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

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. Iwona Borońska MChR
s. Aleksandra Antonik MChR
s. Małgorzata Tomalka MChR
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

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

Z Życia Misji

TrÓjcowo.com

Tego dnia nastąpi powitanie
Dzwonu Nadziei na Trójcowie.
Zarezerwujmy ten dzień
na wspólne świętowanie.

LOTERIA GŁÓWNA
BILETY PO $5

(kupując 10 biletów - dostajesz 1 za darmo)

NAGRODY GŁÓWNE:
1. Termomix
2. Telewizor
3. Rower
oraz inne

ATRAKCJE DLA DZIECI
Dla dzieci przewidziane są gry, zabawy
i zajęcia plastyczne przygotowane przez
Polską Szkołę oraz dmuchany pałac

SMACZNE JEDZENIE

Zapraszamy na smaczne polskie jedzenie
m.in. pieczony prosiak, golonka, bigos,
placki ziemniaczane i wiele innych

ZAPRASZAMY!

Z Życia Misji
WSPOMNIENIE
MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
7 października w Kościele obchodzimy
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej.
7:00 PM- Modlitwa różańcowa
7:30PM - Msza Święta
Wspomnienie to zostało ustanowione na pamiątkę
zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami
tureckimi, odniesionego pod Lepanto 7 października
1571 roku. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą
Europę i zaprowadzić tam wiarę muzułmańską.
Ówczesny papież, św. Pius V, dominikanin, gorący
czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się
wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe
modlitwy do Maryi, powierzając jej swą troskę podczas
odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu
się, że znalazł się na miejscu bitwy, pod Lepanto.
przygotowującą
się
Zobaczył
ogromną
flotę,
do starcia. Nad nią ujrzał Maryję, która patrzyła na niego
spokojnym wzrokiem. Klemens XI, w podzięce
za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod
Belgradem w 1716 r. rozszerzył święto Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej na cały Kościół. W roku 1883
Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie
„Królowo Różańca świętego - módl się za nami”,
a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano
różaniec przez cały październik.
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
Przez cały miesiąc październik w naszej parafii
odbywają
się
Nabożeństwa
Różańcowe,
od poniedziałku do soboty przed Mszą św. o godz. 7:30
rano oraz dodatkowo w środy i piątki o 7:30
wieczorem.
Do
udziału
w
nabożeństwach
październikowych zapraszamy wszystkie wspólnoty
i grupy działające na Trójcowie:
ŚRODA - grupy dziecięce
PIĄTEK - grupy młodzieżowe i dorośli
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W zeszłym tygodniu do wieczności odeszła

śp. Teresa Totzke, w wieku 77 lat
- mama naszego ks. Proboszcza.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.
Księdzu Proboszczowi oraz rodzinie zmarłej
składamy wyrazy współczucia.
I ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa
przygotowują się:
Mark L. Fink & Anna Grochowska
Lukasz Piekarczyk & Kourtney Prendergast
Zac Cyran & Eve Yanaki
Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom.

TrÓjcowo.com
PROCESJA MARYJNA W CHICAGO
Z MODLITWĄ O POKÓJ
W środę, 13 października, odbędzie się Procesja Maryjna
w rocznicę ostatniego objawienia Matki Bożej Fatimskiej.
Procesja przejdzie przez trzy parafie, tak zwany „Trójkąt
Matki Bożej”: kościół pw. św. Jana Kantego, Polską Misję
Świętej Trójcy oraz kościół pw. św. Stanisława Kostki.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Chicago.
18:00
19:00
19:30
20:00

Msza św. w kościele św. Jana Kantego
Rozpoczęcie procesji
Wejście do kościoła Świętej Trójcy
Błogosławieństwo w kościele
św. Stanisława

Podczas procesji (1,5 mili drogi)
będzie odmówimy różaniec w
języku angielskim, hiszpańskim
i polskim. Na procesję
zapraszamy wszystkie
organizacje z Trójcowa w strojach ludowych
z feletronami, sztandarami i chorągwiami. Świece będą
dostępne bezpłatnie dla wszystkich uczestników.
Personel bezpieczeństwa będzie na miejscu w razie
jakichkolwiek potrzeb.
NABÓR DO POSŁUGI LEKTORA
LEKTOR to pierwszy słuchacz słowa
Bożego, które jest słowem żywym
i skutecznym. Do pełnej jednak
skuteczności
zbawczej
wymaga
od człowieka postawy umiejętnego słuchania. Postawa
ta jest najważniejszą i najdonioślejszą formą udziału
wiernych w mszalnej liturgii słowa Bożego. Dobre
i poprawne czytanie słowa Bożego, oznajmianie go
w zgromadzeniu liturgicznym wymaga pewnego
kunsztu. Do tego zaszczytnego zadania zachęcał już
przed
pięćdziesięciu
laty
papież
Paweł
VI
w encyklice Ecclesiam suam.
Jeśli uważasz, że stojąc w szeregu ludzi, którymi Bóg się
posługuje w przekazywaniu swojego Objawienia, będąc
specjalnym narzędziem Boga przemawiającego dzisiaj
do człowieka, masz zdolność pięknego, jasnego
i poprawnego przekazywania treści, nawiązywania
kontaktu z wiernymi poprzez czytanie słowa Bożego,
zasil naszą wspólnotę lektorów podczas Mszy Św.
o godz. 8 rano i 12:15 po południu.
Zachęcamy bardzo serdecznie! Posługa lektora to wielka
łaska posługi przy Ołtarzu Pańskim.
Proszę o kontakt z koordynatorem ds. lektorów.
Elżbieta M. (773) 627-3413, majbetka@gmail.com

