Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice
1663r.

17 Niedziela zwykła ( 30.07.2017)
Rachowice

7.30

Za ++ Helenę i Józefa Twardoń, Martę i Stanisława
Sachnik. Za ++ Annę i Reinholda Marcinek ich ++ dzieci i
synowe oraz ++ z pokrew.

Sierakowice

9.30

Za + męża Bronisława Plata na pam. urodzin oraz
wszystkich ++ z rodzin Plata, Sęczkowski, Stefaniak,
Marciniak,Trzuszkowski, Przepióra oraz dusze w czyśćcu
cierp.

Goszyce

11.00

Za + męża Ericha Król jego rodziców i teściów oraz ++ z
pokrew. Król i Pieczka.

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek
Sierakowice

Środa
Rachowice

31.07.2017
7.00

1.08.2017
7.00

2.08.2017
10.00

Św. Ignacego z Loyoli, Prezb.
Za + Józefa Konieczny w 30-ty dzień po śm.
Św. Alfons Liguori, bp i dra Kościoła
Za ++ Jana i Amalię Milczanowskich i ich córkę Alicję.
Odpust Porcjunkuli
DZIEŃ SENIORA - Msza św. w int. wszystkich ludzi

starszych i chorych naszej parafii. ( z udzieleniem
sakramentu chorych ) po mszy zapraszam do salki.
Rachowice

18.30
konc

Czwartek

3.08.2017

Rachowice

18.00
18.30

1. Za + Leszka Molenda w 3-cią rocz. śm. i ++ z pokrew.
2. Za + Bronisława Stopa od Łukasza Stopa z rodziną
i bratanicy Katarzyny z rodziną.
Pierwszy Czwartek
Wystawienie Najśw. Sakram. (Godzina święta)
Do Opatrzn. Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. w int. Bernarda
Marcinek z ok. 60-tych urodzin.

Parafia Św. Trójcy
Rachowice
Piątek

Rachowice

Sierakowice

Sobota

tel. (032) 238-42-30

4.08.2017

Pierwszy Piątek
Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

6.45

Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z
prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodzin z Rachowic.
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

8.15

ODWIEDZINY CHORYCH (tylko dla tych którzy nie będą w środę)

17.30
18.00

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z prośbą o
dalsze błogosław. dla naszych rodzin z Sierakowic i Goszyc.

5.08.2017

Sierakowice

16.35
17.00

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

Rachowice

18.05
18.30

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

M.N. Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Pietrek, syna Haintza,
synową Marię, ++ rodziców Piotra i Pelagię Rassek,
synową Hildegardę oraz ++ z pokrew. z obu stron.
M.N. Za + syna Rafała Kijas na pam. urodzin i w rocznicę
śm.

Niedziela - Święto Przemienienia Pańskiego ( 6.08.2017)
Rachowice

7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Sierakowice

9.10
9.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Goszyce

11.00

Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie z ok. 60-tych
urodzin Helmuta Neugebauer.

Poniedziałek
Rachowice

Za + Dorotę Strzempek, dziadków Mazur, Strzempek,
Franik, Marcinek, za + Bartłomieja Mazur oraz wszystkich
++ krewnych
Za ++ rodziców Jadwigę i Maxymiliana Ballon, rodziców
Józefa i Martę Malik, + siostrę Irmgardę jej męża, brata
Reinholda oraz za ++ z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

7.08.2017
7.00

Za ++ rodziców Helenę i Józefa Drąg, Gertrudę i Antoniego
Morcinkowski, za Rozalię Drąg, brata Józefa Katarzynę i
Karla Urbańczyk, Rajmunda Morgała oraz za ++ pokrew. z
obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

Parafia Św. Trójcy
Rachowice
Wtorek
Rachowice

Środa

tel. (032) 238-42-30

8.08.2017

Św. Dominika Przeb.

13.00

Śl. Rz. pomiędzy Anetą Cholewa a Mateuszem Kołodziej

9.08.2017

Św. Teresy Benedykty od Krzyża Dz. i M. Patronki Europy - Świeto

17.30

Za + Józefa Swierkot w 1-szą rocz. śm.

Czwartek

10.08.2017

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

Goszyce

17.30

Za ++ rodziców Adolfa i Annę Mynarek, siostrę Marię Król,
za + ojca Józefa Niemiec, Andrzeja Krawczyk i za
wszystkich z rodzin Mynarek i Niemiec

Rachowice

18.30

W intencji Pielgrzymów udających się na Górę św. Anny

Sierakowice

Piątek

11.08.2017

Wspomnienie obowiązkowe św. Klary, dziewicy.
Pielgrzymka na Górę św. Anny

Sierakowice

Sobota

7.00

Za + babcię Gizelę Remiorz na pam. urodzin, za + ciocię
Edytę i Augusta Masarczyk, ++ dziadków z obu stron i całe
++ pokrew. z rodzin Remiorz, Kowol i Masarczyk.

