


 

          

      WIELKI POST 
         

DROGA KRZYŻOWA:      Piątek:    godz. 3:00PM i   

                godz. 7:30PM 

GORZKIE ŻALE:    Niedziela:  godz. 3:30PM  

 

GODZINKI O MĘCE PAŃSKIEJ  

 Niedziela:  godz. 7:30AM 

 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ  
PIĄTEK, godz. 7:30PM 

Poprowadzą je następujące grupy naszej Misji:  

17 marca -   Młodzież ŚDM, Zespół młodzieżowy,   

 Wspólnota Młodych Małżeństw, Duc in Altum 

24 marca - Lajkonik, schola „Dzieci Pana Boga”,  

  ministranci 

31 marca - Żywy Różaniec  

 

SPOTKANIE Z BIBLIĄ 
Zapraszamy w każą środę po wieczornej Mszy Świętej na 

spotkanie, które poprowadzi ks. Wiesław Wójcik SChr. To 

30-minutowe wprowadzenie do lektury Pisma Świętego. 

Poruszone zagadnienia mają za cel właściwie odczytać i 

rozumieć ten cudowny „List Boga do ludzi”. Niech biblijna 

nauka o Bogu, która przenika całe Pismo Święte, pozwoli 

niektórym z nas mocniej ukochać tę księgę o zbawieniu.  
 

WIELKI POST DLA DZIECI  
W I Niedzielę Wielkiego Postu, 26 lutego, wszystkie 

dzieci otrzymają plansze do wycięcia krzyża. W każdą 

kolejną niedzielę o 12:15PM dzieci dostaną zadanie do 

wykonania. Zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi do 

zaangażowania.  
 

APLIKACJA HALLOW 
Zachęcamy do skorzystania z aplikacji na telefon, która 

może nam pomóc owocnie przeżyć czas Wielkiego  

Postu.  

 

NASZ WIELKI POST 
  Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym  

czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi  

o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia 

osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele 

pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma 

się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają 

nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział  

w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze 

krzyżowej o godz. 3:00PM i 7:30PM oraz niedzielnych 

Gorzkich żalach o godz. 3:30PM. Przypominam, że za po-

bożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać  

odpust zupełny. 

  Wielki Post jest czasem dobrych postanowień,  

odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby  

te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech 

to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona  

na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci 

Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad wła-

snym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym 

przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie 

do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem. 
 

ROZWAŻANIA 
Czytanie Wj 17,3-7 

Pan Bóg usuwa wątpliwości ludu wybranego przez znak: 

woda wypływa ze skały, z nieurodzajnego miejsca wypły-

wa życiodajna woda. Również tam gdzie w nas jest skała, 

Pan może uczynić cud. 
 

Psalm 95 

Pan jest Skałą zbawienia, od Niego pochodzi życie, w tym 

wszystkie życiodajne słowa. 
 

II Czytanie Rz 5,1-2.5-8 

Bóg daje nam życie, choć nie zasługiwaliśmy na nie, tak 

jak lud na pustyni nie zasługiwał na miłosierdzie ukryte 

pod obrazem wody – to trudna do pojęcia logika Boga. 
 

Ewangelia J 4,5-42 

Świadectwo kobiety – Samarytanki jest wezwaniem dla 

innych, aby i oni uwierzyli. Spotkanie z Jezusem przynosi 

ożywienie, gdyż On sam daje nam wodę żywą, nie musi-

my już czerpać ze studni. 
 

 MODLITWA ZA POLONIĘ I O POWOŁANIA 
W Wielkim Poście chcemy się modlić za polskich  

emigrantów, aby pozostali wierni Bogu, dlatego po każdej 

Mszy Świętej będziemy się modlić za Polonię i o powoła-

nia do Zgromadzeń Księży Chrystusowców i Sióstr Misjo-

narek.  
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Z Życia Kościoła Nabożeństwa 



 
 

NOWI PARAFIANIE: 
Wanda Fic 

Serdecznie witamy i życzymy  

Bożych łask pośród nas. 

 

CHRZEST ŚWIĘTY 
Przez Sakrament Chrztu świętego   

do wspólnoty Kościoła zostanie włączony: 

Nicholas Steven Galazka 

Nowo ochrzczonemu, rodzicom, rodzicom  

chrzestnym gratulujemy i życzmy, aby własnym życiem 

dawali przykład chrześcijańskiego życia. 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 

Druga niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godz. 

