Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Goszyce 1932r.

Sierakowice 1673r.

Rachowice

Zesłanie Ducha
Świętego - uroczystość
1663r.
(24.05.2015)

Rachowice

7.30

Za + męża i ojca Jerzego Hassa na pam. urodzin, ++
rodziców i teściów, brata Pawła, szwagrów, szwagierki,
wujka Emila, kuzynkę Eleonorę. Za ++ rodziców Joachima i
Leokadię Nowrot, oraz całe ++ pokrew. z rodzin Hassa,
Markucik, Sachnik, Urbanek, Nowrot.

Sierakowice

9.30

Za ++ rodziców Konrada i Dorotę Hasa od syna Romana z
rodziną.

Goszyce

11.00

Dziękczynna w intencji rodziny Sergot.

Sierakowice

15.30

Nabożeństwo
Świętego

Poniedziałek

25.05.2015

majowe

i

modlitwy do Ducha

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Goszyce

7.00

Za + szwagierkę Zofię Ceglarską

Sierakowice

17.00

Za + Jana Rzeźniczek, rodziców Elżbietę i Bernarda, brata
Horsta, Paulę i Teodora Grochowina, Zofię i Teofila
Stareczek, całe ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

17.00

Za + żonę Helgę Koniczek, za jej ++ rodziców Marię i
Ryszarda Przybyła oraz dziadków Józefę i Szymona Minas.
Za ++ matkę Małgorzatę Koniczek, 2-ch mężów Jana i
Hugona, córkę Ewę, syna Józefa, synową Krystynę, ++
dziadków Jędrzyca i Koniczek, oraz ++ Monikę Toporek i
syna Leona.

Wtorek

26.05.2015

B I E R Z M O W A N I E

k s. Bp. Jan Kopiec

Rachowice

7.00

Za ++ dziadków Emmę i Franciszka Sosna, Franciszkę i
Stanisława Błaszczyk, Gertrudę i Alojzego Tomiczek,
Elfrydę Miler, ich rodziców i rodzeństwo. Za ++ Waltra i
Mariana Kampe, Ryszarda Czech i ks. Jana Hajdę.

Rachowice

17.00

Msza Św. pontyfikalna z udzieleniem sakramentu Bierzmowania
O Dary Ducha Świętego dla naszej młodzieży oraz w
intencji ich rodziców i rodzeństwa o Boże Błogosławieństwo
i opiekę.

Parafia Św. Trójcy
Rachowice

Środa
Sierakowice

tel. (032) 238-42-30

27.05.2015
17.00

NABOŻEŃSTWO W INTENCJI MATEK ( Przedszkolaki )
Msza św. w int. wszystkich matek naszej parafii

Goszyce

17.00

Msza św. w int. wszystkich matek.

Nabożeństwo
Rachowice

18.30

Czwartek

28.05.2015

majowe

Za ++ Martę i Stanisława Sachnik, Jadwigę i Tomasza
Wolny ich rodziców i dzieci, zięciów, synową, wnuków
Marcina i Ernesta oraz ++ z pokrewieństwa.
Nabożeństwo majowe
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Sierakowice

17.00

Za + Pawła Brzoza, ++ rodziców z obu stron, ++
rodzeństwo, 6-ciu szwagrów, bratową Annę, zięcia Jana,
wnuka Marka, oraz całe ++ pokrewieństwo.
Nabożeństwo majowe

Rachowice

17.00

Za + Teresę Janoszek, Edeltraudę Flis, ++ z rodziny
Janoszek, Sachnik, Flis, Koniczek.
Nabożeństwo majowe

Piątek

29.05.2015

Wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Leduchowskiej, dziewicy.

Sierakowice

17.00

M. szkol. Za + Helenę Hassa w 1-sza rocznice śmierci.
Nabożeństwo majowe

Rachowice

17.00

M. szkol. Za + mamę Anielę Morgała na pamiątkę urodzin,
+ ojca Jana, ++ rodziców Agatę i Alfreda Koniczek, ++
dziadków Koniczek, Szczesny, Morgała i Dyka, ++
Rajmunda Morgała, Jana Morcinek i całe ++
pokrewieństwo.
Nabożeństwo majowe

Sobota
Sierakowice

30.05.2015
17.00

Śpiewamy Litanię do M.B. Loretańskiej
M.N. Dziękczynna w intencji Justyny i Roberta Misch oraz
ich dzieci, dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę

Rachowice

18.30

Śpiewamy Litanię do M.B. Loretańskiej
M.N. Dziękczynna w intencji Renaty Czaja dziękując za
odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie.
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Uroczystość Trójcy Świętej - uroczystość
(31.05.2015)
Goszyce

8.00

Za ++ rodziców Marię i Maksymiliana Frania, + ojca Jana
Szymoński, Erykę Foit oraz wszystkich ++ z rodziny Frania i
Szymoński

Sierakowice

9.30

Dziękczynna w intencji Hildegardy i Franciszka Urbanek z
okazji 35-tej rocznicy ślub z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.

