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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  

 
Biuro Parafialne 

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 9:00AM - 1:00PM,  2:00PM - 5:00PM 

w soboty i niedziele biuro parafialne jest nieczynne 



 

 

 

RENEW MY CHURCH -  

DECYZJA KARDYNAŁA 

Poniżej prezentujemy ostateczną 

decyzję kardynała Błażeja Cupicha 

odnośnie przyszłości naszej Polskiej 

Misji Duszpasterskiej pw. Świętej 

Trójcy oraz parafii św. Stanisława 

Kostki i parafii św. Jana Kantego: 

„Każda z parafii / misji zachowa swoją obecną strukturę. 

 Polska Misja Duszpasterska pw. Trójcy Świętej nadal 

będzie służyć wspólnocie korzystając z posługi księży 

należących do Towarzystwa Chrystusowego. 

 Kanonicy Regularni św. Jana Kantego nadal będą słu-

żyć parafii św. Jana Kantego. 

 Ks. Anthony Bus nadal będzie pełnił funkcję probosz-

cza parafii św. Stanisława Kostki. 

 Scenariusz zatwierdzony przez zespół grupy parafii, 

rekomendowany przez Komisję i wsparty przez kar-

dynała Cupicha przewiduje, że w przyszłości, kiedy 

ks. Bus nie będzie mógł już posługiwać jako pro-

boszcz parafii św. Stanisława Kostki, proboszczem tej 

parafii zostanie wyznaczony kapłan należący do gro-

na Kanoników Regularnych św. Jana Kantego. 

 Parafia św. Jana Kantego i parafia św. Stanisława 

Kostki pozostaną oddzielnymi parafiami,  

aby zapewnić szczególną troskę o rozwój swoistego 

charyzmatu każdej z parafii. Charyzmat parafii św. 

 

Zachęca się każdą ze wspólnot do dalszej współpracy  

w ramach wszystkich posług duszpasterskich,  

ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wysiłków  

na rzecz wzmocnienia Akademii św. Stanisława Kostki.” 

Z BOŻYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM  

I NADZIEJĄ W NOWY 2021 ROK 

Zakończyliśmy stary rok 2020… Dla wielu 

z nas czas trudny ze względu na kryzys 

związany z koronawirusem. Myślę, że 

warto pomyśleć dzisiaj o tym kim byłem – kim byliśmy 

w tym kryzysowym roku?  

Czy nie ulegliśmy panice i mimo wszystkich trudności, 

pamiętaliśmy o tym, kim jesteśmy? Niezależnie od tego, 

co się dzieje, obowiązują nas Chrystusowe wskazania 

Ewangelii, mówiące o miłości Boga i człowieka. To wier-

ność tym wskazaniom wynoszą nas na wyżyny człowie-

czeństwa. 
 

„Musimy się pospieszyć. Spieszmy się kochać. Kochamy 

zawsze za mało i zbyt późno. Spieszmy się kochać, po-

nieważ u kresu życia osądzeni zostaniemy z miłości” – 

czyż nie to samo mówił Pan Jezus? Czyż nie o tym przy-

pominał w jednym ze swoich najbardziej znanych tek-

stów ksiądz – poeta Jan Twardowski? 

Bądźmy dobrzy, a Bóg będzie nam sprzyjał. Niech to 

będzie nasz cel na dziś, na jutro, na nowy rok i na całe 

nasze życie.  

Z Bożą pomocą wznośmy się na wyżyny człowieczeń-

stwa! 

Drodzy Siostry i Bracia, składając sobie noworoczne ży-

czenia nie potrzebujemy wielu słów, bo liczy się serce.  

Niech błogosławieństwo kapłana Aarona, które on i jego 

synowie udzielali Ludowi Starego Testamentu staną się 

życzeniami dla każdego z Was:  

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą 

Niech cię obdarzy łaską. 

Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje 

i niech Pan cię obdarzy swoim pokojem”. Lb 6,24-26 
 

Życzmy sobie więc, żebyśmy byli szczęśliwsi, żeby lu-

dzie stali się trochę lepsi, żeby ten świat stary stał się 

światem nowym.  

Księża Chrystusowcy i Siostry Misjonarki 

REJESTRACJA NA MSZE ŚWIĘTE 

Przypominamy, że w dalszym ciągu 

obowiązuje rejestracja na Msze św. 

Link do zapisów znajduje się na stro-

nie internetowej www.trojcowo.com 

(przy rejestracji online prosimy nie używać polskich zna-

ków). 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 In-

ternet, prosimy aby dzwoniły do biura parafialnego pod 

nr  773-489-4140. 

Jesteśmy świadomi, że przestrzeganie powyższych przepi-

sów wymaga od nas wiele odpowiedzialności, wyrozu-

miałości i cierpliwości. Ta trudna sytuacja, jaką przeżywa-

my, jest sprawdzianem dojrzałości naszego chrześcijań-

stwa i naszej wiary, dlatego serdecznie prosimy o dostoso-

wanie się do niej. 

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  
 

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 

https://trojcowo.com/
https://www.signupgenius.com/go/9040A45ADAB23A7FA7-msze7


 

 

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 3 stycznia 2021 r. 

8:00AM    Intencje Zbiorowe 

10:00AM  † Stanisława Malinowska - 3. gregoriańska 

10:00AM  † Stanisława i Stanisław Kałat 

12:15PM   O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Klaudii  

       Kędryny z ok. 20 rocznicy urodzin 

4:00PM     † Marek Krawczyk 

8:00PM     † Maria Blicherska 
 

Poniedziałek - 4 stycznia 

8:00AM   † Jan Kotas, długoletni członek Orkiestry Dętej  

      Trójcowo - od członków orkiestry 

8:00AM   † Stanisława Malinowska - 4. gregoriańska 
 

Wtorek - 5 stycznia 

8:00AM    O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski  

       dla Steve Kaiser z okazji urodzin 

8:00AM    † Stanisława Malinowska - 5. gregoriańska 

8:00AM    † Maria Mikulewicz 
 

Środa  -  6 stycznia 

8:00AM    † Stanisława Malinowska - 6. gregoriańska 

8:00AM    † Pauline Moran 

7:30PM     Intencje Zbiorowe 
 

Czwartek - 7 stycznia 

8:00AM    O Boże błogosławieństwo dla żyjących  

      Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne 

8:00AM   † Marianna Bastrzyk w 30 dni po śmierci 

8:00AM   † Stanisława Malinowska - 7. gregoriańska 
 

Piątek - 8 stycznia 

8:00AM    † Stanisława Malinowska - 8. gregoriańska 

8:00AM    † Michał Mikulewicz 

7:30PM     O Boże błog. i łaski dla byłych, obecnych  

       i przyszłych członków wspólnoty „Jezus  

       z nami” i ich opiekunów 
 

Sobota - 9 stycznia  

8:00AM    † Stanisława Malinowska - 9. gregoriańska 

8:00AM     wolna 
 

Święto Chrztu Pańskiego - 10 stycznia 2021 r. 

8:00AM    Intencje Zbiorowe 

10:00AM  † Stanisława Malinowska - 10. gregoriańska 

10:00AM  † Tadeusz Koseski i Stanisław Koseski 

12:15PM   Dzięk. z prośbą o dalsze Boże błog. dla Marii  

       i Kazimierza Guziaków z okazji 28 rocz. ślubu 

4:00PM     † Danuta Miętus 

4:00PM     W intencj i instruktorów oraz byłych,    

      obecnych i przyszłych członków zespołu Pieśni  

      i Tańca „Lajkonik” 

8:00PM     † Irena Kubiak 

DZIĘKUJEMY ZA DONACJĘ 
Serdecznie dziękujemy tegorocznej grupie 

bierzmowanych za ufundowanie dwóch 

pięknych ornatów  
i czterech stół  

do naszego ko-

ścioła.  
Bóg zapłać  

za troskę  

o piękno  
liturgii. 