10:00AM oraz w czwartą niedziela miesiąca podczas Mszy 

św. o  godz. 12:15PM. Chrzest dziecka prosimy zgłosić 

przynajmniej miesiąc wcześniej.  
 

DUSZPASTERSTWO CHORYCH  

W każdy I piątek miesiąca z posługą sakramentalną  

odwiedzamy chorych parafian w domach oraz na każde 

wezwanie. 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
Prosimy zgłaszać przynajmniej 6 miesięcy 

przed planowaną datą ślubu. 

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 

30 min. przed każdą Mszą świętą i w I piątek miesiąca  

od godz. 6:30PM. 

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 wielo-

letnim 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. 

  

PIERWSZE ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
 Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

Patryk Nawrot & Sade Howell 

Mars Daver & Anita Krupa 

Paweł Krajewski & Sandra Śmietana 

Adrian Nawrot & Jowita Szczypka 

 Polecajmy narzeczonych naszym modlitwom. 

 

 

Grafik lektorów na 19 marca 2023 r.   
8:00AM   M. Włudyka, L. Bigos, A. Bakowska 

10:00AM   A. Kanas, A. Wincenciak, P. Plewa 

12:15PM   A. Bigos, K. Jabłońska, I. Bigos 

4:00PM   Rycerze Miłosierdzia 

8:00PM     Młodzież 

Lektorzy 

 

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 związa-

nych z życiem sakramentalnym.  

Formularze do zapisu dostępne są w zakrystii  

lub na stronie internetowej www.trojcowo.com. 

 

UAKTUALNIENIE DANYCH W BIURZE                                                                                     
Zwracamy się z prośbą do tych parafian, którzy 

zmienili adres zamieszkania, o kontakt  z biurem  

parafialnym w celu uaktualnienia nowego adresu.  

 

BIURO NIECZYNNE 
W najbliższy wtorek, 14 marca 2023 roku, biuro  

parafialne będzie wyjątkowo zamknięte.  

W nagłych wypadkach prosimy zostawić wiadomość.  

Biuro parafialne 
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Skarby Trójcowa Sakramenty 

Kurs przedmałżeński 

Zapowiedzi przedślubne 

Katecheza przedchrzcielna w I sobotę miesiąca  

o godz. 5:00PM w sali pod kościołem. 

Najbliższa katecheza 1 kwietnia 2023 roku. 

https://events.archchicago.org/ereg/index.php?eventid=618931&
http://www.trojcowo.com


 

3 Niedziela Wielkiego Postu, 12 marca 
8:00AM    Zbiorowe: W Bogu wiadomych  

       intencjach od rodziny Wilczek 

       † Jadwiga i Stanisław Górscy 

       † Lucyna i Benedykt Teper oraz za zmarłych  

       z rodziny Teper, Oszust i Nowak 

        † Leopold Chromik i zmarli z rodziny Chromik 

10:00AM  † Kazimiera, Józef, Jerzy Krzyworzeka 

12:15PM  O Boże błog. i dary Ducha Świętego  

       dla Jasia Krawczyka z ok. 1. rocz. urodzin  

       oraz o błog. Boże dla całej rodziny 

4:00PM    † Teresa Bijos - od Rycerzy Miłosierdzia 

8:00PM    † Kazimierz Wójcik w 5. rocz. śmierci 

 

Poniedziałek - 13 marca 
8:00AM   O Boże błogosławieństwo dla żyjących  

      Parafian, a dla zmarłych o życie wieczne 

8:00AM    † Helena Brzeziński  - od rodziny 

  

Wtorek - 14 marca 
8:00AM    † Józef Marchlik  

8:00AM    † Teresa Totzke - od M.J. Bryjak 

 

Środa - 15 marca 
8:00AM    O Boże błog., dary Ducha Świętego i zdrowie 

       dla Anety i jej rodziny  

8:00AM    O Boże bł. i zdrowie dla s. Aleksandry Antonik  

7:30PM    Zbiorowe: Dzięk. za cud poczęcia z prośbą  

       o szczęśliwe narodzenie dziecka 

      † Józefa i Zdzisław Obodzińscy 

       i za zmarłych z rodziny 

      

Czwartek - 16 marca   
8:00AM    † Zenon Serafin 

8:00AM    † Józef Krzyworzeka 

3:00PM    SENIORZY 

 

