DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ
KsięŻa Chrystusowcy:
ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
ks. Mariusz Lis SChr
ks. Piotr Janas SChr

MSZE ŚW. NIEDZIELNE:
8:00AM, 10:00AM, 12:15PM,
4:00PM, 8:00PM
W ADWENCIE
MSZE ŚW. W TYGODNIU
od poniedziałku do piątku o godz. 6:00AM

Siostry Misjonarki Chrystusa KrÓla:
s. Stefania Gałka MChR
s. Iwona Borońska MChR

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

s. Aleksandra Antonik MChR

SAKRAMENT POKUTY

s. Małgorzata Tomalka MChR

I POJEDNANIA:
30 minut przed każdą Mszą Świętą

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

i w pierwszy piątek miesiąca
od godz. 6:30PM

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

Z Życia KoŚcioŁa

ROK JUBILEUSZOWY
Pierwszym obywatelem Stanów Zjednoczonych,
który został ogłoszony świętym, była Matka Cabrini.
Teraz, z okazji 75. rocznicy tego wydarzenia,
od 13 listopada rozpoczyna się Rok Jubileuszowy
ku czci św. Franciszki Ksawery Cabrini.
Msza św. rozpoczynającą obchody odbyła się w sobotę,
13 listopada, w Chicago (Lincoln Park) w Narodowym
Sanktuarium św. Cabrini oraz w niedzielę 5 grudnia
odbędzie się Msza św. rozpoczynająca Jubileusz
w katedrze im. Jezus w Chicago. Poprzedzi ją otwarcie
Świętych Drzwi.
Urodziła się w 1850 roku jako trzynasta córka w ubogiej
rodzinie chłopskiej w Sant’Angelo Lodigiano
we Włoszech. Osierocona przez oboje rodziców
i pragnąca podjąć życie zakonne, prosiła o przyjęcie
do klasztoru, jednak nie zgodzono się na to z powodu
jej słabego zdrowia.
Matka Cabrini uzyskała dyplom nauczycielki i poświęciła
się wychowaniu osieroconych dzieci. Złożyła wówczas
śluby zakonne i została matką Franciszką Ksawerą
Cabrini.
Niebawem rozpoczęła misję za oceanem, organizując
opiekę dla emigrantów. Budowała domy, szkoły i szpitale
w Nowym Jorku, Chicago, w Kalifornii i w Argentynie.
Zmarła w Chicago w 1917 roku. Papież Pius XII ogłosił
ją świętą 7 lipca 1946 roku.
Św. Franciszko Ksawero Cabrini, dziewico,
módl się za nami.
ks. Marek M. Smółka
Koordynator do spraw polonijnych
PRZYJMOWANIE
KOMUNII ŚWIĘTEJ
Pragniemy poinformować,
że na Trójcowie
Komunia Święta udzielana jest
przy balaskach
na klęcząco lub stojąco, do ust lub na rękę.

TrÓjcowo.com
PORZĄDEK SPOWIEDZI I NABOŻEŃSTW
W OKRESIE PRZEDŚWIĄTECZNYM
Witamy w naszej wspólnocie ks. Tomasza Pietrzaka,
chrystusowca, który w tym roku głosi dla nas rekolekcje
Adwentowe.
Spowiedź przedświąteczna
19 grudnia, niedziela
30 minut przed każdą Mszą św.
20 grudnia, poniedziałek
7:00PM – 9:00PM
21 grudnia, wtorek
7:00PM – 9:00PM
22 grudnia, środa
7:00PM – 9:00PM
23 grudnia, czwartek
7:00PM – 9:00PM
24 grudnia, piątek - Wigilia 10:00AM – 1:00PM
Spowiadamy również pół godziny przed każdą Mszą św.
Nie ma spowiedzi w Boże Narodzenie!

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
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
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

Z Życia Misji
MSZE ŚW. RORATNIE
Zapraszamy do udziału w adwentowym
oczekiwaniu na Narodzenie Pańskie.
Pierwsze Roraty już 29 listopada 2021 roku.
5:40AM Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
6:00AM Roraty
6:40AM Jutrznia, czyli modlitwa brewiarzowa
W soboty Msza św. roratnia o godz. 7:30AM z udziałem
dzieci i młodzieży. Po Mszy zapraszamy dzieci
i młodzież na śniadanie do sali pod kościołem.
Nie prześpijmy czasu radosnego oczekiwania.
ADWENTOWE
NIESZPORY NIEDZIELNE
W Adwencie rozpoczynamy
wspólne odmawianie brewiarza, by powrócić
do tej pobożnej praktyki. Zapraszamy na tradycyjne
Adwentowe Nieszpory Niedzielne na godz. 3:30PM.
SIANKO NA STÓŁ WIGILIJNY
Młodzież z naszej misji będzie rozprowadzać
sianko na stół wigilijny 19 grudnia. Dochód
przeznaczony jest na wspólnotę młodzieżową.
OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY
W zakrystii można nabyć opłatki.
Niech będą one symbolem naszej
jedności, kiedy zasiądziemy do wigilijnego stołu.
KALENDARZ PARAFIALNY NA ROK 2022
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!