LEKTORZY NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO - 10 STYCZNIA 

8:00AM A. Kowalski,  A. Tomaszewska, Z. Kawula 

10:00AM Z. Sacha, M. Silezin, P. Król 

12:15PM P. Majewski, M. Belcik, P. Plewa 

4:00PM Rycerze Miłosierdzia 

8:00PM Młodzież 

PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA  

  6 stycznia 

Nabożeństwo  

do Przeczystego Serca św. Józefa 

   o godz. 7:30PM  

oraz w każdą środę po Mszy  o godz. 8:00AM.  

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Do sakramentu małżeństwa  

przygotowują się: 

   Dawid Słyś & Katarzyna Skórka 

Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom. 

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 świa-

tła  

       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 Miłosier-

NIESZPORY  
BOŻONARODZENIOWE 

Zapraszamy w każdą niedzielę  
okresu Bożego Narodzenia  

na świąteczne nieszpory o godz. 3:30PM 



 

 

YOUTUBE TRÓJ-

COWO  

W dobie epidemii  

i obostrzeń z nią związanych, nasza Misja podjęła wy-

zwanie, by udostępnić parafianom i tym, którzy  

są związani z naszą Misją, udział w nabożeństwach 

sprawowanych w naszym kościele przez internet.  

 

W sumie w ciągu 262 dni łącznie nagraliśmy  

17,810 minut. Otrzymaliśmy 7,512 lajków w 2020 roku. 

Umieszczono 2,601  komentarzy. 

Ci, którzy subskrybują naszą stronę to grupa licząca 

2,474 osób.  

Prawie ćwierć miliona (242,170) było wejść na naszą 

stronę, co w sumie dało  

3,7 miliona minut oglądania.  

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom za zdobycie potrzeb-

nego sprzętu.  

Szczególne podziękowanie składamy  

Błażejowi Wasilewskiemu,  

który już od początku zaangażował się w montaż  

i opiekę nad całym systemem kamer.  

Dzięki temu wiele osób z różnych miejsc świata mogą 

uczestniczyć we Mszy św. lub w innych nabożeństwach 

odprawianych na Trójcowie.  

Bóg zapłać.  

STATYSTYKA MISJI  

ZA ROK 2020 

 W roku 2020 w naszej Misji 

Świętej Trójcy 

  ochrzczonych zostało 21 dzieci, 

  do  pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej  

  przystąpiło 20 dzieci, 

  Sakramentu Bierzmowania udzielono 21 osobom, 

  Sakramentu małżeńtwa udzielono 20 parom,   

  do Misji zapisało się 27 rodzin,  

  do wieczności odeszło 17 parafian. 

Bogu dziękujmy za wszelkie dobro, 

które dokonało się w minionym roku w naszej Misji, 

w naszych rodzinach i w każdym z nas. 

ZAPISY DO NASZEJ MISJI 
Zachęcamy wszystkich, którzy regularnie biorą 
udział w życiu naszej Wspólnoty, aby się zapi-

sali do naszej misji i używali  kopert.  Zapis do 
parafii ułatwia załatwienie wszelkich formalności związa-
nych z życiem sakramentalnym. Zwracamy się  
z prośbą do tych parafian, którzy zmienili adres za-
mieszkania, o kontakt  z biurem parafialnym  w celu 
uaktualnienia nowego adresu. Formularze do zapisu 
dostępne są w zakrystii lub na stronie internetowej 
www.trojcowo.com. 

