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
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INDEPENDENCE DAY
4 lipca - poniedziałek

O co proszę? O serce przeniknięte pokojem Jezusa i
zdolne do dzielenia się nim z innymi.
Jezus wysyła swoich uczniów wszędzie tam, „dokąd
sam przyjść zamierzał” (w. 1). Czy czuję się uczniem
Jezusa w moim środowisku życia (w rodzinie, wspólnocie, w pracy...)? Jak głębokie jest we mnie przekonanie,
że tam, gdzie żyję i pracuję, jestem „posłanym” przez
Jezusa?
„Nie noście ze sobą trzosa ani torby...” (w. 4-5). Co najbardziej przeszkadza mi w byciu świadkiem Jezusa?
Postaram się wypowiedzieć przed Jezusem przyczyny
lub okoliczności, dla których przestaję być wiernym i
posłusznym misji Jezusa: osoby, rzeczy, inne uzależnienia (lenistwo, wstyd, lęk o opinię, kariera...).
Jezus posyła mnie, abym wprowadzał pokój między
ludzi (w. 5). Czy w moim domu, wspólnocie potrafię
wprowadzać atmosferę pokoju?
Podziękuję Jezusowi za te wszystkie cechy mojego charakteru, gesty, słowa, przez które buduję atmosferę jedności, dobroci i pokoju wśród bliskich. Jakie to są cechy?

Tego dnia w Ameryce jest
obchodzony Dzień
Niepodległości.
Otoczmy modlitewną myślą
tych, którzy wywalczyli o Niepodległość tego kraju kraju, który stał się naszą drugą Ojczyzną. Wszystkim
życzymy miłego świętowania w gronie najbliższych.
______________________________________________________

W poniedziałek, 4 lipca biuro parafialne
będzie zamknięte.
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

Poproszę Jezusa, aby pomógł mi odkryć i uznać w sobie
istnienie tych słabości, wad i zachowań, przez które najczęściej jestem przyczyną zwady i nieporozumień, którymi ranię bliskich. Wypowiem je szczerze przed Jezusem.
Na tyle będę mógł pomagać innym w odzyskiwaniu
zdrowia duszy, wewnętrznego pokoju, na ile sam będę
doświadczał pokoju własnego serca. Jaki jest obecny
stan mojego wnętrza? Zaproszę Jezusa w moje życie,
aby uzdrowił korzenie mojego niepokoju i duchowego
nieporządku. Będę powtarzał: „Jezu, przywróć mi pokój
serca”.
Ks. Krzysztof Wons, SDS

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
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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.

III ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Maksymilian Czachor & Khrystyna Chernets
Joseph Coppus & Justyna Skowronski
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
14 Niedziela Zwykła - 3 lipca
8:00AM Intencje Zbiorowe
10:00AM †Jan i Genowefa Pacocha, Leon i Zofia Ryś
12:15PM O Boże błog. i zdrowie dla Doroty i Henryka
Ruszel
4:00PM †Tadeusz Wnorowski
8:00PM †Krystyna i Konrad Olender - od rodziny
Poniedziałek - 4 lipca Independent Day
8:00AM O Boże błog. dla żyjących Parafian a dla zmarłych o życie wieczne
8:00AM † Krystyna Olender - od rodziny
Wtorek - 5 lipca
8:00AM O Boże błog. i zdrowie dla syna z rodziną
8:00AM †Józef Brzeziński - od rodziny
Środa - 6 lipca
8:00AM O Boże błog. i zdrowie dla Władysława Lei
7:30PM Intencje zbiorowe
Czwartek - 7 lipca
8:00PM O Boże błog. i potrzebne łaski dla Mariusza w
dniu urodzin
8:00PM O Boże błog. i łaskę uzdrowienia dla Andrew
Yuengert
Piątek - 8 lipca
8:00AM O Boże błog. i opiekę Matki Najśw. dla Roberta
i Pauliny oraz dzieci Henrego i Piotra z okazji rocz. ślubu
7:30PM † Maria i Stanisław Tarczoń
Sobota - 9 lipca
8:00AM O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Eli Predki z okazji urodzin
11:00AM Ślub: Maksymilian Czachor & Krystyne Czarnet
1:00PM Ślub: Joseph Coppus & Justyna Skowroński
3:30PM Chrzest: Sophia Maria Kawecki
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

