Swoim błogosławieństwem i wspiera potrzebnymi
darami w Księdza posłudze kapłańskiej.
Dziękujemy za wszelkie dobro nam okazywane.
Otaczamy Księdza naszą modlitwą, szczególnie we
wtorek, 19 stycznia podczas Mszy św. o godz. 8 rano.
Szczęść Boże!
SENIORZY NA TRÓJCOWIE
21 stycznia - czwartek
Zapraszamy do udziału
w spotkaniach grupy seniorów
2:30PM - Wystawienie
Najświętszego Sakramentu
3:00PM - Koronka do
Miłosierdzia Bożego
3:15PM - Msza św.
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.
Archidiecezja Chicago umożliwia prowadzenie takiego
procesu w języku polskim.
Potrzebne informacje można uzyskać:
dzwoniąc pod nr tel. 312 534 8260
na stronie www.metropolitantribunal.chicago
lub umówić się na spotkanie przy
Polskiej Misji Trójcy Świętej.
s. Stefania Gałka MChR

Lektorzy na 2 Niedzielę Okresu Zwykłego - 24 stycznia
8:00AM

E. Dąbrowska, K. Miari, A. Łoniewska

10:00AM

K. Łodziński, E. Eźlakowski, B. Eźlakowski

12:15PM J. Kałużny,
Polska Szkoła, kl. 8, katecheta ks. Mariusz
4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Intencje Mszy Św.
II Niedziela Okresu Zwykłego - 17 stycznia 2021 r.
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Stanisława Malinowska
- 17. gregoriańska
10:00AM Dzięk. za dar życia z prośbą o dalsze
błog. Boże i opiekę Matki Bożej
dla Czarka z ok. urodzin
12:15PM † Stanisław i Stanisława Mazur
4:00PM † Ks. Krzysztof Grobelny
8:00PM O Boże błog. dla Dominiki z okazji urodzin
Poniedziałek - 18 stycznia
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM O zdrowie i Boże błog. dla Agnieszki
Bielańskiej z ok. 70 rocz. urodzin
8:00AM † Stanisława Malinowska - 18. gregoriańska
Wtorek - 19 stycznia
8:00AM O Boże błog. dla Ks. Mariusza Lisa z okazji
imienin
8:00AM † Stanisława Malinowska - 19. gregoriańska
8:00AM † Józefa Grzybek
Środa - 20 stycznia
8:00AM † Stanisława Malinowska - 20. gregoriańska
7:30PM Intencje Zbiorowe
Czwartek - 21 stycznia
8:00AM † Stanisława Malinowska - 21. gregoriańska
3:00PM Seniorzy
Piątek - 22 stycznia
8:00AM † Stanisława Malinowska - 22. gregoriańska
7:30PM † Antoni Sokół
Sobota - 23 stycznia
8:00AM † Stanisława Malinowska - 23. gregoriańska
8:00AM † Krystyna Ruszczyńska
3:00PM Ślub: Anna K. Piotrowicz i Dariusz Siatka
III Niedziela Okresu Zwykłego - 24 stycznia
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Stanisława Malinowska - 24. gregoriańska
10:00AM † Władysława Kubisztal w 13 rocz. śmierci
12:15PM † Jan Kotas, długoletni członek trójcowskiej
orkiestry - od członków orkiestry
4:00PM Przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia
w intencji żywych i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia
Bożego, Kół Koronkowych i ich rodzin oraz
ks. Opiekuna, w intencji podopiecznych i chorych
w Domu Opieki Regency i im posługującym

8:00PM † Helena Krzyżyk

Życie misji

Trojcowo.com

ZAPISY DO NASZEJ MISJI
Zachęcamy wszystkich, którzy regularnie
biorą udział w życiu naszej Wspólnoty, aby się
zapisali do naszej misji i używali kopert. Zapis
do parafii ułatwia załatwienie wszelkich formalności
związanych z życiem sakramentalnym. Zwracamy się
z prośbą do tych parafian, którzy zmienili adres
zamieszkania, o kontakt z biurem parafialnym w celu
uaktualnienia nowego adresu. Formularze do zapisu
dostępne są w zakrystii lub na stronie internetowej
www.trojcowo.com.

KOPERTY PARAFIALNE
Na Rok 2021
Prosimy o odebranie właściwego zestawu.
Jeśli ktoś nie znalazł swojego zestawu, to
bardzo proszę o kontakt z zakrystią lub biurem parafialnym.
Jeśli ktoś jeszcze się nie zapisał do parafii, proszę, aby jak
najszybciej to uczynić. Można się zapisywać w zakrystii.
Korzystanie z kopert jest bardzo ważne. Dla księdza
proboszcza jest potwierdzeniem, że dana rodzina aktywnie
uczestniczy w życiu parafii, dla rodziny jest ułatwieniem
otrzymania wszelakich zaświadczeń, dla kurii jest
dowodem, że parafia jest aktywna i parafianie biorą
odpowiedzialność za swoją wspólnotę, a jest to bardzo
ważny sygnał szczególnie teraz, gdy w diecezji trwa
reorganizacja - łączenie parafi.

ZAŚWIADCZENIE
PODATKOWE ZA ROK 2020
Zapisani członkowie naszej Misji,
którzy potrzebują zaświadczenia
do Income
Tax w celach
podatkowych za ofiary złożone
na kościół w roku 2020, proszeni są o wypełnienie
formularza umieszczonego poniżej. W celu otrzymania
zaświadczenia, poniższą formę należy wyciąć, wypełnić
i zwrócić do biura parafialnego lub zakrystii.

