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Poniedziałek   Wielkanocny  ( 21.04.2014 ) 
   
Rachowice 8.20 

8.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 
Msza Święta 

   
Sierakowice 8.20 

8.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Msza Święta 
   
Goszyce 10.20 

10.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Msza Święta 
   
Sierakowice 10.20 

10.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Msza Święta 
   
Sierakowice 12.00 Śl. Rz.  
   
   
Wtorek 22.04.2014 Wtorek Wielkanocny 
   
Goszyce 6.20 

6.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

PROCESJA  ŚW. MARKA    ( o urodzaje ) – do krzyża 
O urodzaje w  int. wszystkich rolników  i  działkowców  oraz 
o chleb powszedni dla nas wszystkich. 

   
   
Środa 23.04.2014 Środa Wielkanocna 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 Msza Święta koncelebr.   

   
Czwartek 24.04.2014 KONWENT  WIELKANOCNY w Paczynie 
   
Rachowice 6.20 

6.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

PROCESJA  ŚW. MARKA   (o urodzaje) – do kapliczki 
O urodzaje w  int. wszystkich rolników  i  działkowców  oraz 
o chleb powszedni dla nas wszystkich. 

   
PACZYNA 18.00  Za wszystkich ++ kapłanów, którzy pracowali w naszym 

dekanacie. 
   
 
 
 

  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Piątek 25.04.2014 Piątek  Wielkanocny 

Św.  Marka – Ewangelisty   w tym roku liturgicznie się opuszcza 
   
Sierakowice 16.50 

17.00 

ok.17.50 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

PROCESJA  ŚW. MARKA    ( o urodzaje )  
O urodzaje w  int. wszystkich rolników  i  działkowców  oraz 
o chleb powszedni dla nas wszystkich. 

   
   
Sobota 26.04.2014 Sobota Wielkanocna 
   
Sierakowice 16.50 

17.00 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Msza Niedzielna  
   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Msza Niedzielna  
   
   

2  Niedziela  Wielkanocna   ( Biała )  
NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  (27.04.2014) 

Dzień Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II 
   
Rachowice 7.20 

7.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Msza Święta 
   
Sierakowice 9.20 

9.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Msza Święta 
   
Goszyce  10.50 

11.00 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Msza Święta 
   
 

 

 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

 

1) Dzisiaj w drugie święto kolekta na KUL w przyszłą niedzielę na nasze potrzeby, 

a przed kościołem z racji Niedzieli Miłosierdzia do puszek na potrzeby Caritas - 

50% dla Caritas Diecezji i 50 % dla Caritas Parafii  za wszelkie ofiary składam  

„Bóg zapłać”. 

2) Obchodzimy dziś największą uroczystość naszej wiary. To od niej bierze początek 

i znajduje swoje dopełnienie nasza wiara. Uroczystość Zmartwychwstania 

Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem 

i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. 

3) W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, 

że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania 

Chrystusa. Dlatego też liturgiczna uroczystość św. Wojciecha, przypadająca 

 



Parafia Św. Trójcy  tel.  (032)  238-42-30 
Rachowice 

 

 

  

23 kwietnia, została w tym roku przeniesiona na 28 kwietnia, już po zakończeniu 

oktawy Wielkanocy. 

4) Z tego samego powodu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych w najbliższy piątek, ponieważ uroczystości znoszą ten obowiązek.  

5) Za tydzień (27 kwietnia) przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna się 

Tydzień Miłosierdzia (przeniesiony z października decyzją KEP) uroczystość ta  

jest patronalnym świętem Caritas wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

pomagają czy to ofiarą finansową, pracą lub modlitwą chciałbym serdecznie 

podziękować.                                   

6) Przyszła niedziela proszę złożyć na bocznym ołtarzu skarbonki dobrowolnych 

wyrzeczeń wielkopostnych, które przekażę do Centrali Caritas w Gliwicach, tym 

wszystkim, którzy podjęli się tego trudu serdecznie dziękuję i gratuluję wytrwania. 

7) Przez cały tydzień przed mszą świętą zapraszam do odmawiania KORONKI DO 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

8) Naszej orkiestrze oraz za sprzątanie naszych kościołów i piękne dekoracje 

składam serdeczne podziękowania w imieniu wszystkich parafian. 

9) W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, spaceru czy przejażdżki, 

pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy 

przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego 

zmartwychwstaniu. 

10)W tym tygodniu procesja św. Marka o urodzaje we wtorek w Goszycach rano 

i w czwartek w Rachowicach rano w Sierakowicach w piątek wieczorem. 

11)Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość 

płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy 

wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym 

świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech 

i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom 

przebywającym tu gościnnie życzymy pogodnego i pełnych Bożego 

błogosławieństwa dni. 

12)W przyszłą niedzielę uroczystości kanonizacyjna Ojca Św. Jana Pawła II 

 

 

           Niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas wszystkich 

pokojem, radością   i  mocą  Tryumfu Zmartwychwstania 

                                              