Piątek - 17 marca                    
8:00AM    O cud uzdrowienia i ulgę w cierpieniu  

       dla Andrzeja 

8:00AM    † Natalia Michaludis - o szczęście wieczne  

       w 5. rocz. śmierci - od rodziny 

7:30PM    † Józef Ziobrowski 

 

Sobota - 18 marca           
8:00AM    W intencji Maturzystów 

8:00AM    † Jan, Władysława Skinderowiczowie  

       oraz zmarli z rodziny  

8:00AM    † Zdzisław i Janina Roguccy 

Intencje Mszy Świętej 

 

 Ofiary z niedzieli 26 lutego 2023 roku 
$7,276.00 - I składka z 246 kopert 

$295.00 - na remonty           

$85.00 - ofiary dla biednych        

$643.00 - ofiary za świece    

$55.00 - ofiary na kwiaty  

$1,069.00 - na ogrzewanie        $133.00 - za gazety 

$145.00 - ofiary na Doroczną Kwestę  

$395.00 - niedzielna kawiarenka      

$1,746.00 - ofiary z Środy Popielcowej 

$202.00 - ofiary na Kościół we Wschodniej Europie  

 

 Ofiary z niedzieli 5 marca 2023 roku 
$8,460.00 - I składka   $4,891.00 - na remonty  

$301.00 - ofiary dla biednych        

$773.00 - ofiary za świece    

$25.00 - ofiary na kwiaty        

$375.00 - na ogrzewanie 

$93.00 - za gazety 

$130.00 - Doroczna Kwesta Katolicka 

$25.00 - ofiary na Kościół we Wschodniej Europie 
 
 

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.  
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Ofiary z niedzieli 

4 Niedziela Wielkiego Postu, 19 marca 
8:00AM   Zbiorowe: O Boże bł., potrzebne łaski i opiekę  

       św. Józefa w dniu imienin dla siostry Józefy 

       W Bogu wiadomych int. od rodziny Wilczek 

       † Za zmarłych z rodz. Szlaga, Januszczyk,  

       Malec i Olszewskich  

       † Józefa, Emil i Irena Eźlakowscy 

        † Zenobia Kruk 

       † Czesława Jaskowiak w rocz. śmierci 

10:00AM  † Stanisław Tomczak 

12:15PM   † Józef Ciepielewski i zmarli z rodziny  

         Ciepielewskich  

4:00PM     † Krystyna Walczak w 4 rocz. śmierci 

8:00PM     † Helena i Józef Fic i za dusze w czyśćcu  

         cierpiące 

http://www.trojcowo.com


 
 

WSPÓLNOTA MŁODYCH MAŁŻEŃSTW 
12 marca - niedziela 

Spotykamy się w sali pod kościołem o godz. 6:00PM. 
 

SPOTKANIA FORMACYJNE ŚDM 
17 marca - piątek 

Osoby wyjeżdżające na Światowe Dni Młodzieży  

do Lizbony spotykają się raz w miesiącu na wspólnej  

modlitwie, aby przygotować się do spotkania z młodymi 

całego świata.  
 

WSPÓLNOTA DUC IN ALTUM 
19 marca - niedziela 

Zapraszamy młodzież starszą (21-35 lat) do sali  

pod kościołem o godz. 6:00PM.  
 

RUCH CZYSTYCH SERC 
24 i 31 marca - piątek 

Spotkania młodzieży szkolnej - kolejne spotkanie  

pod kościołem po Mszy o godz. 7:30PM.  

 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 
W tym roku jałmużna wielkopostna zostanie 

przeznaczona na Fundację Św. Dominika.  

Ofiary na ten cel można składać do skarbony pod krzyżem.  

Siostry proszą o wsparcie przede wszystkim na środki  

medyczne i sanitarne dla Bachmutu i ich punktu humani-

tarnego w klasztorze w Żółkwii. Siostry dziękują i bardzo 

proszą o nawet najmniejszą pomoc, która może wiele... 

 
          

POLONIJNE MISTRZOSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY 

   W ostatnią niedzielę, 5 marca 2023, w Polskiej Szkole 

Sobotniej na Trójcowie odbyły się Polonijne Mistrzostwa 

Dzieci i Młodzieży w Szachach. W zawodach wzięła udział 

rekordowa ilość 75-ciu uczestników, w tym dzieci  

i młodzież z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Trójcy Świętej 

 i naszej Misji. Najlepiej wypadli ministranci naszej parafii: 

Karol Szymański zajął 3-cie miejsce w kategorii High 

School, a jego brat Maksymilian był trzeci w kategorii klas 

6-8.  