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2020
Imię i Nazwisko __________________________________
_________________________________________________
Adres ___________________________________________
_________________________________________________
Telefon _____________________________
Numer koperty _________________________

SKARBY TRÓJCOWA
NOWI PARAFIANIE
Zdzisław & Maria Piwowar
Serdecznie witamy
i życzymy Bożych łask pośród nas.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:
Chrzest udzielany jest w drugą
niedzielę miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 10:00AM oraz w czwartą
niedzielę 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 POKUTY
I POJEDNANIA:
30 minut przed każdą Mszą świętą
i w pierwszy piątek miesiąca
od godz. 6:30PM.

ZAPRASZAMY
NA KONCERT KOLĘD
Chóru „Śpiewajmy Panu”
31 stycznia - niedziela
po Mszy św. o godz. 10:00AM
REJESTRACJA NA MSZE ŚWIĘTE
Przypominamy, że w dalszym ciągu
obowiązuje rejestracja na Msze św.
Link do zapisów znajduje się na
stronie internetowej www.trojcowo.com (przy rejestracji
online prosimy nie używać polskich znaków). Na Msze św.
w tygodniu zapisujemy się do zeszytu, który wyłożony jest
na stoliku przy wejściu do kościoła. Osoby, które nie mają
możliwości zapisania się przez Internet, prosimy aby
dzwoniły do biura parafialnego pod nr 773-489-4140.

Życie misji
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 10 stycznia 2021 roku
$9,870.00 - z 301 kopert niedzielnych plus gotówka
$296.00 - on-line
$101.00 - za gazety
$45.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła
$388.00 - ofiary dla biednych
$576.00 - na kwiaty
$964.00 - ofiary za świece
$244.00 - na bieżące remonty
Donacje 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.
DRUGA SKŁADKA
W niedzielę, 24 stycznia 2021 roku,
zostanie zebrana
II składka diecezjalna wspierająca
Kościół na Wschodzie.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na ten cel.

NABOŻEŃSTWA NA TRÓJCOWIE
I środa miesiąca: Do Przeczystego Serca św. Józefa
o 7:30PM i w każdą środę po Mszy o godz. 8:00AM.
I czwartek miesiąca: Godzina Święta o godz. 6:30PM
i Nabożeństwo do św. Charbela o godz. 8:00PM
I piątek miesiąca: Nabożeństwo uwielbienia z prośbą
o uzdrowienie po Mszy św. o godz. 7:30PM
I sobota miesiąca: Nabożeństwo Maryjne z procesją
światła o godz. 6:30PM.
Nowenna do MBN Pomocy: środa o godz. 7:30PM
Godzinki do NMP: niedziela o godz. 7:30AM
Adoracja Najświętszego Sakramentu / Godzina
Miłosierdzia piątek i niedziela o godz. 3:00PM
ZAPISY DO ORKIESTY
Potrzebujemy nowych członków
do orkiestry dętej Trójcowo.
Kontakt - Waldemar: 773-704-5915.

Trojcowo.com
WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim - kontakt 773-486-8344
Chór „Śpiewajmy Panu” - prowadzą państwo Góreccy
Schola dziecięca „Dzieci Pana Boga” - niedziela po Mszy
o godz. 12.15PM
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
ks. Proboszcz i Mira Radzik
Lektorzy - opiekun ks. Mariusz Lis SChr,
koordynator Elżbieta Majchrowska
Marszałkowie - odpowiedzialny Tadeusz Bukowski
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 - odpowiedzialna Małgorzata Łyda
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.
Orkiestra - niedziela, godz. 11:00AM, odpowiedzialny
Waldemar Ruszała
Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota, godz. 9:00AM1:15PM Prezydent - ks. Proboszcz, Dyrektor - Maria Baran
Polski Program Katechetyczny - niedziela,
godz. 11:00AM -1:15PM. Koordynator - s. Małgorzata
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. 12:00-3:00PM;
niedziela, godz. 11:15AM- 2:15PM, odp. - Andrzej Zgiet
Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15PM - opiekun
ks. Proboszcz, Lider: Iwona Drasek
Wspólnoty Domowego Kościoła
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. 7:30PM, sala kard. Hlonda,
wejście od Groty Matki Bożej. Kontakt: Marcin 847-890-1034
Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota 1:00-3:00PM
prowadzi Jan Góra.

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
773.471.1444
Best Work • Best Rates

Get this

WE DO ALL OUR OWN WORK
Since 1965
Lic# 055-026066

Medical Alert System

PARISHIONER DISCOUNT

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month

Take your FAITH ON A JOURNEY.

• Price Guarantee

Call us today at 860-399-1785 or email

• Easy Self Installation

(CST 2117990-70)

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

• No Long-Term Contract

eileen@CatholicCruisesandTours.com

Call Today!

www.CatholicCruisesandTours.com

Say Good-bye to Clogged Gutters!
INTEREST
FREE
FINANCING
AVAILABLE

Please Ask
For Details

Receive a $25 Darden 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 or e-mailed within 30 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 Darden and
is subject to change without notice prior to reservation.
Expires 03/31/21.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

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.

weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!
Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
The Most Complete
Online National
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Get it. And forget it.®

Check It Out Today!
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✂ 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!

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

003147 Holy Trinity Church

www.jspaluch.com
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