DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ
KsięŻa Chrystusowcy:
ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
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 czerwca do sierpnia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek 9:00AM - 3:00PM
W czwartki, 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.com

Z Życia Naszej Misji

Kto tu kogo leczy?
Niebo jest na wyciągnięcie dłoni.
Wyciągnięcie dłoni do kogoś, do kogo
już nikt jej nie wyciąga. Skoro miłować bliźniego powinno się tak jak
siebie, to każdy gest uczyniony w
stronę bliźniego jest szansą daną sobie na pokochanie siebie
samego. Za co bowiem możemy siebie tak naprawdę pokochać? Za to, co uczyniliśmy innym. Samarytanin, który wzruszył się głęboko na widok zranionego człowieka, wzbogacił się
o nowe wyjątkowe uczucie: wzruszenie. Być może był człowiekiem niewrażliwym i oto jak bardzo pomogło mu to, że
spotkał kogoś na wpół umarłego. Czyż nie zbliżył się do samego siebie jak nigdy dotąd, podchodząc do zakrwawionego
wędrowcy? Można sądzić, że zmarnował czas, ale pewne jest
to, że zdobył nową umiejętność: opatrywanie ran. Jakże cenne
ubogacenie siebie: opatrywać rany, a nie zadawać je! Zaczynam się zastanawiać, kto tu kogo uzdrawia: Samarytanin zranionego z krwawych ran, czy zraniony Samarytanina z niewrażliwości i obojętności? Wylewając oliwę na rany, Samarytanin zapewne wiedział, co czyni, gdyż oliwę wykorzystywano do leczenia ran, ale dodawać do tego wino? Nie słyszałem o
takiej praktyce. Mogę to tylko wytłumaczyć hojnością. Kiedy
ludzie nie wiedzą, jak pomóc komuś drugiemu, pomagają
tym, co mają i uruchamia się w nich hojność. A hojność jest
bezcennym nabytkiem, i znowu myślę, że i tym razem więcej
otrzymał Samarytanin niż ten cierpiący fizycznie. Otrzymać
ulgę fizyczną to o wiele uboższe doświadczenie niż zdobyć się
na hojność. Gdy chociaż raz okażesz się szczodrym, poczujesz,
jakie daje to szczęście. Smak hojności jest bogatszy od wina czy
oliwy! Samarytanin wsadził rannego na swoje bydlę. Słowo
„bydlę” wydaje mi się zbyt ordynarne. A jednak przestajemy
być jedynie dwunożnymi ssakami, gdy po ludzku pomagamy
drugiemu człowiekowi. I wreszcie owe pielęgnowanie w gospodzie jest zajęciem się kimś z największą ostrożnością i troską. Troskę udowadnia się czynem. Cnoty ujawniają się w
bezpośrednim działaniu. Udzielenie dwóch denarów to zapłacenie za dwa dni pobytu. Widocznie miał zamiar trzeciego
dnia wrócić po chorego i wynagrodzić gospodarzowi, jeśliby
co więcej wydał. A ten był do tego skłonny, widząc piękno
serca Samarytanina. Wydaje mi się to dziwne, że gospodarz
bez oporów wpuścił do żydowskiej gospody Samarytanina, i
to jeszcze z kłopotliwym pacjentem. Musiał istnieć jakiś
powód i chyba było nim miłosierdzie, które emanowało z tego
anonimowego dobroczyńcy. Łatwiej naśladować dobro niż
zło, wbrew temu, co myślimy o jednym i drugim. Samarytanin
stracił czas, stracił wino i oliwę, stracił denary, ale zyskał
przejrzysty kolor swego istnienia, który uczynił go wartym
wieczności. Maurice Nedoncelle powiedziałby: „przejście od
stanu posiadania do bycia jest jedyną wielką prawdą
chrześcijaństwa – nie znam innej”.
Augustyn Pelanowski OSPPE
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MATKA BOŻA Z GÓRY KARMEL
W Kościele katolickim 16 lipca przypada
liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej.
Św. Jan Paweł II kultywował przez całe życie
nabożeństwo szkaplerzne.

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

NABOŻEŃSTWA NA TRÓJCOWIE
I środa miesiąca: Do Przeczystego Serca św. Józefa
o 7:30PM i w każdą środę po Mszy o godz. 8:00AM.
I czwartek miesiąca: Godzina Święta o godz. 6:30PM
i Nabożeństwo do św. Charbela o godz. 8:00PM
I piątek miesiąca: Nabożeństwo uwielbienia z prośbą
o uzdrowienie po Mszy św. o godz. 7:30PM
Jerycho Różańcowe kończy się Mszą św.
o godz. 8:00PM w sobotę.
I sobota miesiąca: Nabożeństwo Maryjne z procesją
światła o godz. 6:30PM.
Nowenna do MBN Pomocy: środa o godz. 7:30PM
Godzinki do NMP: niedziela o godz. 7:30AM
Adoracja Najświętszego Sakramentu / Godzina
Miłosierdzia piątek i niedziela o godz. 3:00PM

Z Życia Misji
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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.

