1118 North Noble Street , Chicago, IL 60642-4015
tel. 773 489 4140; fax: 773 489 5918; parafia@trojcowo.com; www.trojcowo.com

DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ
Księża Chrystusowcy:

MSZE ŚW. NIEDZIELNE:
8:00AM, 10:00AM,
12:15PM, 4:00PM, 8:00PM

Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Mariusz Lis SChr
Ks. Piotr Janas SChr

MSZE ŚW. W TYGODNIU
od poniedziałku do soboty
o godz. 8:00AM
oraz w każdą środę i piątek o godz. 7:30PM

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
s. Stefania Gałka MChR
s. Hiacynta Ratajczak MChR
s. Aleksandra Antonik MChR
s. Małgorzata Tomalka MChR

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

Organista
Mariusz Pluta, tel. 773 640 1379

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

«CZAS SIĘ WYPEŁNIŁ
I BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE.
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ!»
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Kościół przypomina nam Chrystusa przebywającego przez czterdzieści
dni na pustyni. Rozpoczęty okres postu powinien być dla
nas czasem wyjścia na pustynię, czasem duchowego wysiłku i zmagania.
Św. Jan Chrzciciel woła: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!» Czy jestem w stanie przejąć się tym wołaniem?
Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch
pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach
modlimy się wraz z całym Kościołem. Trwajmy
w wielkopostnych, dobrych postanowieniach. Włączmy
się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą
modlitwę osobistą i wspólnotową. Liturgia Wielkiego
Postu pomaga nam się wyciszyć, po Komunii pojawia
się święty czas milczenia.
Kościół zachęca nas także, aby zaczerpnąć z ducha
i bogactwa liturgicznego Kościoła. Dlatego też, przez
wszystkie niedziele Wielkiego Postu, w miejsce Credo
odmawiamy Wyznanie Wiary ułożone w czasach apostolskich, tzw. Wierzę Pacierzowe.
Stolica Apostolska przypomina nam naukę Soboru Watykańskiego II, o tym, że łacina wciąż jest językiem Liturgii
Kościoła. Chcemy więc w tym świętym czasie, choć trochę
zaczerpnąć
z
tego
skarbca,
śpiewając
po łacinie części stałe, modlitwę „Ojcze nasz” i pieśń
na błogosławieństwo. Podczas naszych katechez
dla dorosłych, które są głoszone podczas wieczornych
Mszy we środy i piątki, na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego przypominamy sobie podstawowe
prawdy wiary.
W niedzielę po Mszy o 4:00PM, będziemy pochylać się
nad Słowem Bożym, uczestnicząc w kilkuminutowych
projekcjach filmowych pomagających nam rozważać
Ewangelię w formie Lectio Divina.
Zapraszam wszystkich, szczególnie rodziny z dziećmi,
do regularnego udziału w nabożeństwach pasyjnych Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz Godzinkach
o Męce Pańskiej, które są najlepszym sposobem owocnego
przeżywania
tych
świętych
dni.
Niech
nie zabraknie nas na naukach rekolekcyjnych, które
w dniach od 4 do 7 marca głosić będzie ks. Piotr Łapa
z Syberii.
Módlmy się, aby tegoroczny Wielki Post, stał się okazją
do odbudowania naszych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, które w życiu wielu z nas, ze względu
na trwającą epidemię, zostały zaburzone i osłabione.
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
MODLITWA JANA XXIII
DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA ROBOTNIKA
Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty
Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje
obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej
Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy
z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze
potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś
chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się
uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna. Wśród
rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza
znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu
z Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym.
Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach
nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też
spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty
to czyniłeś. Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach,
w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie
chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane
miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy
usiłuje czynić wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał
bogactwo darów nieba. Amen.
ZADANIA DLA DZIECI
NA WIELKI POST
Pan Jezus w Wielkim Poście zachęca nas
do czynienia dobra. W tym roku
będziemy to czynić przez spełnianie
konkretnych zadań. W każdą niedzielę Wielkiego Postu
w koszykach przy ołtarzu będą umieszczone karteczki
dla dzieci. Po Mszy Świętej losujemy jedno zadanie
na najbliższy tydzień.
Ćwiczmy się w czynieniu dobra!
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA
Piękną praktyką w Wielkim Poście jest
jałmużna. Skarbonki dostępne są na stolikach
w kościele lub w zakrystii.
W tym roku jałmużna zostanie przeznaczona
dla hospicjum pw. Św. Ojca Pio w Pucku,
którego założycielem jest ks. Jan Kaczkowski.

