“Z królestwem Bożym dzieje się tak,
jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię”.
Mk 4, 26

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
oraz w każdą środę i piątek
o godz. 7:30PM

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

BIURO PARAFIALNE
Godziny otwarcia od czerwca do sierpnia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek 9:00AM - 3:00PM
W czwartki, soboty i niedziele biuro parafialne
jest nieczynne

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
Organista
Mariusz Pluta,
tel. 773 640 1379

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

PoŚwięcenie Sali

TrÓjcowo.com

POŚWIĘCENIE SALI IM. KS. WŁADYSŁAWA GOWINA
Dzisiaj odbywa się poświęcenie odnowionej sali pod kościołem, dedykowanej pierwszemu dyrektorowi Polskiej Misji
Duszpasterskiej, ks. Władysławowi Gowinowi, SChr, którego kolejną rocznicę śmierci będziemy niebawem obchodzić.
W czasie remontu sali parafialnej trwającej od sierpnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. zaangażowanych było 25 firm
remontowo -budowlanych.
Dzięki opiece św. Józefa, któremu zawierzyliśmy ten projekt oraz przy wydatnej pomocy Roberta Wasilewskiego,
który był odpowiedzialny za koordynację prac, dzisiaj możemy oddać do użytku salę parafialną im. ks. Władysława
Gowina, SChr.
Pragną podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie. Moje szczególne wyrazy
uznania kieruję do firm i osób indywidualnych, którzy nieodpłatnie przekazali materiały, bądź zaoferowali swoje
usługi podczas tego projektu.
Dziękuję:
 Tomaszowi Szymańskiemu za przygotowanie planów,
 Agnieszce Hesser z biura projektów „Hesser Design” za plany wystroju i dekoracji wnętrza sali,
 Stanisławowi Plucie za materiał na podłogę,
 Radosławowi Sytniewskiemu z firmy „World Flooring and More” za odnowienie podłogi na scenie,
 Tadeuszowi Kasi za renowację drzwi,
 Zbigniewowi Sacha, Kazimierzowi Bosakowi, Dariuszowi Krupie, Tadeuszowi Bukowskiemu i Tadeuszowi
Miczkowi za zrobienie z historycznych drzwi stołów do wnęk,
 Firmie „BR Wasilewscy” za tablicę dedykowaną ks. Władysławowi Gowinowi SChr,
 Mariuszowi Baran za płyty kwarcowe na parapety,
Marcinowi Hebdzie za renowację ceglanych ścian.
Niech Św. Józef wynagrodzi swoją opieką za pomoc, życzliwość i zaangażowanie.
ks. Andrzej Totzke SChr

Z Życia Misji
14 ROCZNICA ŚMIERCI
ŚP. KS. WŁADYSŁAWA GOWINA SChr
16 czerwca 2007 roku ks. Władysław Gowin
odszedł do wieczności. Ogarnijmy
modlitwą śp. ks. Władysława - pierwszego
Dyrektora Polskiej Misji na Trójcowie.
„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Miesiąc
czerwiec
poświęcony
jest
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Z tej okazji zapraszamy na Nabożeństwo
czerwcowe. W naszym kościele litania do Serca Pana
Jezusa odmawiana będzie od poniedziałku do soboty
o godz. 7:45AM i dodatkowo w piątki przed wieczorną
Mszą św o godz 7:30PM.
DZIEŃ OJCA
20 czerwca - niedziela
W tym dniu rozpoczniemy Nowennę
dziewięciu Mszy świętych w intencji
naszych żywych i zmarłych Ojców.
W ławkach znajdują się specjalne kopertki przeznaczone
na ten cel. Prosimy, aby na kopertach umieścić imiona
i nazwiska ojców, po czym wrzucić je do koszyka
podczas składki lub przynieść do zakrystii. Niech
modlitwa za naszych ojców będzie wyrazem
wdzięczności za ich miłość, troskę i dobro, które nam
ofiarowali.

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
SENIORZY NA TRÓJCOWIE
17 czerwca - czwartek
Zapraszamy do udziału w spotkaniach
grupy seniorów
2:30PM - Wystawienie Najświętszego
Sakramentu
3:00PM - Koronka do Miłosierdzia Bożego
3:15PM - Msza św.

Lektorzy na 12 Niedzielę w ciągu roku - 20 czerwca
8:00AM

A. Bakowska, M. Włudyka, L. Bigos

TrÓjcowo.com
ISKRA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Zjednoczona w Miłości „Wspólnota
Miłosiedzia
Bożego”
zaprasza
do służby dla potrzebujących (dla osób
samotnych, chorych, niedomagających,
potrzebujących pomocy w codziennych
obowiązkach
zakupy,
wyjazd
do lekarza, do kościoła, rozmowa...
Podarowanie swojego wolnego czasu i serdecznego
uśmiechu z miłości do bliźniego jest najpiękniejszym
darem, który może rozjaźnić życie. Pan Jezus mówił:
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Osoby w potrzebie i wolontariusze prosimy o zgłoszenie
się do p. Ewy (501)350-2955.

