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

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

Organista
Mariusz Pluta, tel. 773 640 1379
HOLY TRINITY POLISH MISSION
1118 North Noble Street, Chicago, IL 60642-4015 * tel. 773-489-4140

Życzenia Świąteczne

TrÓjcowo.com

Drodzy Parafianie
Życzymy Świąt przepełnionych miłością, troską bliskich nam ludzi
i nadzieją na dobre chwile w Nowym 2022 Roku.
Bóg staje się człowiekiem i przez to uczy nas,
że najważniejsza jest miłość.
Tworząc w rodzinie wspólnotę przyjaźni i miłości możemy każdego dnia
doświadczać mądrości słów świętej Matki Teresy z Kalkuty:
„zawsze ilekroć pozwolisz, aby Bóg pokochał innych przez ciebie,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”.
Takiego Bożego Narodzenia życzymy z całego serca.
Księża chrystusowcy i siostry misjonarki
Wigilia Bożego Narodzenia – 24 grudnia, piątek
Pasterka dla rodzin z dziećmi - 9:00PM
Pasterka z udziałem chóru i orkiestry - 12:00AM
Uroczystość Bożego Narodzenia – 25 grudnia, sobota
Msze święte w ciągu dnia – 8:00AM, 10:00AM, 12:15PM,
4:00PM, 8:00PM
Nieszpory Bożonarodzeniowe – 3:30PM

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:
Druga niedziela miesiąca podczas Mszy
św. o godz. 10:00am oraz w czwartą
niedziela miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 2:15PM. Chrzest dziecka prosimy zgłosić
przynajmniej miesiąc wcześniej. Katecheza
przedchrzcielna w pierwszą sobotę miesiąca o godz.
5:00PM w sali pod kościołem.

Święto Świętej Rodziny - 26 grudnia, niedziela
Msze święte z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 8:00AM, 10:00AM, 12:15PM, 4:00PM, 8:00PM
Nieszpory świąteczne – 3:30PM

DUSZPASTERSTWO CHORYCH:
W każdy pierwszy piątek miesiąca
odwiedzamy z posługą sakramentalną
chorych parafian w domach oraz na każde wezwanie.

Św. Sylwestra – 31 grudnia, piątek
Uroczyste nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne
o 7:00PM; Msza święta o 7:30PM
Po Mszy świętej rodzinna bezalkoholowa zabawa
sylwestrowa
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Nowy Rok - 1 stycznia, sobota
Msze święte jak w każdą niedzielę – 8:00AM, 10:00AM,
12:15PM, 4:00PM; 8:00PM
Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 2 stycznia, niedziela
Msze święte z poświęceniem kredy i kadzidła - 8:00AM,
10:00AM, 12:15PM, 4:00PM, 8:00PM
Nieszpory świąteczne – 3:30PM
Opłatek Parafialny – 16 stycznia, niedziela
Po Mszy św. o 12:15PM odbędzie się Opłatek Parafialny
w sali pod kościołem
Niedziela - 23 stycznia
Wspólne kolędowanie z Lajkonikiem po Mszy świętej
o godz. 4:00PM
Niedziela - 30 stycznia
Koncert Kolęd naszego chóru „Śpiewajmy Panu”
po Mszy świętej o godz. 10:00AM

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
Prosimy zgłaszać przynajmniej sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.
SAKRAMENT POKUTYI POJEDNANIA:
30 min. przed każdą Mszą świętą
i w I piątek miesiąca od godz. 6:30PM
KONSEKRACJA ŚW. JÓZEFOWI
8 grudnia zakończył się, ogłoszony przez
papieża Franciszka, Rok św. Józefa.
Owocem tego roku będzie zawierzenie
Trójcowa, rodzin i nas samych Oblubieńcowi
Najświętszej
Maryi
Panny.
Nasze
przygotowanie duchowe potrwa 33 dni i rozpocznie się
15 lutego 2022 roku. W uroczystość św. Józefa,
19 marca dokonamy konsekracji św. Józefowi.
Książka o. Donalda Colloway’a, „Konsekracja świętemu
Józefowi”,
posłuży
nam
w
tym
duchowym
przygotowaniu. Ze względu na konieczność zamówienia
książek, osoby chcące wziąć udział w zawierzeniu
proszone są o zapisanie się na listę do 31 grudnia. Folder
do zapisów znajduje się na stoliku w środku kościoła.
ks. Andrzej Totzke SChr