DROGA KRZYŻOWA:
Piątek: godz. 3:00PM i 7:30PM
GODZINKI O MĘCE PAŃSKIEJ
Niedziela: godz. 7:30AM
GORZKIE ŻALE:
Niedziela: godz. 3:30PM
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH
Środa i piątek: podczas Mszy Świętej o godz. 7:30PM

LECTIO DIVINA
W rozważaniu SŁOWA BOŻEGO pomagają nam projekcje filmowe "NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA" bądące impulsem,
aby żyć w rytmie SŁOWA ŻYWEGO ukrytego
w Ewangelii. W czasie Wielkiego Postu,
w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 4:00PM będzie
możliwość wzięcia udziału w filmowej katechezie, która
podpowiada jak pochylić się nad SŁOWEM, które chce
być obecne w naszym życiu. ZAPRASZAMY!
NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ
PIĄTEK, godz. 7:30PM
Poprowadzą je następujące grupy naszej misji:
26 lutego - Wspólnota „Jezus z nami”,
Zespół „Vox Domini”
5 marca - Ojciec Rekolekcjonista
6 marca (sobota), godz. 12.30pm - Polska Szkoła
12 marca - Rycerze Miłosierdzia, Koła Koronkowe,
osoby przygotowujące się do zawierzenia
19 marca - Mężczyźni Świętego Józefa, Duc in Altum,
Wspólnota Młodych Małżeństw
26 marca - Lajkonik, ministranci, młodzież, dzieci, schola
„Dzieci Pana Boga”, Zespół młodzieżowy
MODLITWA BENEDYKTA XVI
NA WIELKI POST
Panie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los
ziarna pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by wydać
plon obfity (J 12, 24). Zapraszasz nas byśmy kroczyli za Tobą
tą drogą, gdy mówisz: «Ten, kto kocha swoje życie, traci je,
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je
na życie wieczne» (J 12, 25). Pomóż nam w tym Wielkim Poście towarzyszyć Ci nie tylko szlachetnymi myślami, lecz
przejść Twoją drogę sercem, nawet więcej: konkretny-mi
uczynkami codziennego życia. Dopomóż nam wejść
na drogę krzyża całym sobą i na zawsze pozostać na Twej
drodze. Uwolnij nas od lęku przed krzyżem, ze strachu
przed wyśmianiem przez innych, z obawy, że nasze życie
może się nam wymknąć, jeśli nie chwycimy wszystkiego,
co niesie. Pomóż nam demaskować pokusy, które obiecują
życie, lecz których ułudy zostawiają w nas ostatecznie
pustkę i zawód. Pomóż nam nie chcieć zawładnąć życiem,
ale je dawać. Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze
pszenicznego ziarna, znaleźli w «traceniu życia» drogę
miłości, drogę, która prawdziwie daje życie, życie
w obfitości” (J 10, 10).
NA