SKARBY TRÓJCOWA
Katrzyna Kocur i Tobiasz Niemas
zawarli Związek Małżeński.
Gratulujemy i życzymy Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Bożej
i wszelkich łask na nowej drodze wspólnego życia.
SIEDEM WAKACYJNYCH WSKAZÓWEK:
* sprawdź gdzie jest najbliższy kościół
* sprawdź kiedy odprawiana jest niedzielna Msza św.
* sprawdź godziny spowiedzi świętej
* zacznij dzień od modlitwy
* zakończ dzień modlitwą
* odwiedzaj kościoły w celach religijnych
ale i zabytkowych
* wyciągnij rękę po dobrą katolicką książkę
lub czasopismo
NOWE WYDANIE
„MIŁUJCIE SIĘ!”
Prezentujemy
najnowszy
numer naszego czasopisma.
Artykuły i świadectwa w nim
zawarte ukazują niezwykłe
działanie
Chrystusa zmartwychwstałego w naszym
życiu.
Poruszają
wiele
ważnych
i ciekawych tematów tak, by rozniecać
i umacniać wiarę w miłującego Boga.
Zachęcamy
do
nabycia
wydania
w języku angielskim.

10:00AM L. Drozdowski, K. Łodziński, A. Wincenciak
12:15PM

A. Bigos, J. Kałużny, P. Plewa

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

1 1 Niedziela zwykła
CZYTANIA
I czytanie: Ez 17, 22-24
Psalm: Ps 92
II czytanie: 2 Kor 5, 6-10
Ewangelia: Mk 4, 26-34

Intencje Mszy Świętej
11 Niedziela Zwykła - 13 czerwca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Małgorzaty
i Krzysztofa Skowrońskich w 25 rocz. ślubu
10:00AM † Maria Jan Misiaszek
10:00AM † Antoni Sirant
NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ O 12:15PM
4:00PM † Stefania Machalska i Elżbieta Hołyst
8:00PM O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Mariana
Kanas z okazji urodzin
Poniedziałek - 14 czerwca, bł. Michała Kozali
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Helena Brzezińska w 10. rocz. śmierci
Wtorek - 15 czerwca, bł. Jolanty
8:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Joli Ignaciuk
i córki Joli
8:00AM † Stanisława Mędrecka
Środa - 16 czerwca
8:00AM O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Mariusza
Kota z okazji 50 rocz. urodzin
7:30PM Intencje zbiorowe,
ś.p. Władysław Gowin SChr, 14. rocz. śmierci
Czwartek - 17 czerwca, św. Brata Alberta
8:00AM † Helena i Józef Brzeziński
3:00PM Seniorzy
Piątek - 18 czerwca
8:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Weroniki
i Darka Słomiany z okazji 5 rocz. ślubu
7:30PM O Boże błog. i łaski dla byłych, obecnych
i przyszłych członków wspólnoty „Jezus
z nami” i ich opiekunów
Sobota - 19 czerwca
8:00AM † Franciszek Kondal w 1. rocz. śmierci
8:00AM † Zdzisław Olender
1:00PM Ślub: Justyna Jurecka i Robert Olszanski
3:00PM Ślub: Dorota Stańczyk i Józef Kantyka
12 Niedziela Zwykła - 20 czerwca
Dzień Ojca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O błog. Boże dla żyjących Ojców, a dla zmarłych
o dar życia wiecznego
12:15PM O Boże błog., dary Ducha Świętego i wytrwanie
w powołaniu dla dk. Michała Roguckiego
4:00PM † Krystyna Pasterska, Genowefa Pasterska,
Tadeusz Kaganek
8:00PM † Konrad Olender, Stanisława Olender

TrÓjcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 6 czerwca 2021 roku
$7,807.00 - z 269 kopert niedzielnych plus gotówka
$200.00 - ofiary online
$859.00 - ofiary za świece
$148.00 - za gazety
$654.00 - ofiary dla biednych
$60.00 - na ogrzewanie kościoła
$50.00 - na kwiaty
$8,537.00 - na 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 Polish Mission”.
Bóg zapłać za wszelkie formy wsparcia.
Świętemu Józefowi powierzamy nasze rodziny
i naszą Trójcowską wspólnotę.
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie
bieżących wydatków to równowartość
jednej godziny wynagrodzenia.
DRUGA SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka
jest przeznaczona
na fundusz emerytalny
dla księży
z tutejszej archidiecezji.
Bóg zapłać!