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2020 

 
Imię i Nazwisko __________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Adres ___________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

Telefon _____________________________ 

 

Numer koperty _________________________  

ZAŚWIADCZENIE PODAT-
KOWE ZA ROK 2020 

Zapisani członkowie naszej Misji, 

którzy potrzebują zaświadczenia 

do Income  Tax w celach podat-

kowych za ofiary złożone na ko-

ściół w roku 2020, proszeni są o wypełnienie formularza 

umieszczonego poniżej. W celu otrzymania zaświadcze-

nia, poniższą formę należy wyciąć, wypełnić  

i zwrócić do biura parafialnego lub zakrystii.  

ZAPISY DO ORKIESTY  

Potrzebujemy nowych członków  

do orkiestry dętej Trójcowo.  

Kontakt - Waldemar: 773-704-5915. 

ZAPRASZAMY 

 NA KONCERT 

 KOLĘD  
10 stycznia - niedziela  

po Mszy św. o godz. 4:00PM,  

ZPiT Lajkonik  

31 stycznia - niedziela 

po Mszy św. o godz. 10:00AM,  

Chór „Śpiewajmy Panu”  

Koncert kolęd przygotowały nasze grupy parafialne.               

Niektóre kolędy, śpiewane do dziś, mają po kilkaset lat. 

Wykonując te stare pieśni, tak jak robili to nasi rodzice, 

dziadkowie, przodkowie, mamy poczucie wspólnoty                     

z nimi, z tymi ludźmi, którzy żyli przed nami.                        

Swoją obecnością przedłużymy cud Betlejemskiej Nocy.  

     Zapraszamy! 

http://www.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 odpowiedzial-
na 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. 9:00AM- 
 1:15PM  Prezydent - ks. Proboszcz, Dyrektor - Maria Baran  
Polski Program Katechetyczny - niedziela,  
        godz. 11:00AM -1:00PM. 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. 

KALENDARZ PARAFIALNY  
NA ROK 2021 

Zachęcamy naszych parafian  

i gości do nabycia nowego Kalendarza 

Parafialnego na rok 2021.      

Serdeczne podziękowania  

za przygotowanie kalendarza kieruje-

my do pani Elżbiety Majchrowskiej i pozostałych wolonta-

riuszy, którzy podjęli się trudu złożenia i wydrukowa-

nia trójcowskiego kalendarza - Bóg zapłać!         

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA 

Ofiary z niedzieli  

20 grudnia 2020 roku 

$9,025.00 - z 280 kopert niedzielnych plus gotówka 

$3,445.00 - on-line  

$187.00 - za gazety 

$1,059.00 - ofiary za świece 

$189.00 - ofiary dla biednych 

$75.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła 

$5,219.00 - na kwiaty do Żóbka 

$460.00 - 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 Józe-

fowi powierzamy nasze rodziny i naszą Trójcowską 

wspólnotę.  
 

DRUGA SKŁADKA 

W niedzielę, 3 stycznia 2021 roku, zostanie zebrana  

II składka na bieżące remonty.  

Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na ten cel. 

KOPERTY PARAFIALNE  

 Na Rok 2021 
Prosimy o odebranie właściwego zesta-

wu. Jeśli ktoś nie znalazł swojego zesta-

wu, to bardzo proszę o kontakt z zakrystią lub biurem pa-

rafialnym. Jeśli ktoś jeszcze się nie zapisał do parafii, pro-

szę, aby jak najszybciej to uczynić. Można się zapisywać w 

zakrystii. Korzystanie z kopert jest bardzo ważne. Dla księ-

dza proboszcza jest potwierdzeniem, że dana rodzina ak-

tywnie uczestniczy w życiu parafii, dla rodziny jest uła-

twieniem otrzymania wszelakich zaświadczeń, dla kurii jest 

dowodem, że parafia jest aktywna i parafianie biorą odpo-

wiedzialność za swoją wspólnotę, a jest to bardzo ważny 

sygnał szczególnie teraz, gdy w diecezji trwa reorganizacja 

- łączenie parafi. 

http://www.trojcowo.com