Rachowice

11.00

UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA O. Atanazy
(OMF)

1. Do Trójcy Przenajświętszej z podziękowaniem za
wszelkie łaski w int. całej Parafii.
2. Za ++ Marię i Józefa Przybyła, córkę Różę, syna
Huberta, rodziców i rodzeństwo. Za ++ Annę i Stanisława
Urbanek, córkę Helenę, syna Emila, rodziców, rodzeństwo,
+ Helgę Koniczek oraz ++ z pokrewieństwa.
Rachowice

15.00

Nabożeństwo

odpustowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu) w przyszłym tygodniu na
Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”.
2) Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zebrani na
celebrowaniu Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apostołom,
początki Kościoła i jego misję względem wszystkich języków, ludów i narodów.
Myślimy również o darze Ducha Świętego udzielonym nam w sakramentach
chrztu św. i bierzmowania i dziękujemy zań Panu Bogu.
3) Ponadto dziś – z okazji przypadającego 24 maja wspomnienia Najświętszej Maryi
Panny Wspomożycielki Wiernych – przeżywamy VIII Dzień Modlitw Kościoła
Powszechnego za Kościół w Chinach.
4) Jutro – w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzić będziemy święto
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wprowadzone do kalendarza
liturgicznego w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II. Msze Święte w
Goszycach rano a w Sierakowicach i Rachowicach równolegle o godz. 17.00

5) Z racji Wizytacji Kanonicznej w naszym dekanacie, w każdej parafii, przez
cały tydzień będzie obecny ks. Biskup Ordynariusz udzielając naszej
młodzieży sakramentu bierzmowania, dlatego bardzo proszę zwrócić uwagę
na godziny odprawianych wieczornych mszy św. większość za wyjątkiem
środy w Rachowicach będzie odprawiana równolegle o godz. 17.00 , po mszy
św. w środę w czwartek i piątek nabożeństwo majowe odprawicie sami, wraz
z Panem Organistą, kapłani udają się do poszczególnych parafii, gdzie
będzie ks. Biskup
6) W poniedziałek i środę msza św. również w Goszycach
7) W najbliższy wtorek w Rachowicach ks. Bp Ordynariusz Jan Kopiec, odprawi o
godz. 17.00 pontyfikalną Mszę św. i udzieli sakramentu bierzmowania naszym
uczniom z klas III Gimnazjum – serdecznie zapraszam.
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8) W środę msza św. w int. matek a w Sierakowicach o godz. 17.00 nabożeństwo
prowadzone przez PRZEDSZKOLAKI a następnie msza św.
9) Dziś kończy się okres wielkanocny a w przyszłą niedzielę czas Komunii Świętej
wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi: „Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej
Eucharystii po raz pierwszy, ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz
w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym. Jeśli ktoś z
wiernych do tej pory z własnej winy nie wypełnił tego obowiązku, niech to uczyni
jak najszybciej!
10)W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
Kapłana
11)W przyszłą niedzielę ODPUST PARAFIALNY ku Czci Trójcy Świętej
msze św. w Goszycach rano o godz. 8.00 w Sierakowicach bez zmian i w
Rachowicach suma Odpustowa ojca Franciszkanina Atanazego o godz. 11.00.
Okazja do spowiedzi w sobotę w Sierakowicach od 16.40 i w Rachowicach od 18.10
12) W zakrystii można zabrać druki na których można zadeklarować ile osób dana
rodzinie pragnie przyjąć w przyszłym roku w czasie Światowych Dni Młodzieży.
Wypełnioną deklarację należy przekazać kościelnemu lub któremuś z księży w jak
najkrótszym czasie, abyśmy mogli oszacować nasz potencjał parafialny.
13) Każdy chrześcijanin, jako obywatel nie tylko może wpływać na losy swojego kraju
poprzez dokonywanie wyborów, ale przede wszystkim wzbudzając intencję
modlitewną o pomyślność dla swojej ojczyzny. Możemy to uczynić włączając się
do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Szczegóły tej modlitwy możemy odnaleźć
na stronie http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Frąc E., Cichoń W., Kołodziej A., Rakowska I.
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska) : Straszek M., Matyjaszek E.,
Ustrzycka M., Moźdżeń W

BIERZMOWANIE
Sakrament
bierzmowania
może
przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go
jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być
odpowiednio
przygotowany,
a
przed
przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić
do sakramentu pokuty. W Katechizmie
Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że
powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli
taki, w którym sam potrafi podejmować
decyzje
w
sposób
odpowiedzialny
i
dobrowolny. Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest
biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także
innych księży. Świadkiem bierzmowania może być osoba, która
przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
(chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z
zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany
wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla
podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców
chrzestnych - najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