Z Życia Misji
PASTERKA Z UDZIAŁEM DZIECI
24 grudnia - godz. 9:00PM
Do udziału zapraszamy dzieci
w strojach aniołów lub pasterzy.
Prosimy, by przyniosły ze sobą
dzwoneczki, które podczas „Chwała na wysokości Bogu”
pomogą nam ogłosić narodzenie Pana Jezusa.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
Niedziela Świętej Rodziny jest dniem
modlitw o świętość małżeństwa
i rodziny oraz dniem odnowienia
przyrzeczeń małżeńskich.
26 grudnia 2021 roku podczas każdej Mszy św.
małżonkowie
odnowią
swoje
przyrzeczenia
małżeńskie, a na zakończenie Mszy św. rodziny
otrzymają specjalne błogosławieństwo.
NIESZPORY
BOŻONARODZENIOWE

Zapraszamy w każdą niedzielę
okresu Bożego Narodzenia
na świąteczne nieszpory o godz. 3:30PM

KOLĘDA
Wizyta duszpasterska to nie tylko
błogosławieństwo, ale także spotkanie
duszpasterza z parafianami. Formularze z zaproszeniem na kolędę będą dostępne w kościele pod chórem.
OPŁATEK PARAFIALNY
Nasza Misja zaprasza na Opłatek Parafialny, który odbędzie się 16 stycznia 2022 r.
po Mszy świętej o 12:15PM
Cena biletów : dorośli - $30.00; dzieci $15.00 (6-12 lat)
Informacje i rezerwacja: 773-489-4140; www.trojcowo.com.
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
Wspólnota Miłosierdzia Bożego zaprasza
na spotkanie w niedzielę 26 grudnia.
W programie świątecznym:
3:00PM Godzina Miłosierdzia ze śpiewem Nieszporów
4:00PM Msza Święta w intencji żywych i zmarłych
członków Wspólnoty oraz chorych w Regency.
Po Mszy Świętej poczęstunek w sali pod kościołem.
KALENDARZ PARAFIALNY
Zachęcamy do nabycia nowego
Kalendarza Parafialnego na rok 2022.
Serdeczne podziękowania za jego
przygotowanie kierujemy do pani
Elżbiety Majchrowskiej, która podjęła
się trudu przygotowania trójcowskiego kalendarza.
Bóg zapłać!
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SKARBY TRÓJCOWA
NOWA PARAFIANKA: Julia Walczak
Serdecznie witamy i życzymy Bożych łask
pośród nas.

PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ
Pragniemy poinformować,
że na Trójcowie Komunia Święta
udzielana jest przy balaskach na klęcząco
lub stojąco, do ust lub na rękę.
WIRTUALNA PRECANA PO POLSKU
Biuro Lifelong Formation Archidiecezji
Chicago serdecznie zaprasza do udziału
w wirtualnych sesjach formacyjnych przygotowujących
do zawarcia sakramentu małżeństwa. Sesje prowadzone
są na żywo w języku polskim i odbywają się
za pośrednictwem platformy Zoom. Gospodarzami
spotkań są pary z wieloletnim stażem małżeńskim.
Organizatorzy zapewniają sesje w małych, kilkuosobowych grupach. Spotkania odbywają się co drugą sobotę
miesiąca w godzinach od 9:00AM do 3:00PM.
Aby zarejestrować się na sesje PreCana odwiedź:
events.archchicago.org/precanapolsku.
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim czasie do wieczności odszedł

śp. Włodek Zuterek.
Był znakomitym trębaczem jazzowym
i wokalistą. Często grał w naszej Misji, a ostatni raz
podczas obiadu w święto Dziękczynienia.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
KOPERTY PARAFIALNE NA 2022 ROK
Bardzo prosimy o zabranie swojego
kompletu kopert na nowy rok. Jeśli ktoś
nie znajdzie swojego zestawu, proszony jest o kontakt
z zakrystią lub biurem parafialnym. Osoby, które jeszcze
nie zapisały się do naszej Misji, proszone są, 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 nasza Misja jest
aktywna i parafianie biorą odpowiedzialność za swoją
wspólnotę.
BIURO PARAFIALNE
W Wigilię - 24 grudnia, w piątek
biuro parafialne będzie zamknięte. Natomiast
od 27 do 31 grudnia biuro parafialne będzie
otwarte od 9:00AM do 1:00PM.