W ogóle z rodziny Szymańskich grało 7-mioro rodzeństwa. 

Sponsorami turnieju był pan Walter Mulica, Joanna  

Jakubowicz & Kasia`s Deli, Arkadiusz Sadkowski (tata 

uczniów naszej szkoły), Ludwig Dairy, Montrose Deli.  

Trofea ufundował Maximilian Góra (absolwent szkoły  

na Trójcowie) i Alexander Małecki (były uczeń szkoły)  

z firmy Rembrandt Hardware. 

       Jan Góra - organizator Mistrzostw. 
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
12 marca po Mszy św. o godz. 4:00PM 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
20 marca 2023 roku o godz. 7:30PM  

 

UROCZ. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
Dzień zawierzenia i jego odnowienia 

25 marca 2023 roku o godz. 6:30PM 

 

MARSZ DLA JEZUSA 

1 kwietnia 2023 o godz. 12:00PM 

 

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA 
2 kwietnia 2023 roku o godz. 5:00PM 

 

TRIDUUM PASCHALNE 
6-8 kwietnia 2023 roku o godz. 7:30PM 

 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
9 kwietnia 2023 roku  

 

PROCESJA DO PARAFII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
15 kwietnia 2023 roku o godz. 7:30PM 

Nadchodzące wydarzenia 

Spotkania młodzieży 

  

SENIORZY NA TRÓJCOWIE  
16 marca - czwartek 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spo-

tkanie seniorów. 

2:30pm - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

3:00pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

3:15pm - Msza Święta.  Po Mszy Świętej zapraszamy  

              na spotkanie w sali parafialnej.  

Turniej szachowy 

Seniorzy 

Ogłoszenia 

  

Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, 

które odbędzie się w naszym kościele  

dzisiaj, 12 marca br.  

po Mszy św. o godz. 4:00PM.  

 



REKOLEKCJE PO STRACIE DZIECKA 
 17-19 marca oraz 24-26 marca 2023 roku 

Prowadzi: s. Maksymiliana Kamińska MChR 

Miejsce rekolekcji: Chicago 

Zapisy i informacje: s. Maksymiliana 773-656-7703 

 

PIELGRZYMKA DO GRECJI ŚLADAMI  

APOSTOŁÓW ŚW. PAWŁA I ŚW. ANDRZEJA 

   Bajeczna Wyspa Santorini   

8- 21 października 2023 

Opiekun duchowy ks. Andrzej Totzke. 

   Cena $2950. 

Miejsca zwiedzania: Ateny, Korynt, 

Nafplio, Mykeny, Patras, Kalambaka,  

Meteory,  Tesaloniki, Kawala, Filippi, Delfy,  

Rejs na Santorini: Oia, Fira.      

Zapisy i informacje: 630-292-3332 lub 773-489-4140 

 Program na stronie Trójcowa. 

JUBILEUSZ POLSKIEJ SZKOŁY im. ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
Trójcowo wychowuje intelektualn ie  

i duchowo od 1992 r.- to hasło przyświeca 

Polskiej Szkole im. Trójcy Świętej od lat i nadaje 

kierunek naszemu działaniu. W roku szkolnym 

2022-2023 obchodzimy 30-lecie naszej działalności. 

Spoglądamy w przeszłość i jesteśmy dumni z tysięcy 

naszych uczniów i absolwentów rozsianych po wszystkich 

zakątkach Stanów Zjednoczonych. Realizując nasze 

zamierzenia, z nadzieją patrzymy w przyszłość, by móc 

nadal podtrzymywać wysoki poziom kształcenia  

i wychowania w duchu wartości katolickich i 

patriotycznych z zachowaniem polskiej tradycji, kultury  

i pamięci o naszych bohaterach narodowych. 

 Z okazji Jubileuszu szkoły organizujemy 23 kwietnia 2023 

r. uroczysty brunch. Naszą intencją jest również wydanie 

okolicznościowego Pamiętnika. Zachęcamy Rodziców  

i Dziadków do zamieszczenia tam życzeń, gratulacji, 

powinszowań skierowanych do swoich dzieci, wnuków, 

czy też szkoły.  

  Adres szkoły:  www.szkolanatrojcowie.com 

DZIEŃ ODNOWIENIA  
25 marca - sobota 

Przypominamy, że w Uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego podczas Mszy świętej o godz. 7:30PM,  

nastąpi odnowienie zawierzenia Totus Tuus.  