CZTERDZIESTOGODZINNE
NABOŻEŃSTWO
Nabożeństwo czterdziestogodzinne
ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40
godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze
oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus
przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał
deszcz w trakcie potopu, Żydzi wędrowali przez pustynię
przez 40 lat.
Dawniej nabożeństwo czterdziestogodzinne najczęściej
służyło jako wprowadzenie do Wielkiego Postu.
W dzisiejszych czasach jednak mówi się nie tyle
o czterdziestogodzinnym nabożeństwie, co o dłuższej
adoracji, bez określania czasu jej trwania. Termin ten
zachował się w praktyce duszpasterskiej i zwłaszcza
w Polsce określa się nim adorację, odbywającą się w trzy
kolejne dni.
Nabożeństwo
czterdziestogodzinne
odbędzie
się
na Trójcowie w dniach od 5 do 7 marca i rozpocznie się
Drogą Krzyżową w piątek, 5 marca o 3:00PM, zakończy
się natomist w niedzielę, 7 marca Mszą o godzinie
8:00AM.
Podczas nabożeństwa będziemy modlić się za Kościół,
Polskę, Stany Zjednoczone, nasze rodziny i za chorych,
a szczególnie tych, którzy zmagają się z chorobą
nowotworową.
Zachęcamy wszystkich do udziału w Adoracji.
Prosimy się rejestrować korzystając z linku podanego
na naszej stronie internetowej: www.trojcowo.com
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne poprowadzi ks. Piotr Paweł Łapa z Syberii
w dniach od 4 do 7 marca.
Od czwartek do soboty
o godz. 8:00AM i 7:30PM;
w niedzielę na wszystkich Mszach Świętych.
Rekolekcje dla dzieci:
w sobotę, 6 marca - dla Polskiej Szkoły
oraz w niedzielę, 7 marca
godz. 11:15AM - nauka rekolekcyjna
godz. 12:15PM - Msza św. z nauką dla dzieci

WIELKI POST Z KATECHIZMEM W TLE ...
Wiedza religijna pomaga nam stać
na straży naszej wiary i rozwijać się duchowo.
Z tej racji kontunuujemy katechezy w oparciu
o Katechizm Kościoła Katolickiego.
Zapraszamy do udziału w środy i piątki
podczas Mszy Świętej o godz. 7:30PM

I Niedziela Wielkiego Postu - 21 lutego
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Kazimierz Łączyński - 23. gregoriańska
10:00AM † Helena Mazur
12:15PM Dzięk. z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski
dla Ireny i Janusza Kamola w okazji 50 r. ślubu
12:15PM † Jan i Władysława Skinderowiczowie oraz
zmarli z rodziny - o radość życia wiecznego
4:00PM † Ferdynand Pawełek - o dar nieba
8:00PM O Boże błog., dary Ducha Świętego
w rozeznaniu drogi życiowej dla Dawida
Poniedziałek - 22 lutego, Święto katedry św. Piotra Apostoła
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 24. gregoriańska
8:00AM † Józefa i Tadeusz Tarczoń
Wtorek - 23 lutego
8:00AM O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Mariusza Opałki z okazji rocz. urodzin
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 25. gregoriańska
8:00AM † Tadeusz Kaganek, Stanisława i Józef Anioł
Środa - 24 lutego
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 26. gregoriańska
8:00AM † Stanisław Michałkowski w 7 r. śm. o dar nieba
7:30PM Intencje zbiorowe

Czwartek - 25 lutego
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 27. gregoriańska
8:00AM † Zofia Zych
8:00AM † Kazimiera Mendys w rocz. śmierci
Piątek - 26 lutego
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 28. gregoriańska
8:00AM † Władysława Kondal
7:30PM † Anastazja i Marian Mazur
Sobota - 27 lutego
8:00AM O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Renaty
Drożdżewicz z okazji urodzin
8:00AM † Kazimierz Łączyński - 29. gregoriańska
8:00AM † Jean Michalski
II Niedziela Wielkiego Postu - 28 lutego
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Kazimierz Łączyński - 30. gregoriańska
10:00AM † Kazimiera Owczarek
12:15PM O zdrowie i Boże błog. i potrzebne łaski
dla Włodzimierza Syguły w dniu urodzin
4:00PM Przez wstaw. Matki Bożej Miłosierdzia w intencji
żywych i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia Bożego,
Kół Koronkowych i ich rodzin oraz ks. Opiekuna;
za podopiecznych i chorych w Domu Opieki
Regency i im posługującym

8:00PM

Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę dla Kamili Czajki z okazji 92 r. urodzin

WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 14 lutego 2021 roku
$6,864.00 - z 247 kopert niedzielnych plus gotówka
$545.00 - on-line
$635.00 - ofiary za świece
$187.00 - za gazety i książki
$35.00 - ofiary dla biednych
$460.00 - na kwiaty
$43.00 - na ogrzewanie i chłodzenie kościoła
$389.00 - 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”.
Czeki prosimy wystawiać na „Holy Trinity Mission”.
Bóg zapłać za wszelkie formy wsparcia.
Świętemu Józefowi powierzamy nasze rodziny
i naszą Trójcowską wspólnotę.
DRUGA SKŁADKA
28 lutego 2021 roku zostanie zebrana
II składka przeznaczona na wspacie Kościoła w Europie Centralnej
i Wschodniej. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na ten cel.

