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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 
   
   
Poniedziałek 28.04.2014 Św. Wojciecha  - Patrona Polski – uroczystość 
   
Sierakowice 7.00 Msza Święta 
   
   
Wtorek 29.04.2014 Św. Katarzyny  Sieneńskiej   Dz. i Dra  kościoła   patronki Europy 
   
Rachowice 7.00 Za Parafian  
   
   
Środa 30.04.2014  
   
Sierakowice 17.30 Msza Święta 
   
Rachowice 18.30 Msza Święta 
   

 
 
 
 
 
 

  

Czwartek 1.05.2014 Św. Józef  Rzemieślnik 
   
Sierakowice 8.00 Msza Święta 
   
Rachowice 8.00 Msza Święta 
   
   
Piątek 2.05.2014 Św. Atanazego, Bpa 
   
Rachowice 6.45 Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Rachowic.  

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
   
Sierakowice 17.30 

18.00 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja 
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z prośbą o 
dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Sierakowic i Goszyc. 

   
   
Sobota 3.05.2014 Najświętszej  Maryi  Panny  Królowej  Polski - Głównej Patronki Polski 
   
Sierakowice 16.35 

17.00 

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

   
Rachowice 18.05 

18.30 

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

   
   
   

3  Niedziela  Wielkanocna    (04.05.2014) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Przez wstawiennictwo św. Floriana o zdrowie, opiekę i 
błogosław. Boże dla wszystkich Strażaków z Rachowic.   

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej    
Msza Święta 

   
Goszyce  11.00 Msza Święta 
   
Rachowice 14.30 N a b o ż e ń s t w o    m a j o w e     
   
 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby, a przed kościołem z racji Niedzieli 
Miłosierdzia do puszek na potrzeby Caritas - 50% dla Caritas Diecezji i 50 % dla 
Caritas Parafii w przyszłą niedzielę na potrzeby Diecezji i Seminarium 
Duchownego za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”. 

2) Dziś uroczystość kanonizacji błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II 
3) Obchodzimy dziś 2. niedzielę Wielkanocy, zwaną Niedzielą Miłosierdzia. Liturgia 

tego dnia wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze 
odpuszczenia grzechów, lecz również w tym, że Pan Jezus osobiście chce się 
spotkać z wątpiącym Tomaszem, a w nim z każdym z nas. 

4) Niedziela dzisiejsza rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia, który do 2012 roku 
był obchodzony w Polsce w październiku. Natomiast od zeszłego roku decyzją 
Episkopatu został przeniesiony na tydzień po dzisiejszej niedzieli. Pamiętajmy 
zatem o praktykowaniu uczynków miłosierdzia, abyśmy samy mogli go 
doświadczać 

5) Jutro w poniedziałek, 28 kwietnia, będziemy obchodzić liturgiczną uroczystość św. 
Wojciecha, patrona Polski. Została ona przeniesiona, jak już wspominaliśmy, ze 
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względu na oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, która jest tak samo ważna jak 
uroczystość Zmartwychwstania i dlatego obchody wszelkich innych uroczystości 
należy przenieść na dni następujące po niej, zaś obchody mniejszej rangi, jak 
święta czy wspomnienia, są w danym roku opuszczane. 

6) Uroczystość ta uczy nas również mężnego przyznawania się do wiary, do 
Kościoła, do Chrystusa w każdych okolicznościach naszego życia. Prośmy za 
wstawiennictwem św. Wojciecha o męstwo i odwagę w wyznawaniu naszej wiary, 
szczególnie teraz, gdy nie jest to mile widziane i często wymaga pójścia „pod 
prąd”. 

7) Zaś we wtorek, 29 kwietnia, przypada święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. 
Tak dalece wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i 
świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku 
papież Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy. 

8) W połowie tygodnia wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy 
gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie. 

9) W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca w Rachowicach msza św. o 
godz. 6.45a w Sierakowicach godz. 17.30 Adoracja i Nabożeństwo do Serca Pana 
Jezusa a następnie msza św.  

10)W sobotę przed mszą św. zapraszam na modlitwę różańcową a w niedzielę 
będziemy śpiewali „Godzinki” 

11)Podziękowanie za wytapicerowanie wszystkich ławek w kościele w 
Sierakowicach. 

 
Uwaga: 
1. Uroczyste nabożeństwo na zakończenie nowenny do Bożego Miłosierdzia, którą 
rozpoczęliśmy w Wielki Piątek, odbędzie się w naszym kościele o godz. 15.00, 
serdecznie zapraszamy do udziału, również te osoby, które nie brały udziały w 
nowennie. Zaprośmy też na nie naszych bliskich, znajomych, przyjaciół, a także tych, 
którzy być może zbyt często do kościoła nie chodzą. Niech łaska tego dnia stanie się 
również dla nich okazją do przemiany życia. 
 
2. Dzisiejsza niedziela jest także ogólnopolskim dniem modlitwy za kierowców z 
inicjatywy Polskiego oddziału Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków 
transportu, w skrócie MIVA. Pamiętajmy o tej intencji w naszych modlitwach, ale też 
jako kierujący różnymi pojazdami starajmy się zawsze przestrzegać przepisów 
dbając w ten sposób o życie własne i innych. 
 
3. W połowie tygodnia wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy 
gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie. W naszym 
kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz.… Rodzinnie 
gromadźmy się na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy 
wieczorny Apel. Na początku maja będziemy przeżywali też wspomnienie św. Józefa 
Rzemieślnika. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca – dzień dziękczynienia za 
dar Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza 
z naszej parafii. Adoracja eucharystyczna będzie od godz.… W pierwszy piątek 
miesiąca w liturgii wspominamy św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. A w 
pierwszą sobotę miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej 
Polski. Tego dnia Msze św. w naszym kościele o godz.… 
 

       
 
 
  