12.08.2017

Sierakowice

17.00

M.N. Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże w int rodziny Adrianny
i Krzysztofa Magiera.

Rachowice

18.30

M.N. Na podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosław. i zdrowie w int Gerdy i Henryka Paprotny oraz ich
dzieci z rodzinami.

19 Niedziela zwykła ( 13.08.2017)
Rachowice

7.30

Za + męża Jana Cholewa, jego rodziców Karola Cholewa,
Helenę i Pawła Godula, Gertrudę i Józefa Szmandra,
Magdalenę i Emanuela Nowrot, całe ++ pokrew. i dusze w
czyśćcu cierp.

Sierakowice

9.30

Za + Zenobiusza Będzichowskiego, + wnuka Denisa, ++
rodziców i wszystkich ++ z rodzin Będzichowski i Olas,
za ++ Irenę i Henryka Senkowskich, Lidię i Jana Morys
oraz dusze w czyśćcu cierp.

Goszyce

11.00

Za ++ rodziców Antoniego i Małgorzatę Ludwig, Krystynę
Ludwig, ojca Engelberta Jurzyca, ciocię Marię Król,
dziadków z obu stron i całe ++ pokrew. z rodzin Ludwig,
Jurzyca.

Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłą niedzielę na potrzeby Diecezji i
Seminarium Duchownego i za dwa tygodnie na nasze potrzeby, za wszelkie ofiary
składam „Bóg zapłać”.
2) Mija połowa wakacji. Wraz z początkiem obecnego tygodnia rozpoczniemy sierpień. To
miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie tak religijnej, jak i historycznej.
3) We wtorek 2 sierpnia „Odpust Porcjunkuli” - nazwa pochodzi od małego kościółka NMP
Anielskiej w Asyżu, wg. nowych przepisów można zyskać odpust zupełny we wszystkich
kościołach parafialnych jeden raz. Odpust ten można zyskać: - na co zezwala Bp.
Ordynariusz ( pod zwykłymi warunkami ).
4) W najbliższą środę 2 sierpnia w Dzień Seniora, - jak co roku zapraszam na Mszę św. z
udzieleniem sakramentu chorych po mszy św. zapraszam wszystkich seniorów do salki
na wspólne spotkanie przy kawie, (proszę też chętne panie jak co roku do pomocy w
przygotowaniu spotkania i ewentualne przygotowanie ciasta ale bardzo proszę o
informację kto będzie chętny w pieczeniu ciasta, bo muszę wiedzieć ile mam go dokupić.
5) Odwiedziny chorych w pierwszy piątek tylko dla tych ,którzy nie będą mogli przybyć do
kościoła w środę na dzień seniora
6) W najbliższym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca o 18.00 „Godzina Święta’, a
następnie msza św. w pierwszy piątkowa msza św. w Rachowicach rano a w
Sierakowicach po południu przedtem adoracja, i okazja do spowiedzi św., w sobotę przed
mszą św. różaniec a w niedzielę „Godzinki”
7) W przyszłą niedzielę, 6 sierpnia, będziemy przeżywali święto Przemienienia
Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane jest od XI
wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są
nasze wyobrażenia o Panu Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi.
8) 12.08. w piątek rano o godz. 5.00 od kościoła w Rachowicach, wyrusza nasza piesza
parafialna pielgrzymka na Górę Św. Anny, tam oficjalne powitanie ok. godz. 16.00
9) W tym dniu w piątek rano msza św. w Sierakowicach gdyż po południu jestem na Górze
św. Anny

ZAPOWIEDZI
1. Marek
Michaela

Żołnowski
Brol

s. Walentego
c. Bernarda

zam. Rachowice
zam. Tworóg

Rachowice – sprzątanie Kościoła : 1. tydz. Cholewa G., Cholewa A., Marcinek B..
2. tydz. Masarczyk J., Ring G., Kułakowska U.
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska ) :
1. tydz. Rapsiewicz A., Brzoza M., Antoniuk W. Szafranek S
2. tydz. Brzoza M., Kranc. S., Szafranek K., Kowol T.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był
radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów (wspomnienie obowiązkowe);
 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik,
misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie
ojców redemptorystów (wspomnienie obowiązkowe);
 4 VIII – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, proboszcz, gorliwy spowiednik, który
miłością, surową pokutą i wytrwałą modlitwą dokonał cudu nawrócenia swojej parafii w Ars koło
Lyonu.
 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego –
dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia
(wspomnienie obowiązkowe);
 11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica; idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w
ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.