Intencje Mszy Świętej
27. niedziela zwykła - 3 października
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Marian Knapiński
10:00AM † Teresa Totzke
12:15PM Dziękczynna z prośbą o Boże
błog. i potrzebne łaski dla Anny
i Tomasza Dąbrowskich
z okazji 25 r. ślubu oraz dla ich
dzieci
4:00PM Dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski
dla Maksymiliana w 80 rocz. urodzin
8:00PM Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Doroty
i Mirosława Dziurkiewiczów z okazji 33. r. ślubu
Poniedziałek - 4 października, św. Franciszka z Asyżu
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Henry Pyzik o łaskę nieba - od Patryka Króla
Wtorek - 5 października,
św. Faustyny Kowalskiej
8:00AM † Józef Brzeziński w 7 rocz. śmierci
oraz † Teresa Winters
8:00AM Wolna
Środa - 6 października
8:00AM † Jan i Stanisława Olender
8:00AM Wolna
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 7 października, NMP Różańcowej
8:00AM O dary Ducha Świętego i wytrwanie
w powołaniu dla dk. Michała Roguckiego
8:00AM † Stanisław Maciejewski
7:30PM W intencji Róż Różańcowych
Piątek - 8 października
Forum Charyzmatyczne
8:00AM † Zmarli z rodziny Kowalskich, Zbylutów
i Baranów
8:00AM Wolna
7:30PM † Stanisław i Maria Tarczoń
Sobota - 9 października
Forum Charyzmatyczne
8:00AM O Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla Haliny Ściążko w dniu 93. rocz. urodzin
8:00AM Dzięk. z prośbą o dalsze błog. i opiekę Matki
Bożej dla Anety i Wojciecha z okazji 10 r. ślubu
oraz o zdrowie dla Jakuba z okazji 9 r. urodzin
3:00PM Ślub: Eli R. Santow & Anita Stefanek
6:30PM Wolna

TrÓjcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 26 września 2021 roku
$6,859.00 - z 239 kopert niedzielnych plus gotówka
$497.00 - ofiary za świece
$96.00 - za gazety
$1,189.00 - na ogrzewanie kościoła
$169.00 - ofiary dla biednych
$92.00 - na kwiaty
$363.00 - kawiarenka
$150.00 - ofiary na remonty
Donacje możemy przekazywać w następujący sposób:
 Tradycyjną formą w kościele
 Wysyłając swoją ofiarę pocztą.
 Skanując znajdujący się obok kod QR
 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.
W przyszłą niedzielę zostanie zebrana II składka
przeznaczona na remonty w naszej Misji.
CZYTANIA na 27. niedzielę zwykłą
I czytanie: Rdz 2, 18-24
Psalm: Ps 128
II czytanie: Hbr 2, 9-11
Ewangelia: Mk 10, 2-16
Lektorzy na 28. niedzielę zwykłą - 10 października
8:00AM

K. Miari, J. Łoniewska, A. Kowalski

10:00AM L. Drozdowski, A.Jóźwiak, W. Jóźwiak
12:15PM ZPiT Lajkonik
4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

28. niedziela zwykła - 10 października

Forum Charyzmatyczne
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej
dla Tadeusza Kasia z okazji urodzin
10:00AM † Konstancja Tomczak
12:15PM † Anna Purpura w rocz. śmierci
4:00PM † Tadeusz Kaganek, Stanisław i Józef
Kowalewski
8:00PM † Franciszek Ropa i Marian Czajka

Z Życia Misji
SKARBY TRÓJCOWA
NOWI PARAFIANIE:

Kuba Rozpadek
Kamilla i Leszek Cebulscy
Serdecznie witamy
i życzymy Bożych łask pośród nas.