WITAMY GOŚCI NA TRÓJCOWIE
Czas wakacyjny jest związany z poznawaniem
nowych miejsc, często także sakralnych.
Cieszymy się bardzo, że i naszą Trójcowską
świątynie odwiedzają różni goście, którzy
zachwycają się nie tylko pięknem kościoła ale
zatrzymują się i na modlitwie. Witamy Was pośród nas.
Czujcie się mile widziani w naszej wspólnocie polonijnej.
Niech Waszej uwadze nie umkną katakumby, które
znajdują się pod kościołem. Piękna kolekcja świętych
patronów wypełnia to miejsce i zachęca do podążania
tą samą drogą.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Lukasz Kosakowski & Isabel Cwikla
Michael Strojny & Alexandra Pahos
Daniel W. Bobek & Claudia Czaja
Michael A. Moron & Jessica M. Wieckowski

ISKRA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Zjednoczona w Miłości „Wspólnota
Miłosierdzia
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 rozjaśnić 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.

Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:
Chrzest udzielany jest w drugą
niedzielę miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 10:00AM oraz w czwartą
niedzielę miesiąca podczas Mszy św.
o godz. 12:15PM. Chrzest dziecka prosimy zgłosić
przynajmniej miesiąc wcześniej.

Katecheza przedchrzcielna w pierwszą sobotę
miesiąca o godz. 5:00PM w sali pod kościołem.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH:
W każdy pierwszy piątek miesiąca
odwiedzamy z posługą sakramentalną
chorych parafian w domach
oraz na każde wezwanie.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
Prosimy zgłaszać przynajmniej
sześć miesięcy przed planowaną
datą ślubu.
SAKRAMENT POKUTY
I POJEDNANIA:
30 minut przed każdą Mszą świętą
i w pierwszy piątek miesiąca
od godz. 6:30PM.

NOWE WYDANIE „MIŁUJCIE SIĘ”
W najnowszym numerze znajduje się
wiele ciekawych artykułów i świadectw,
takich jak:
Wyrwana z piekła muzułmańskiego
domu - wstrząsająca historia Polki, która
wyszła za mąż za muzułmanina i przez
21 lat doświadczała przemocy. Uratowana dzięki
interwencji Maryi.
 Terapia duszy i ciała – angielski psychiatra dr Kenneth
McAll przekonuje o uzdrawiającej mocy Eucharystii
i modlitwy w leczeniu chorób psychicznych
i nerwowych.
 „Ludzie, których miało nie być” – niesamowite
historie osób, które przeżyły aborcje i świadczą dziś
o wartości życia.
 „Uzdrowienie z glejaka” – młody mężczyzna i ojciec
dwójki dzieci opowiada z żoną o tym, jak Bóg
uzdrowił go z choroby nowotworowej.
 „Każde życie ma sens” – pozytywne świadectwo
wielodzietnej rodziny, w której urodził się chłopiec
z zespołem Downa.

Intencje Mszy Świętej
15 Niedziela Zwykła - 10 lipca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Damiana
Wójtowicza z ok. imienin i urodzin
12:15PM † Zenona Daﬀy w 1 rocz. śmierci
4:00PM † Jan i Janina Mames, Kazimierz Prusik
8:00PM † Bogdan Król - od dzieci z żoną
Poniedziałek - 11 lipca św. Benedykta opata
8:00AM O Boże błog. dla żyjących Parafian a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Janusz Miechajczyk w 3 rocz. śmierci
Wtorek - 12 lipca
8:00AM O Boże błog., zdrowie i dary Ducha Świętego
dla Renaty i jej rodziny
8:00AM O Boże błog. dla Rodziny Zapotoczny oraz o
dary Ducha Świętego dla dzieci
Środa - 13 lipca
8:00AM † Helena Brzeziński - od rodziny
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 14 lipca
8:00AM Dziękcz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
błog. dla Marzeny i Jacka z ok. 15 rocz. ślubu
8:00AM † Harry Pyzik - od rodziny Łakoma
Piątek - 15 lipca
8:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Henryka z
okazji urodzin i imienin
7:30PM † Zofia, Stanisław i Henryk Czyszczon
Sobota - 16 lipca Matki Bożej z Góry Karmel
8:00AM † Bronisław Sacha
4:00PM Memorial Mass: † Maria Kutek
16 Niedziela Zwykła - 17 lipca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Grażyny i
Andrzeja Wójtowicz z ok. 33 rocz. ślubu oraz
o Boże błog. dla Kamila Śledź
12:15PM † Stanisława i Józef Ciepielewscy
4:00PM † Piotr Pisuk
8:00PM † Jerzy Kozielski
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WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z 14 Niedzieli Zwykłej
3 lipca 2022 roku
$5,209.00 - I składka z 209 kopert
$6,126.00 - na remont schodów
$405.00 - ofiary za świece
$180.00 - na kwiaty
$138.00 - za gazety
$246.00 - ofiary dla biednych
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”.
Świętemu Józefowi powierzamy nasze rodziny
i naszą Trójcowską wspólnotę.