Intencje Mszy Świętej
Piątek - 24 grudnia
6:00AM † Stanisław i Maria Tarczoń
6:00AM † Teresa Ciesielska w rocz. śmierci
PASTERKI
9:00PM † Stanisław Michałkowski i Adam Materna
- o dar nieba
9:00PM † Helena i Kazimierz Murzańscy
12:00AM O Boże błog. dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
12:00AM O Boże błog., dary Ducha Świętego dla Tomasza
Kasi z ok. urodzin oraz dla Keitlen Markowski
12:00AM † Janina i Zdzisław Roguccy
12:00AM † Bronisław Sacha - zmarły w Polsce
Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Sobota, 25 grudnia
8:00AM Intencje zbiorowe
10:00AM † Adela Tarczoń w 50. rocznicę śmierci
12:15PM Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Małgorzaty i Mariusza z 28. rocznicę ślubu
4:00PM O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Macieja Kanasa z okazji urodzin
8:00PM O Boże błog., dary Ducha Świętego i wytrwanie
w powołaniu dla dk. Michała Roguckiego
Niedziela Świętej Rodziny - 26 grudnia
8:00AM Intencje zbiorowe
10:00AM † Jan Silezin w 4. rocznicę śmierci
10:00AM † Antonina i Henryk Malinowscy
w 19. rocz. śmierci - o radość nieba
12:15PM † Ludwina Jandura
4:00PM Przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia

8:00PM

w intencji żywych i zmarłych ze Wspólnoty
Miłosierdzia Bożego, ich rodzin, Ks. Opiekuna,
za podopiecznych i chorych w Domu Opieki
Regency i im posługującym
O Boże błog. i zdrowie dla Wiesławy Siudyły

Poniedziałek - 27 grudnia,
św. Jana Ewangelisty
8:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Józef Michalczuk w 41. rocz. śmierci
8:00AM † Janina i Jan Mosio, Zofia i Józef Boduch
Wtorek - 28 grudnia,
Świętych Młodzianków
8:00AM † Genowefa Kowal w 11. rocz. śmierci
8:00AM † Renata Kuter o radość nieba
8:00AM † Halina Gruda
Środa - 29 grudnia, 5. dzień Oktawy Bożego Narodzenia
8:00AM † Władysława i Jan Skinderowicz, o radość życia
wiecznego oraz za zmarłych z rodziny
8:00AM † Witolda Daszkiewicz
7:30PM Intencje zbiorowe
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Czwartek - 30 grudnia,
6. dzień Oktawy Bożego Narodzenia
8:00AM O Boże błog., dary Ducha Świętego i zdrowie
dla Marii
8:00AM O zdrowie i Boże błog. dla Janiny Antolak
oraz o ulgę w cierpieniu
8:00AM † Czesława Kuklińska
Piątek - 31 grudnia,
7. dzień Oktawy Bożego Narodzenia
8:00AM O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
dla Zofii i Tadeusza Micał
8:00AM O szczęśliwy powrót do Polski
7:00PM Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne
7:30PM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
Uroczystość Bożej Rodzicielki, Nowy Rok, 1 stycznia
8:00AM Intencje zbiorowe
10:00AM † Wanda Miczek - 1. Msza Św. gregoriańska
12:15PM † Benedykt Janas
4:00PM † John i Stella Jabłońscy
8:00PM † Alojzy i Teresa Totzke
Uroczystość Objawienia Pańskiego, 2 stycznia
8:00AM Intencje zbiorowe
10:00AM † Jan Bielański o łaskę nieba
10:00AM † Weronika i Piotr Łodzińscy
12:15PM † Wanda Miczek - 2. Msza Św. gregoriańska
4:00PM O dary Ducha Świętego i wytrwanie
w powołaniu dla dk. Michała Roguckiego
8:00PM O powołania kapłańskie i zakonne z naszej
wspólnoty
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Z. Sacha, M. Silezin, A. Silezin
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8:00AM

