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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 N a b o ż e ń s t w o    o d p u s t o w e     
   

   
Poniedziałek 1.06.2015  
   
Sierakowice 7.00    1. O powołania kapłańskie i zakonne – msza ofiarowana 

od mieszkańców ul. Wiejskiej, Strażackiej, Pocztowej. 

   2. Dziękczynna w intencji rodziny Borkowski, ich dzieci, 
dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie. 

   
   
Wtorek 2.06.2015  
   
Sierakowice 7.00    1. Za ++ rodziców Lidię i Józefa Gold, brata Jerzego, 

teścia Stanisława Adamek, szwagierki Herminę i Monikę 
oraz wszystkich ++ z rodzin Gold i Adamek. 

   2. Za + Alicję Milczanowską w 30-ty dzień po śmierci. 
   
   
Środa 3.06.2015 Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy. 
   
Sierakowice 17.30 1. Za + Alfreda Wolf w 1-szą rocznicę śmierci. 

2. Za + męża Michała Komor, jego rodziców Piotra i 
Magdalenę, rodzeństwo, teściów Teodora i Martę Buron, 
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ich córki, Józefa i Franciszkę Kaduk oraz ++ 
pokrewieństwo. 

   

   
Czwartek 19.06.2014                 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

                 B O Ż E     C I A  Ł O 
   
Goszyce 7.30 Za + męża Engelberta Jurzyca, rodziców z obu stron, brata, 

bratową, bratanka, 2-ie siostry, szwagra oraz za całe ++ 
pokrewieństwo z rodzin Jurzyca i Król. 

   
Rachowice 8.30 Za + Franciszka Sosna na pam. 100-tnych urodzin, żonę 

Emę, Helenę, Józefa i Janusza Glińskich, Waltra i Mariana 
Kampe, ++ z rodzin Sosna, Szczesny, Gliński, Sawicki i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
Sierakowice 10.00 Za ++ rodziców Augustynę i Franciszka Schweigstill, 

wnuczka Janka, syna Alberta córkę Gertrudę jej + męża 
Ewalda i zięcia Waldemara. Za + męża Józefa Gluch, jego 
rodziców, 4-ch braci, siostrę Helenę i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

   
   
Piątek 5.06.2015 Oktawa Bożego Ciała    
   
 8.15 ODWIEDZINY CHORYCH  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 
 

 

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzi  młodzież gimnazjalna kl.3 

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

Procesja Eucharystyczna   

   
Rachowice 18.20 

18.30 

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzi  młodzież gimnazjalna kl.3 

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

Procesja Eucharystyczna   
   
   
Sobota 6.06.2015  
   
Sierakowice 17.00 Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 

M.N.  Za ++ ojców Jerzego Goldman, Lucjana Zabielskiego, 
2-ie żony, 2-ch synów, 2-ie synowe, Mieczysława 
Małkińskiego, Mariannę Kocoń ++ pokrewieństwo i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

   
Rachowice 18.30 Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 

M.N.   Za + Sylwię Grosz, ojca Pawła, dziadków Grosz, 
Sosna, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
   

10  Niedziela  zwykła    (7.06.2015) 
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Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Za + Janusza Sobiś w 6-tą rocz. śm., Krystynę i Małgorzatę 
Koniczek. Józefa Przybyła, Ewę Knop, Helgę Koniczek, 
całe ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Za + Joachima Mynarek – od mieszkańców ul. Osiedlowej. 

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Adolfa i Annę Mynarek, + siostrę Marię 

Król, + ojca Józefa Niemiec, Andrzeja Krawczyk i 
wszystkich ++ z rodzin Mynarek, Imiela i Niemiec. 

   
Sierakowice 11.45 Do Anioła Stróża i w intencji rocznej Zofii Doleżoł, z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i pomoc w wychowaniu. 

   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny w Uroczystość Bożego 
ciała na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu na  Potrzeby Diecezji i Seminarium 
Duchownego a przed kościołem do zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności 
Bożej, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”. 

