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Uroczystość  Trójcy  Świętej  - uroczystość  
 (15.06.2014) 

   
Goszyce 8.00 Msza Święta - dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.  
   
Sierakowice 9.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Rachowice 11.00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA ks. prał. 

Rudolf Badura  
1. Do Trójcy Przenajświętszej z podziękowaniem za  
   wszelkie łaski w int. całej Parafii. 

2. Za wszystkich ++ Parafian i dobrodziejów naszej Parafii  
   
Rachowice 15.00 N i e s z p o r y   O d p u s  t o  w e 
   
   
Poniedziałek 16.06.2014  
   
Sierakowice 7.00 Za Parafian  
   
   
Wtorek 17.06.2014 Wsp. obowiązkowe św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika. 
   
Rachowice 7.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące ( ofiara ze skarbony)  

2. Za ++ kapłanów naszej diecezji. 
   
   
Środa 18.06.2014  
   
Sierakowice 17.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Rachowice 18.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Czwartek 19.06.2014                 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

                 B O Ż E     C I A  Ł O 
   
Goszyce 7.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Rachowice 8.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

   
Sierakowice 10.00 W intencji ks. Krzysztofa Dulęby z okazji urodzin – od 

mieszkańców Sierakowic i Goszyc. 
   
   
Piątek 20.06.2014  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzi  młodzież gimnazjalna kl.3 

M. szkol. W 1-szą rocznicę śmierci. 
Procesja Eucharystyczna   

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzi  młodzież gimnazjalna kl. 3 

M. szkol.  W intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
Procesja Eucharystyczna   

   
   
Sobota 21.06.2014 Wsp. obowiązkowe św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. 
   
Sierakowice 17.00 M.N. Do Anioła Stróża za roczne dziecko w int. jego 

rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w jego 
wychowaniu 

   
Rachowice 18.30 M.N. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo i zdrowie.  
   
   
   

12    Niedziela  Zwykła    (22.06.2014) 
   
Rachowice 7.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Goszyce 9.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Sierakowice  11.00 SUMA  ODPUSTOWA - przy  Kaplicy w Sierakowiczkach 

Za wszystkich mieszkańców Sierakowiczek i Sierakowic   

o Błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski i za ++ 

mieszkańców i dobrodziejów. 
   
Sierakowice 15.30 NIESZPORY   i  procesja eucharystyczna 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta i w uroczystość Bożego Ciała na nasze potrzeby w przyszłą 

niedzielę na ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu), za wszelkie ofiary składam  

„Bóg zapłać”. 

2) Dzisiaj po nabożeństwie popołudniowym w Rachowicach zmiana tajemnic 

różańcowych. 

3) Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, i ODPUST PARAFIALNY, ze 

szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 

Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie 

wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego 

Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno 

pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha 

Świętego. I oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!  

4) Dzisiejsza uroczystość jest  zarazem pierwszą niedzielą, która po zakończonym 

w poprzednią niedzielę okresie wielkanocnym wprowadza nas w tak zwany okres zwykły 

w ciągu roku. I na początku tego kolejnego etapu roku liturgicznego Kościół przypomina 

nam, że Bóg jest Jeden w Trzech Osobach, że nie jest On samotnikiem, lecz jest 

jednością Osób. Dziś również kończy się okres spowiedzi i komunii wielkanocnej 

5) W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Wyjdziemy na ulice naszych miejscowości 

w uroczystej procesji eucharystycznej.  Niech Chrystus błogosławi „ naszym 

zagrodom i rodzinom” i obdarza nas pokojem.  Nasz udział w tej procesji niech 

stanie się publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus Chrystus jest wśród nas,                  

i w naszym życiu. Procesja przypomina nam też, że jesteśmy ludem Bożym, który 

nieustannie pielgrzymuje w drodze do domu Ojca w niebie. Naszym Panem 

i Przewodnikiem jest sam Chrystus, który pochyla się nad nami i na trudnych 

drogach naszego życia chce nas wspierać swoim Ciałem i Krwią. Uwielbiajmy Go 

za ten wielki dar.                                                                                               

6) Proszę o przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie naszych ulic i domów, podobnie 

jak w zeszłym roku:  Proszę dzieci do sypania kwiatów, górników i młodzież do 

sztandarów i feretronów, proszę też orkiestrę aby nam pomogła w śpiewie 

w czasie procesji. 

7) W przyszłą niedzielę odpust w Sierakowiczkach msze św. w niedzielę 

w Rachowicach bez zmian w Goszycach o 9.30 a w Sierakowiczkach przy kaplicy 

o 11.00 

8) W przyszłą niedzielę z racji odpustu można składać wypominki przy kapliczce – 

msza św. w int. wypominek w następny poniedziałek 

9) Ogłoszenie burmistrza – pismo do przeczytania w gablocie 

 

ZAPOWIEDZI 
 

  1. Dawid        Lukoszek                 s. Leszka                  zam. Sierakowice 
      Katarzyna        Pajer                 c. Janusza                   zam. Gliwice                                                                 
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15.06.2014 

Niedziela Najświętszej 

Trójcy 

Ewangelia: J 3,16-18 

 Jezus powiedział do 

Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, 

że Syna swego Jednorodzonego dał, 

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego 

Syna na świat po to, aby świat 

potępił, ale po to, by świat został 

przez Niego zbawiony. Kto wierzy w 

Niego, nie podlega potępieniu; a kto 

nie wierzy, już został potępiony, bo 

nie uwierzył w imię Jednorodzonego 

Syna Bożego. 

  BÓG W TRZECH OSOBACH: BOŻA TRÓJCA  

 

 Podstawowa zasadą będącą w sercu Bożej 

Trójjedyności jest jedność i różnorodność, obie istniejące 

równocześnie bez umniejszania żadnej z nich. Wszystko co 

jest niezbędnie prawdziwe o Bogu, jest prawdziwe o Ojcu, 

Synu i Duchu Świętym. Są równi w esencji lecz różni w 

funkcji. Doktryna Trójcy jest najpełniej zrealizowana w 

Nowym Testamencie gdzie widzimy boskie osoby Ojca, Syna 

i Ducha dokonujące odkupienia. Jednak wskazania na Trójcę 

widzimy już w Starym Testamencie. Na początku Biblii, Duch 

Boży “unosi się nad powierzchnią wód” przy stworzeniu, a 

gdzie indziej jest opisany jako osobowy byt, posiadający 

atrybuty Boga jednak różnego od Yahweh. Niektórzy 

interpretatorzy uważają, że mnogość w Bogu jest widziana w 

Hebrajskim słowie “Elohim”, które jest w liczbie mnogiej. 

Dodatkowo, użycie zaimków w liczbie mnogiej, gdy Bóg 

odnosi się do siebie, wskazuje na mnogość osób: “Wtedy Bóg 

powiedział uczyńmy człowieka na nasz obraz”  

 Starotestamentowe migawki mnogości w Bogu 

rozwijają się w pełen obraz Trójcy Świętej w Nowym 

Testamencie, gdzie bóstwo i rozróżniane osoby Ojca, Syna i 

Ducha funkcjonują razem w idealnej jedności i równości. 

Chyba najjaśniej to rozróżnienie i jedność jest widziana 

podczas chrztu Jezusa, gdzie Syn jest namaszczony do 

publicznej służby przez Ducha, stępującego jako gołębica, z 

Ojcem deklarującym z nieba “To jest mój Syn umiłowany, w 

którym mam upodobanie”. Wszystkie trzy osoby Trójcy są 

obecne, a każda z nich robi coś innego. 