SKARBY TRÓJCOWA
NOWI PARAFIANIE:
Agnieszka Glowik i Derek Wong
Serdecznie witamy życzymy Bożych łask
pośród nas.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim czasie
do wieczności odszedł

śp. Lucyna Skutnik
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Rodzinie zmarłych składamy wyrazy współczucia.

Zaświadczenie za ofiary złożone w 2020 r.
Imię i Nazwisko __________________________________
_________________________________________________
Adres ___________________________________________
_________________________________________________
_______________________________
Telefon

________________

Numer koperty

28 lutego 2021 r.
o 5PM

MISTRZOSTWA W SZACHACH
6 lutego 2021 r. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Chicago
dzieci i młodzieży szkolnej w szachach. W zawodach
uczestniczyło 305 szachistów z 11 stanów. W kategorii High
Schools mistrzem Chicago został ministrant z Trójcowa,
absolwent Polskiej Szkoły Sobotniej im. Świętej Trójcy
Christopher Góra, a obecnie uczeń Payton High School.
Wygrał wszystkie partie, a w jego grupie startowało
67 zawodników. Mistrzostwa odbyły się
on-line. Wyniki Mistrzostw Chicago
w szachach pod adresem: http://
greaterchicago.rknights.org kliknąć
na 2021 Standings i K-12.

Jan Góra

I Niedziela
Wielkiego Postu
I czytanie: Rdz 9, 8-15; Psalm: Ps 25, 4-9;
II czytanie: 1 P 3, 18-22; Ewangelia: Mk 1, 12-15

Lektorzy na 2 Niedzielę Wielkiego Postu - 28 lutego
8:00AM A. Kowalski, K. Miari, Z. Kawula
10:00AM M. Plewa, M. Silezin, A. Silezin

12:15PM

Polska Szkoła, kl. 6A
katechetka p. Beata Zagórska

4:00PM Rycerze Miłosierdzia
8:00PM Młodzież

ZAPISY NA MSZE ŚWIĘTE
Przypominamy, że w dalszym
ciągu obowiązuje rejestracja
na Msze św. ww.trojcowo.com
Na Msze św. w tygodniu prosimy
o zapisywanie się do zeszytu, który wyłożony jest
na stoliku przy wejściu do kościoła.

WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim - kontakt 773-486-8344
Chór „Śpiewajmy Panu” - prowadzą państwo Góreccy
Duc in Altum - spotkania młodzieży studenckiej i pracującej
odbywają się co dwa tygodnie w niedziele, godz. 6:00PM,
opiekun ks. Piotr
„Dzieci Pana Boga” - schola dziecięca, próby w niedzielę po Mszy
o godz. 12.15PM
Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota 1:00-3:00PM
prowadzi Jan Góra
Dziecięce Koła Żywego Różańca - I niedziela po Mszy św.
o godz. 12:15PM
Instytut Dziedzictwa Polskiego - III niedziela miesiąca
po Mszy św. o godz. 4:00PM, prowadzi Alfred Karwowski
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
Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca, godz. 6:30PM
ks. Proboszcz i Mira Radzik
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
Lektorzy - opiekun ks. Mariusz Lis SChr,
koordynator Elżbieta Majchrowska
Marszałkowie - odpowiedzialny Tadeusz Bukowski
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
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 Anonimowych Alkoholików - spotkania
w poniedziałki, godz. 7:30PM, sala kard. Hlonda,
wejście od Groty Matki Bożej. Kontakt: Marcin 847-890-1034
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15PM - opiekun
ks. Proboszcz, Lider: Iwona Drasek
Wspólnota Młodych Małżeństw - spotkania w każda II niedzielę
misiąca; prowadzi ks. Piotr
Wspólnoty Domowego Kościoła
Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00PM, opiekun ks. Piotr
Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00PM - prowadzi
Marzena Włosek