2) Dzisiaj o godzinie 15.00 nabożeństwo popołudniowe w Rachowicach, a w 
przyszłym tygodniu po mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. 

3) Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, i ODPUST PARAFIALNY, 
Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą 
wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym 

życiu. 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  

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 

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.  Msze święte w Goszycach o 7.30, w Rachowicach o 8.30, a w 
Sierakowicach o 10.00.                                                                                             

6) Proszę o przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie naszych ulic i domów, podobnie 
jak w ubiegłych latach:  Proszę dzieci do sypania kwiatów, górników i młodzież do 
sztandarów i feretronów, proszę też orkiestrę aby nam towarzyszyła w czasie 
procesji. Wszyscy wierni na mocy uczestnictwa w powszechnym kapłaństwie Chrystusa 

są zobowiązani do oddawania chwały Bogu, w tym także przez zaangażowanie się w 
zorganizowanie i przebieg procesji.  

7) W tym tygodniu przypadają także pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź 
św. przed pierwszym piątkiem w środę w Rachowicach o godz. 16,10 i w Sierakowicach  
od 16.50. W sobotę  przed mszą św. różaniec fatimski a w niedzielę „Godzinki” 
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8) Pierwszy piątek msze św. będą odprawiane popołudniu wraz z procesją 
eucharystyczną, a o godz. 8.15 odwiedziny chorych, chętnych proszę zgłosić w 
zakrystii. 

 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 1 VI – św. Justyn, męczennik i filozof, żył w II w. Napisał wiele dzieł w obronie wiary 
(wspomnienie obowiązkowe);  

 3 VI – święci męczennicy z Ugandy w Afryce, Karol Lwanga i jego 21 Towarzyszy, którzy 
zginęli 3 VI 1886 roku (wspomnienie obowiązkowe); 

 

      Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Sobiś  J.,  Tatusz  A.,  Jeleń  R. 

      Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Krótka, Lipowa) :  Pankowicz  G.,  Krucze k M.,                    

                                                                                               Stareczek  M.,  Czaja  D. 

 
                               

    Uroczystość Najświętszej Trójcy  
                                                  
      Wiara w istnienie trójjedynego Boga jest 

dogmatem i jedną z największych tajemnic 

chrześcijaństwa. Prawda ta ukazuje, że Bóg jest jeden 

w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie 

mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i 

działania, natomiast tym co je różni jest pochodzenie, 

gdyż Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży 

pochodzi od Ojca, a Duch Święty pochodzi przez 

wspólne tchnienie miłości od Ojca i Syna. 

 Na kartach Ewangelii Pan Jezus wiele razy 

mówi o swoim Ojcu oraz o Duchu Świętym jako o odrębnych Osobach Boskich. W 

trakcie chrztu Jezusa ma miejsce objawienie całej Trójcy Świętej: Syn Boży stoi w 

Jordanie, Bóg Ojciec mówi o umiłowanym Synu, natomiast Duch Święty pojawia się 

w postaci gołębicy. 

  Istnienie Trójcy Świętej było od początku trudne do pojęcia przez ludzki 

umysł. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa toczyły się spory teologiczne na temat 

pochodzenia Chrystusa oraz miały miejsce ataki heretyków (arian), którzy negowali 

bóstwo zarówno Chrystusa, jak i Ducha Świętego. W wyniku takiej sytuacji Kościół 

starał się jeszcze mocniej podkreślać prawdę wiary o Trójcy Świętej poprzez 

wprowadzenie specjalnych modlitw liturgicznych. 

 

                       Wolne intencje 

Rachowice  16.06.2015 (Wt) 7.00 koncelebra 
   23.06.2015 (Wt) 7.00 
   26.06.2015 (Pt) 18.30 

 

Sierakowice  24.08.2015 (Pn) 7.00 

   31.08.2015 (Pn) 7.00 

 

Goszyce  29.06.2015 (Pn) 7.30 


