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5 Niedziela Wielkanocna

(18.05.2014)

Rachowice

7.30

Msza Święta - intencja dziękczynna do Opatrzności Bożej i
M.B. Nieustającej Pomocy.

Sierakowice

9.30

Msza Święta – intencja dziękczyna do M.B. Nieustającej
Pomocy.

Goszyce

11.00

Msza Święta - intencja za pokój duszy ++

Rachowice

14.30

Nabożeństwo

Poniedziałek
Sierakowice

Wtorek
Rachowice

Środa

majowe

19.05.2014
7.00

Msza Święta
1. Za Parafian
2. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie
i opiekę Bożą.
Nabożeństwo majowe

20.05.2014
7.00

Msza Święta
1. Za bliskich zmarłych z pokrewieństwa.
2. Za bliskich zmarłych z pokrewieństwa.
Nabożeństwo majowe

21.05.2014

Św. Jana Nepomucena prezbitera i męczennika

Sierakowice

17.30

Msza Święta - za bliskich zmarłych z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nabożeństwo majowe

Rachowice

18.30

Msza Święta - za bliskich zmarłych z pokrewieństwa.
Nabożeństwo majowe
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Czwartek
Sierakowice
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22.05.2014
17.30

23.05.2014

Msza Święta
1. Do Miłosierdzia Bożego i M.B. Nieustającej Pomocy
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i zdrowie.
2. Za bliskich zmarłych z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nabożeństwo majowe
Wieczna Adoracja w Sierakowicach

św. Rity z Cascii

Sierakowice

12.00

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Sierakowice

17.15
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzi młodzież gimnazjalna kl. 3

Rachowice

Sobota
Sierakowice

Rachowice

18.20
18.30

24.05.2014

Msza szkolna.
Nabożeństwo

majowe

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzi młodzież gimnazjalna kl. 3

Msza szkolna
Nabożeństwo

majowe

N.M.P. Wspomożycielki Wiernych

16.50
17.00

Śpiewamy Litanię do M.B. Loretańskiej

18.20
18.30

Śpiewamy Litanię do M.B. Loretańskiej

Msza Niedzielna - za bliskich zmarłych z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.

Msza Niedzielna - za bliskich zmarłych z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.

6 Niedziela Wielkanocna

(25.05.2014)

Rachowice

7.30

Msza Święta - dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.

Sierakowice

9.30

Msza Święta - za bliskich zmarłych z pokrewieństwa.

Goszyce

11.00

Msza Święta - dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.

GROTA
Rachowice

15.00

W niedzielę o godz. 15.00 w Grocie nabożeństwo ( warunek –
dobra pogoda )
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny w przyszłą niedzielę na
nasze potrzeby za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”.
2) Dzisiaj w niedzielę po nabożeństwie majowym zmiana tajemnic różańcowych.
3) Dzisiejsza liturgia 5-tej niedzieli Wielkanocy ukazuje nam ustanowienie pierwszych
diakonów. Co z kolei ma nam przypominać, że każdy z nas jest powołany do
służby drugiemu człowiekowi. Może warto sobie postawić pytanie, jak to
konkretnie wygląda w naszym codziennym życiu.

4) W piątek 23 .05 w Sierakowicach Wieczna Adoracja, Wystawienie
Najświętszego Sakramentu, o godz. 12.00 i adoracja do
wieczornej mszy św. Dzieci zapraszamy na godzinę 17.15 na
krótką adorację Najświętszego Sakramentu.
5) Chciałbym serdecznie podziękować naszej orkiestrze za ubogacenie naszej liturgii
w miniony wtorek przy inauguracji Nabożeństw Fatimskich, podziękowania kieruję
również do wszystkich, którzy brali udział we wspólnej modlitwie.
6) W przyszłą niedzielą o godz. 15.00 nabożeństwo majowe w Grocie
organizowane przez nasz „Caritas Parafialny” jak co roku bardzo
proszę jeżeli będą chętni do upieczenia ciasta aby to do czwartku
zgłosić, abyśmy wiedzieli ile zamówić ciasta dodatkowo (dobra pogoda)
7) W tym tygodniu w sobotę, 24 maja, specjalne liturgiczne wspomnienie, Maryi –
jako Wspomożycielki wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we
wszystkich potrzebach i troskach. Wspomnienie to zostało wprowadzone do
kalendarza liturgicznego w 1816 roku przez papieża Piusa VII jako podziękowanie
za wyzwolenie z niewoli napoleońskiej.
8) Rachowice – Rada Sołecka zaprasza młodzież i dorosłych do uporządkowania po
zimie Groty w sobotę 24 maja na godz. 9.30
9) Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia będziemy się modlili za Kościół
w Chinach. W 2007 roku papież wydał list apostolski, w którym postanawia, że
dzień 24 maja każdego roku ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół
w tym kraju.

Wieczna Adoracja w SIERAKOWICACH
piątek 23.05.2014
1.
2.
2.
3.
4.

12.00 - 13.00 --13.00 - 14.00 --14.00 - 15.00 --15.00 - 16.00 --16.00 - 16.45 ---

Sierakowiczki, Kasztanowa, Pocztowa
Ceramika , Kozielska, Osiedlowa, Lipowa
Godzina cichej adoracji
Rachowicka, Długa, Dolna, Górna
Wiejska, Krótka, Boczna, Czciciele Serca
P. Jezusa i M.B.
5. 17.45 - 17.15 --- Mężczyźni, młodzież i chętni
6. 17.15 - 17.30 --- Krótkie nabożeństwo dla dzieci i koronka
7. 17.30 -------------- M S Z A Ś W I Ę T A
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Święty Jan Nepomucen około 1380
przyjął

święcenia

kapłańskie

i

został

kanonikiem przy katedrze św. Wita, Wacława
i Wojciecha w Hradczanach. Studiował prawo
kanoniczne w Pradze i Padwie. Następnie
piastował godność kanonika kolegiaty praskiej
św. Idziego, a w 1389 mianowany został
wikariuszem

generalnym

arcybiskupa

praskiego Jana z Jenštejna. W związku
z zatargiem między królem Czech Wacławem IV a arcybiskupem, Jan Nepomucen
popadł w niełaskę władcy i w 1393 został uwięziony. Następnie zrzucono go
z mostu Karola do rzeki Wełtawy. Jego zwłoki złożono w katedrze na Hradczanach.
Według tradycji po otwarciu krypty świętego przed kanonizacją w 1719 okazało
się, że jego zwłoki mają nienaruszony język. Według innej wersji, Jan Nepomucen po
odmówieniu ujawnienia tajemnicy spowiedzi Zofii Bawarskiej królowi czeskiemu
Wacławowi IV (król podejrzewał żonę o niewierność), został poddany ciężkim
torturom i w konsekwencji wrzucony do Wełtawy.

CO TO JEST TAJEMNICA SPOWIEDZI?
Tajemnica spowiedzi dotyczy nie tylko samego wyznania, czyli grzechów, ale
wszystkiego, co się mówi od początku do końca. Obejmuje jednak nie tylko księdza,
ale każdego, kto wejdzie w jej posiadanie. Taka sytuacja może mieć miejsce np.
w szpitalu lub w domu przy spowiedzi chorego, albo w kościele, gdy ktoś zbyt blisko
konfesjonału czeka na swoją kolejkę lub towarzyszy osobie niepełnosprawnej. Osoby
mające kłopoty ze słuchem powinny poprosić o spowiedź np. w zakrystii.