Prosimy o przyniesienie ze sobą swoich świec.  

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA  
26 marca, w niedzielę po Uroczystości Zwiastowania  

Pańskiego, podczas każdej Mszy Świętej, będzie można 

dokonać Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  

Tekst przyrzeczenia będzie rozdawany w kościele.  

Adopcja polega na wzięciu w duchową opiekę na 9  

miesięcy nieznanego nam poczętego dziecka, którego 

życie jest zagrożone aborcją. Zobowiązaniem jest  

codzienna specjalna modlitwa, odmówienie  

dziesiątki różańca z rozważaniem tajemnicy życia 

Jezusa i Maryi oraz można dołączyć dobrowolne 

postanowienie. Pomocą może być korzystanie  

z aplikacji na telefon: „Adoptuj Życie”. 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA I DZIEŃ ODNOWIENIA  
W tym roku Uroczystość św. Józefa obchodzić 

będziemy w poniedziałek, 20 marca.  

Podczas Mszy świętej o godz. 7:30PM  

nastąpi odnowienie ubiegłorocznego  

zawierzenia św. Józefowi.  

Ogłoszenia 

KOŚCIELNY PROCES MAŁŻEŃSKI 
Osoby, które pragną uregulować swoją sytuację  

w Kościele Katolickim po rozwodzie cywilnym, 

mogą zasięgnąć informacji o procesie badającym 

ważność małżeństwa sakramentalnego u s. Stefanii Gałki 

MChR (sędzia Trybunału Metropolitalnego w Chicago)  

312.534.8260 lub 872.305.8749. 

   W najbliższe wakacje, a dokładnie od 21 do 28 lipca 

2023 r. odbędzie się XI Spotkanie Młodzieży  

Polonijnej. Rozpocznie się ono w piątek 21 lipca o godz. 

15.00 w domu głównym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 

w Poznaniu – Morasku. Zakończy się natomiast tydzień 

później 28 lipca w Krakowie. Zainteresowanych prosimy  

o kontakt w biurze parafialnym. 

     Trójcowo            6              Chicago, IL 

 



 

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 przed Mszą Św. o godz. 11.45AM 

  oraz po Mszy o godz. 12:15PM; 

  s. Małgorzata i Waldemar Ruszała    

Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota 1:00-3:00PM  

  prowadzi  Jan Góra 

Dziecięce Koła Żywego Różańca - I niedziela  

  po Mszy św. o godz. 12:15PM,  

  prowadzą ks. Piotr i Aneta Adamski 

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. Wiesław, koordynator  

  Elżbieta Majchrowska 

Marszałkowie - odpowiedzialny Tadeusz Bukowski 

Mężczyźni św. Józefa - I środa miesiąca,  

   godz. 7:30PM, prowadzi ks. Piotr 

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. 9:00AM- 1:00PM   

  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, III 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, ks. Wiesław 

Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30PM,  

        opiekunowie: ks. Wiesław i Stanisława Ochwat 

Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I środy,  

   godz. 4:00PM, sobota, godz. 12:00-3:00PM;  

        niedziela, godz. 11:15AM- 2:15PM,  

    odpowiedzialny - 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: Marsha Geurtsen 

Wspólnota Młodych Małżeństw - spotkania  

   w każdą II niedzielę miesiąca;  

   prowadzi ks. Piotr 

Wspólnoty Domowego Kościoła - ks. Proboszcz, 

    ks. Piotr, ks. Wiesław 

Wspólnota Wiara i Światło - III sobota miesiąca,  

   kontakt: Aneta Mirosławska - 773-217-9868 

Zespół młodzieżowy - opiekun ks. Piotr,  

   prowadzi Pola Cieżobka 

Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00PM  

   prowadzi: Marzena Włosek  

      
     Wspólnoty parafialne działające przy naszej Misji 

     Trójcowo            7              Chicago, IL 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Miejsce  

na Twoją Reklamę 
 

Każda reklama i ogłoszenie 

wspierają fundusz  

drukowania biuletynów 

Ogłoszenia drobne 

Życzenia 

Serdeczne życzenia dla wszystkich członków 
Róż Żywego Różańca.  

Bóg zapłać za Waszą modlitwę.  
 

Najserdeczniejsze życzenia dla Taty Józefa - 
niech Bóg obdarza zdrowiem i potrzebnymi 

darami - kochająca córka 