GRATULUJEMY NOWOŻEŃCOM
Arthur Lapin & Kathryn Patton
Dariusz Bober & Agnieszka Mikrut
Ryan J. Haskamp & Alexandra I. Kaczmarek
Życzymy Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Najświętszej
i wszelkich łask na nowej drodze
wspólnego życia.

SCHOLKA DZIECIĘCA
Jeśli Twoje dziecko lubi i potrafi śpiewać
oraz kocha Pana Boga - to Schola „DZIECI
PANA
BOGA”
jest
odpowiednim
miejscem. Scholka śpiewa podczas Mszy
Świętej w niedziele o godz. 12.15PM. Wiek: od 5 lat.
Zapisy u ks. Piotra i s. Małgorzaty.
ZAPISY KANDYDATÓW
NA MINISTRANTÓW

Jeśli chcesz być blisko ołtarza i służyć Panu
Bogu podczas Mszy św. i nabożeństw, chcesz
poznać fajnych kolegów - to znaczy, że chcesz
być MINISTRANTEM na Trójcowie. Wymagania:
chłopiec musi być po I Komunii Świętej. Chętnych
prosimy o przyjście z rodzicem do zakrystii
i kontakt z ks. Piotrem.

RUCH CZYSTYCH SERC
Duszpasterstwo Młodzieży
na Trójcowie zaprasza młodzież
w wieku 13-21 lat na spotkania
młodzieżowe „RUCHU CZYSTYCH SERC”. Spotkania
formacyjne RCS odbywać się będą co dwa tygodnie:
w II i IV piątek miesiąca. Rozpoczynamy Mszą Świętą
o godz. 7:30PM. Po Mszy świętej schodzimy do sali pod
kościołem. Spotkania prowadzi ks. Piotr Janas SChr
SPOTKANIA MŁODYCH MAŁŻEŃSTW
Zapraszamy na spotkania WSPÓLNOTY
MŁODYCH MAŁŻEŃSTW
i młodzieży starszej DUC IN ALTUM.
W każdą II niedzielę miesiąca o godz. 6:00PM
spotykamy się w sali pod kościołem.
7:30PM Adoracja Najświętszego Sakramentu
8:00PM Msza Święta. Zapraszam - ks. Piotr Janas SChr

TrÓjcowo.com
WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim - kontakt 773-486-8344
Chór „Śpiewajmy Panu” - prowadzą państwo Góreccy
Duc in Altum - dla młodzieży studenckiej i pracującej; 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,
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
Ruch Czystych Serc - II i IV piątek miesiąca; prowadzi ks. Piotr
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. 8:00PM, w budynku domu Anawim;
kontakt: Anawim 773-486-8344
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15PM - opiekun
ks. Proboszcz, Lider: Iwona Drasek
Wspólnota Młodych Małżeństw - spotkania w każdą II niedzielę
miesiąca; prowadzi ks. Piotr
Wspólnoty Domowego Kościoła
Wspólnota Wiara i Światło - trzecia sobota miesiąca,
kontakt: Aneta Mirosławska - 773-217-9868
Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00PM, opiekun ks. Piotr
Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00PM - prowadzi
Marzena Włosek

Ed the Plumber
Ed the Carpenter

MARK HANSON

Jesli potrzebujesz ubezpiecznie
na dom, auto, zycie lub biznesowe
dzwon do Emilii 708-689-4035
emilia@markfromsf.com

773.471.1444
Best Work • Best Rates

PARISHIONER DISCOUNT

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

Get this

• One Free Month

Your
ad weekly bulletin

• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

The Most Complete
Online National
Directory of

Check It Out Today!

could
be in
this
space!

delivered by
email - for FREE!
Sign up here:

Catholic Parishes

Say Good-bye to Clogged Gutters!

This promotion assumes an estimated job cost of $7883. The
advertised payment of $99 a month is an estimate only, and
assumes that third-party financing is available for new customers
at an estimated 9.99% annual percentage rate for 132 months.
Promotion available to qualified buyers on approved credit with
$99 down payment. Not all buyers will qualify. Higher annual
percentage rates apply for buyers with lower credit ratings.
LeafGuard is neither a broker nor a lender. Financing is provided
by third-party lenders unaffiliated with LeafGuard, under terms and
conditions arranged directly between the customer and such
lender, all of which are subject to credit requirements and
satisfactory completion of finance documents. Any finance terms
advertised are estimates only. LeafGuard does not assist with,
counsel or negotiate financing, other than providing customers an
introduction to lenders interested in financing its customers.
Expires 10/31/2021

Receive a $25 Amazon 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 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 Amazon and is subject to change without notice prior
to reservation. Expires 10/31/2021

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

• 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.®

www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

(CST 2117990-70)

$99 Down
$99 Per Month
$99 Installation

Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

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

✂ 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