TrÓjcowo.com
WSPARCIE MATERIALNE TRÓJCOWA
Ofiary z 13 Niedzieli Zwykłej
26 czerwca 2022 roku
$ 4,871.00 - I składka z 265 kopert
$2,214.00 - II składka Świętopietrze
$267.00 - na remont schodów
$602.00 - ofiary za świece
$60.00 - za gazety
$165.00- na chłodzenie kościoła
$260.00 - na kwiaty
$573.00 ofiary z niedzielnej kawiarenki
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.

WITRAŻ „KORONACJA MARYI
PRZEZ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ”
Jeden z witraży, które będą
instalowane w kościele w Lombard,
nawiązuje do alegorii umieszczonej
nad głównym ołtarzem w naszym
kościele. Mając na uwadze fakt, że
łączy nas bardzo wiele z kościołem w
Lombard, zrodziła się inicjatywa, aby
współfinansować ten konkretny witraż,
na którym znajdzie się również napis o
ufundowaniu go przez Trójcowian.
Będzie to trwałe i piękne świadectwo
dla przyszłych pokoleń, potwierdzające wzajemne wspieranie się w dobrym.
Jeśli ktoś, oczywiście w całkowitej
wolności, chciałby wesprzeć swoją
ofiarą tę inicjatywę, to bardzo proszę o kontakt.
Proboszcz

Lektorzy na 15 Niedzielę Zwykłą - 10 lipca
8:00AM

J. Łoniewska, W. Stefanek, K. Miari

10:00AM L. Drozdowski, W. Alvarado, I. Alvarado
12:15PM A. Bastrzyk, M. Belcik
4:00PM

Rycerze Miłosierdzia

8:00PM

Młodzież

Z Życia Naszej Misji
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.

PIELGRZYMKA DO JORDANII
30 września – 10 października 2022 r.
Trójcowo zaprasza na 10-cio dniową pielgrzymkę
do Jordanii. Zwiedzimy biblijną górę Nebo, miejsce śmierci proroka Mojżesza, Madabę, z najstarszą mozaiką z mapą
świata bizantyjskiego; Amman-stolicę Jordanii; Gerazę,
miasto nazywane „Pompejami Bliskiego
Wschodu”. Zaplanowany jest odpoczynek nad Morzem
Martwym, oraz przejażdżka samochodowa po pustyni.
Całodzienny pobyt w Petrze, wykutym w skale
starożytnym mieście, najbardziej znanej atrakcji Jordanii.
Pełny program na stronie www.trojcowo.com
Przewodnik duchowy pielgrzymki Ks. Piotr Janas, SChr.
Cena $1400 plus koszt biletu lotniczego.

TrÓjcowo.com
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

Ed the Plumber
Ed the Carpenter

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

Best Work • Best Rates

For further information,
please call the Parish Office.

773.471.1444

PARISHIONER DISCOUNT

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

and connect with your

24 Hour Protection at HOME and AWAY!

$19.95 a month

Catholic Community
with OneParish!

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

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

800.809.3352

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

The Most Complete
Online National
Directory of

Check It Out Today!

Your
ad

Download Our Free App or Visit

https://www.oneparish.com

could
be in
this
space!

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

(CST 2117990-70)

✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

Grow in your faith, find a Mass,

Catholic Parishes

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

www.CatholicCruisesandTours.com

Say Good-bye to Clogged Gutters!
Receive a $50 restaurant gift card
with in-home estimate
& free gutter inspection!

$99
Installation*
*Does not include cost of material. Expires 3/31/22.

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 3/31/2022.

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

Get this
weekly bulletin

*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.®

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

delivered by
email - for FREE!

Medical Alert System

Sign up here:

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month

www.jspaluch.com/subscribe

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

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

WHY ADVERTISE
IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

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