W. Stefanek, E. Dąbrowska, Z. Kawula

10:00AM

T. Kasia, E. Majchrowska, A. Kanas

12:15PM

M. Belcik, A. Bastrzyk, s. Stefania

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież
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8:00AM

R. Wójcik, J. Łoniewska, L. Bigos

10:00AM

E. Gurbisz-Sas, I. Alvarado, W. Alvarado

12:15PM

A. Bigos, J. Kałużny, J. Prędki

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Z Życia Misji
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 12 grudnia 2021 roku
$7,412.00 - I składka z 245 kopert plus gotówka
$3,409.00 - II składka diecezjalna na fundusz
emerytalny osób zakonnych
$1,086.00 - na remonty
$438.00 - ofiary on-line
$55.00 - na ogrzewanie kościoła
$72.00 - za gazety
$160.00 - ofiary dla biednych
$50.00 - na kwiaty
$1,718.00 - ofiary z 8 grudnia
$724.00 - ofiary za świece
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.
DRUGA SKŁADKA
W niedzielę, 2 stycznia 2022 roku,
zostanie zebrana II składka na fundusz remontowy.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na ten cel.

PODZIĘKOWANIE PIELGRZYMOM
Pragniemy serdecznie podziękować
osobom, które pielgrzymowały
do Matki Bożej z Guadalupe
za ofiarowanie dla naszej świątyni
kompletu naczyń liturgicznych. Bóg zapłać.
Dziękujemy również Państwu Piotrowskim
za ofiarowanie ornatu Maryjnego.
PODZIĘKOWANIE
Siostry Misjonarki z Domu Samotnej Matki im. Świętej
Rodziny składają serdeczne podziękowanie
za wszelkie donacje ze świec wigilijnych.
Dochód ze sprzedaży wyniósł $4,016.60.
Bóg zapłać za Wasze wsparcie.

BEZPŁATNE KURSY NA OBYWATELSTWO
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne
kursy, przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo.
Kursy będą się rozpoczynać się w styczniu 2022 roku.
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami
oraz w soboty i niedziele. W celu zapisania się
proszę dzwonić na numer: Tel 773/282-1122
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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

Get this

Your
ad weekly bulletin
could
be in
this
space!

$29.95/Mo. billed quarterly

delivered by

• One Free Month
• No Long-Term Contract

email - for FREE!

• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Sign up here:

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

(CST 2117990-70)

Medical Alert System

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

The Most Complete

www.jspaluch.com/subscribe

Online National

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

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

Say Good-bye to Clogged Gutters!
End of the
Year Sale!

75% OFF
LABOR!
Offer does not include cost of material.
Discount applied by representative at
time of contract execution.
Offer ends 12/31/2021.

Consumer Disclosure/Award Rules: All participants who attend an estimated 60-90 minute
in-home product consultation will receive a $50 gift card. No purchase is necessary. Retail
value is $50. Offer sponsored by LeafGuard Holdings, Inc. Limit one gift card per household.
LeafGuard procures, sells, and installs seamless gutter protection. This offer is valid for
homeowners over 18 years of age. If married or have a life partner, both cohabitating persons
must attend and complete presentation together. Participants must have a valid photo ID,
understand English, and be legally able to enter into a contract. The following persons are not
eligible for this offer: employees of LeafGuard or affiliated companies or entities, their
immediate family members, previous participants in a LeafGuard in-home consultation within
the past 12 months and all current and former LeafGuard customers. Promotion may not be
extended, transferred, or substituted except that LeafGuard may substitute a gift card of equal
or greater value if it deems it necessary. Gift card and terms and conditions (https://www.
darden.com/gift-cards/terms-and-conditions) of such gift card will be mailed to the participant
via first class US Mail within 21 days of receipt of promotion form provided at consultation. Not
valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not sponsored or
promoted by Darden Restaurants and is subject to change without notice prior to reservation.
Offer ends 12/31/2021. **FOR BALT/DC GIFT CARD AMOUNT IS $25**

CALL NOW 708-462-6373

Check It Out Today!

Catholic Parishes

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

Call during this program &
receive a $50 restaurant gift card
with in-home estimate &
free gutter inspection!

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

Directory of

• 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.®

24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

$19.95 a month

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide! 24/7 365 Monitoring in the USA

MDMedAlert

✂ 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