SKARBY TRÓJCOWA
CHRZEST ŚWIĘTY
Przez Sakrament Chrztu świętego
do wspólnoty Kościoła zostali
włączeni:
Sophia Maria Kawecki
Witold Mędroń
Nowo ochrzczonym, rodzicom, rodzicom
chrzestnym gratulujemy i życzmy, aby
własnym życiem dawali przykład
chrześcijańskiego życia.
NOWOŻEŃCY
Maksymilian Dominik Czachor & Khrystyna Chernets
Joseph Coppus & Justyna Skowronski
zawarli Związek Małżeński.
Gratulujemy i życzymy Bożego
błogosławieństwa,
opieki Matki Bożej i wszelkich łask
na nowej drodze wspólnego życia.

Lektorzy na 16 Niedzielę Zwykłą - 17 lipca
8:00AM

A. Bakowska, L. Bigos

10:00AM M. Kędryna, W. Jóżwiak, A. Jóżwiak
12:15PM A. Bigos, A. Bastrzyk
4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież
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BEZPŁATNE KURSY NA OBYWATELSTWO
Dział Imigracyjny akredytowany przez USCIS oferuje
bezpłatne kursy przygotowujące do egzaminu o
obywatelstwo USA
* pomoc w wypełnieniu aplikacji
* odnawianie zielonych kart
* konsultacje.
Telefon kontaktowy: 773-427-6340, 773-427-6342,
773-427-6353

REJESTRACJA
DO POLSKIEJ SZKOŁY!
Rejestracji na rok szkolny 2022/2023
można dokonać za pośrednictwem poczty.
Regulamin i forma zapisów dostępne są na stronie szkoły
www.szkolanatrojcowie.com. Tel: 773-255-1850.
Przyjmujemy dzieci do przedszkola od 3-go roku życia.

ZAPISY DO LAJKONIKA
ZPiT Lajkonik zaprasza wszystkich
chętnych, do zgłaszania się i zaplanowania
swej przygody tanecznej z zespołem.
Pragniemy
wcześniej
zaplanować
zajęcia,
które
wznowimy w kilku grupach wiekowych we wrześniu
2022 r. Wszelkich informacji udzieli p. Maria Grzebień,
tel: 847 809 7628 lub www.lajkonikchicago.us.

Cena: $ 1500 plus koszt biletu lotniczego w obie strony
Opiekun Duchowy ks. Piotr Janas, TChr
Zapisy pod numerami (630) 292-3332 lub (773) 489- 4140,
informacje na stronie www.trojcowo.com

Cena pielgrzymki obejmuje:
- Zwiedzanie zgodnie z programem
- Transfery autokarem na terenie Libanu
- Noclegi w hotelu ****
- Pokoje dwuosobowe
- Śniadania i obiadokolacje
- Codzienna Msza Święta
- Lokalni przewodnicy
- Bilety wstępów do miejsc zwiedzanych
Cena pielgrzymki nie obejmuje:
- Kosztu przelotu lotniczego
- Ubezpieczenia na czas przelotu
i pobytu w Libanie
- Posiłków popołudniowych
- Napojów do obiadokolacji
- Wydatków prywatnych
- Napiwków
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WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ MISJI
Anawim - kontakt 773-486-8344
Chór „Śpiewajmy Panu” - prowadzą państwo Góreccy
Duc in Altum - dla młodzieży pracującej; w III niedzielę miesiąca,
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, prowadzi Katarzyna Wołek
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 każdą 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 - dla młodzieży, II i IV piątek miesiąca,
Msza św. 7:30PM, po Mszy św. spotkanie; 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
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