PODZIĘKOWANIE OD SIÓSTR
ZE ZGROMADZENIA
MISSION OF OUR LADY OF THE ANGELS
Tegoroczne dzieci komunijne podzieliły się swoimi
cukierkami
z
biednymi
dziećmi.
Wraz
z rodzicami pojechały do sióstr od Aniołów i tam
zostawiły swoje słodkości. Więcej zdjęć na naszej stronie
parafialnej i Facebooku.

Z Życia Misji

TrÓjcowo.com

REKOLEKCJE RODZINNE
Ruch Światło - Życie Domowy Kościół Chicago
zaprasza na rekolekcje rodzinne
„Wstań i idź - Pan cię uzdrowił”
20-26 czerwca 2021 roku w Camp Vista, WI
Opiekun duchowy: ks. Stanisław Jankowski, CR
i ks. Piotr Janas SChr.
Zapisy: www.domowykosciol.org
W programie rekolekcji jest przewidziany osobny
program dla małżonków, młodzieży i dzieci.
Więcej informacji: 773-844-3355. Koszt: $1,350.00

SPOTKANIE MINISTRANTÓW
I DZIECI ZE SCHOLKI
Zapraszamy ministrantów wraz z rodzicami oraz
scholkę „Dzieci Pana
Boga” wraz z
rodzicami na Mszę
Świętą dziękczynną
za cały rok formacji,
spotkań, śpiewu
na chwałę Pana Boga.
Spotkamy się
25 czerwca na Mszy
Świętej o godz. 7:30
PM, następnie po Mszy
schodzimy do sali
pod kościołem na film
„Blue Miracle”.
Będzie pizza i popcorn.
Do zobaczenia.
ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACJI
Zapraszamy Wspólnotę młodzieży pracującej „Duc in
Altum” i Wspólnotę Młodych Małżeństw na ostatnie
spotkanie przed wakacjami, które odbędzie się
27 czerwca. Rozpoczynamy Mszą Świętą dziękczynną
o 4:00PM i bezpośrednio po Mszy schodzimy do sali
pod kościołem na ciekawy film. Będzie pizza i popcorn.
Zapraszamy również nowe osoby, które chciałyby
dołączyć do wspólnoty młodzieży pracującej albo
młodych małżeństw. Opiekunem wspólnot jest ks. Piotr

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM,
poniżej formularz do zapisów:
https://forms.gle/nJzoopo5vxtkxrpYA
PORADNIA RACHEL
Przyjdź! Zakończ żałobę, wybacz sobie i zapełnij puste
miejsce po stracie dziecka.
Poradnia pomaga kobietom z niechcianą ciążą, a także
rodzicom po utracie dziecka na skutek aborcji, poronienia,
urodzenia martwego dziecka, wczesnej śmierci
noworodka, ciąży ektopowej, oddania dziecka do adopcji
zaraz po porodzie. Poradnię rowadzi
s. Maksymiliana Kamińska MChR,
Psycholog-terapeuta
773-656-7703 lub aborcjabolterapia.com
ŻYCZENIA
Wszystkim obchodzącym w tym
tygodniu swoje imieniny, urodziny,
inne rocznice i uroczystości składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci oraz
życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej
i świętych patronów. Szczęść Boże.

KONSERWATOR
BUDYNKÓW
APARTAMENTOWYCH

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
773.471.1444

Potrzebny fachowiec/
złota rączka
For further information,
do konserwacji budynków
please call the Parish Office.
apartamentowych.
WHY IS IT
Angielski do porozumienia. Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
A man wakes up after sleeping
of the Sea of the United States of America
Emeryt mile widziany.
under an ADVERTISED blanket
Take your FAITH ON A JOURNEY.
Praca na pół etatu, przez
on an ADVERTISED mattress
cały rok.
Call us today at 860-399-1785 or email
and pulls off ADVERTISED pajamas piatekmanagementcompany@gmail.com
eileen@CatholicCruisesandTours.com

Best Work • Best Rates

(CST 2117990-70)

PARISHIONER DISCOUNT

Medical Alert System

bathes in an ADVERTISED shower

$29.95/Mo. billed quarterly

shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth
with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap

• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee

Toll Free 1.877.801.8608

The Most Complete
Online National
Directory of

Check It Out Today!

Catholic Parishes

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

773-777-7677

www.CatholicCruisesandTours.com

puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup

• Easy Self Installation

Call Today!

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

of ADVERTISED coffee
drives to work
in an ADVERTISED car
and then . . . .
refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor
he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?

• 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 this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!
Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

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!

WHY ADVERTISE
IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?

GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday.
GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising
in the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.
GREAT LOYALTY - 41% of households do business with a company specifically
because they are advertising in the church bulletin.
GREAT PRODUCT - 62% of households keep the church bulletin the entire
week as reference.

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-621-5197 Email: sales@jspaluch.com
003147 Holy Trinity Church

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