WIGILIJNA ŚWIECA
Od 13 lat Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
prowadzą Dom Samotnej Matki im. Świętej
Rodziny. W przyszłą niedzielę będzie okazja
do nabycia Świeczki na Stół Wigilijny,
która jest symbolem naszego dzielenia się z tymi, którzy
czekają na pomoc. Za wszelkie wsparcie na rzecz Domu
Samotnej Matki składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

STROIKI LAJKONIKA
Jak co roku, tancerze i rodzice ZPiT
Lajkonik wykonają świąteczne
stroiki na stół wigilijny,
które będą rozprowadzane
12 i 19 grudnia w sali pod kościołem. Zamówienia należy
złożyć pod nr tel.: 773-255-1850 (p. Maryla) do 9 grudnia.

TrÓjcowo.com
SKARBY TRÓJCOWA
NOWI PARAFIANIE:

Paweł Krajewski i Sandra Śmietana
Serdecznie witamy i życzymy Bożych łask pośród nas.
CHRZEST ŚWIĘTY
Przez Sakrament Chrztu świętego
do wspólnoty Kościoła została włączona:

Amelia Sofia Cyran
Nowo ochrzczonej, rodzicom, rodzicom chrzestnym
gratulujemy i życzmy, aby własnym życiem dawali
przykład chrześcijańskiego życia.

I ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Marek Grabowy & Mary Ann Włodarczyk
Charles Diamond & Natalia Słupek
Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom.
WIRTUALNA PRECANA PO POLSKU
Sesje prowadzone są na żywo w języku
polskim i odbywają się za pośrednictwem
platformy Zoom. 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.
ZAPISY DO NASZEJ MISJI
Zachęcamy
wszystkich,
którzy
regularnie biorą udział w życiu naszej
Wspólnoty, aby się zapisali do naszej
misji i używali kopert. Zapis
do parafii ułatwia załatwienie wszelkich formalności
związanych z życiem sakramentalnym.
Zwracamy się z prośbą do tych parafian, którzy
zmienili adres zamieszkania, o kontakt z biurem
parafialnym w celu uaktualnienia nowego adresu.
Formularze do zapisu dostępne są w zakrystii lub
na stronie internetowej www.trojcowo.com.
KOPERTY PARAFIALNE Na Rok 2022
Na początku grudnia będą do odebrania
zestawy kopert na niedzielne składki.
Jeśli ktoś nie znajdzie swojego zestawu,
to bardzo prosimy o kontakt z zakrystią lub biurem
parafialnym. Jeśli ktoś jeszcze się nie zapisał do parafii,
proszę, 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
parafia
jest
aktywna i parafianie biorą
odpowiedzialność za swoją wspólnotę.

Intencje Mszy Świętej
2 Niedziela Adwentu - 5 grudnia
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM † Ludwika, Bronisław i Tadeusz
Wnorowscy
10:00AM † Stanisława i Stanisław Mazur
12:15PM † Józef Brzeziński
4:00PM † Marian Knapiński
8:00PM † Marian Grzebień w 4. rocz. śmierci
Poniedziałek - 6 grudnia, św. Mikołaja
6:00AM O Boże błogosławieństwo dla żyjących
Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
6:00AM W Bogu wiadomej intencji
6:00AM † Halina Pytynia
Wtorek - 7 grudnia,
św. Ambrożego
6:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Johna
Michalczuka z okazji 70. rocz. urodzin
6:00AM † Jan Kosoń w 15. rocz. śmierci
6:00AM † Renata Kuter
Środa - 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP

6:00AM

O dary Ducha Świętego
i wytrwanie w powołaniu
dla dk. Michała Roguckiego
6:00AM † Stanisław i Bogusława Serafin
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 9 grudnia
6:00AM † Bronisława i Jan Bobek
6:00AM † Maria i Zenon Serafin
Piątek - 10 grudnia
6:00AM † Alfons Kaźmierczuk w 16. rocz. śmierci
6:00AM † Czesław Bliziński
7:30PM † Stanisław i Maria Tarczoń
Sobota - 11 grudnia
7:30AM † Karol Skocz w 17. rocz. śmierci
7:30AM † Jerzy Joński w 7. rocz. śmierci, Sabina Jońska,
Stefan, Stanisław i Apolonia Wąsowska
3 Niedziela Adwentu - 12 grudnia
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM Za Ojczyznę. Za ofiary Stanu Wojennego
10:00AM † Krzysztof Kasia w 7. rocz. śmierci
12:15PM O zdrowie i opiekę Niepokalanego Serca Maryi
dla Daniela Langowskiego z ok. urodzin
4:00PM † Tadeusz Purpura w rocz. śmierci
8:00PM † Rev. Richard Balazs

TrÓjcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z niedzieli 21 listopada 2021 roku
$6,662.00 - pierwsza składka
$210.00 - na remonty
$812.00 - ofiary za świece
$514.00 - kawiarenka
$145.00 - ofiary dla biednych $60.00 - za gazety
$241.00 - na ogrzewanie
$70.00 - na kwiaty
$5,806.00 - składka na Seminarium Księży
Chrystusowców w Poznaniu
Ofiary z niedzieli 28 listopada 2021 roku
$7,050.00 - pierwsza składka
$115.00 - na remonty
$1,350.00 - ofiary on-line
$271.00 - kawiarenka
$780.00 - ofiary za świece
$181.00 - za gazety
$230.00 - na ogrzewanie
$648.00 - na kwiaty
$155.00 - ofiary dla biednych
$4,787.00 - ofiary na Misje w Libanie
$2,406.00- składka diecezjalna Human Development
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 Wasze wsparcie.
DRUGA SKŁADKA
5 grudnia Składka remontowa
12 grudnia Składka diecezjalna na Fundusz
emerytalny dla osób zakonnych.
20 grudnia - Składka na kwiaty świąteczne.
Bóg zapłać za złożone ofiary.
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim czasie do wieczności odeszli:
śp. Antoni Wiesław Gut, w wieku 68 lat
oraz śp. Andrzej Kepinski, w wieku 63 lat.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia.
CZYTANIA na II Niedzielę Adwentu
I czytanie: Ba 5, 1-9
Psalm: Ps 126
II czytanie: Flp 1, 4-11 Ewangelia: Łk 3, 1-6
Lektorzy na III Niedzielę Adwentu - 12 grudnia
8:00AM

K. Miari, J. Łoniewska, Z. Kawula

10:00AM

T. Kasia, K. Miczek, G. Hudaszek

12:15PM

M. Belcik, s. Stefania

4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Z Życia KoŚcioŁa
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AKT ZAWIERZENIA
W środę 8 grudnia w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia podczas Mszy
św. o godz. 7:30PM nowe osoby
przygotowujące się przez 33 dni
dokonają aktu Zawierzenia Totus Tuus.
Wszystkich, którzy już dokonali takiego
Zawierzenia zapraszamy do Odnowienia.
Proszę przynieść pamiątkowe świece.

WYJAZD NA NARTY
27 - 29 grudnia 2021
Chętnych na wyjazd prosimy o robienie
rezerwacji wraz z opłatą indywidualnie w Quality Inn
& Suites: QualityInnFrontDesk239@gmail.com
Równocześnie przed wyjazdem należy osobiście wykupić sobie karnety na zjazdy w Cascade Mountain
(dzienna ilość karnetów jest ograniczona) tel. 608-7425588, www.cascademountain.com.
Informacje: Darek - 773-510-8907, Zbyszek - 773-330-7562.
ZBIÓRKA NA CENTRUM KOBIET
W ramach adwentowej akcji pomocy,
zapraszamy do udziału w zbiórce finansowej,
którą organizujemy dla Centrum Kobiet.
Organizacja ta pomaga kobietom w ciąży,
będącym w trudnej sytuacji finansowej, służy radą,
pomocą i modlitwą. Butelki z naszą ofiarą adwentową
prosimy zwrócić do naszego kościoła do 19 grudnia
2021 roku. „Bóg zapłać”.
SPOTKANIE GRUP
Spotkanie Wspólnoty Młodych Małżeństw
oraz młodzieży starszej Duc in Altum
odbędzie się 5 grudnia 2021 roku
o godz. 6:00PM. Zapraszamy!

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

