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 WSPOMNIENIE  WSZYSTKICH  WIERNYCH  ZMARŁYCH 
niedziela   ( D Z I E Ń   Z A D U S Z N Y )  2.11.2014  

   
Rachowice 7.30 Msza  św. za  zalecanych  zmarłych. 
   
Sierakowice 9.30 Msza  św. za  zalecanych  zmarłych.  
   
Goszyce 11.00 Msza  św. za  zalecanych  zmarłych. 
   
Rachowice 15.00 Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
Sierakowice 15.00 Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
   
Poniedziałek 3.11.2014  
   
Sierakowice 7.00 

konc. 
1. Za ++ dobrodziejów naszego Kościoła  

2. Za Parafian  
Różaniec  za  ++ zalecanych 

   
   
Wtorek 4.11.2014 Wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza, biskupa. 
   
Rachowice 7.00 

konc. 
1. Za ++ dobrodziejów naszego Kościoła 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony) 
Różaniec  za  ++ zalecanych 

   
   
Środa 5.11.2014  
   
Sierakowice 16.30 Za + rodziców Janinę i Stanisława Ciołek, brata Józefa, 

Lucjana, Edwarda, siostrę Danutę, szwagierkę Halinę i ++ z 
pokrewieństwa – od rodz. Olszewski. 
Różaniec  za  ++ zalecanych 

   
Rachowice 17.00 

17.30 
Różaniec  za  ++ zalecanych 
Do Anioła Stróża za rocznego dziecka Wojciecha Franik w 
int. jego rodziców i chrzestnych o błogosławieństwo Boże     
i pomoc w jego wychowaniu. 

   

   
Czwartek 6.11.2014  
   
Sierakowice 16.30 Za + rodziców Weronikę i Józefa Będzichowskich, Reginę i 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Stanisława Olas oraz  wnuka Denisa Będzichowskiego, ++ 
siostry Krystynę i Jadwigę, brata Czesława, Mariannę i 
Stanisława Będzichowskich oraz wszystkich ++ z rodzin z 
obu stron  
Różaniec  za  ++ zalecanych 

   
Rachowice 17.00 

17.30 
Wystawienie Najśw. Sakram.   (Godzina święta) 
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej w intencji 

członków Róży różańcowej dziękując za odebrane łaski z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. 
   
   
Piątek 7.11.2014  
   
Rachowice 6.45 

 
 

8.15 

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

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
ODWIEDZINY CHORYCH   

   
Sierakowice 16.30 

17.00 

 

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 8.11.2014  
   
Sierakowice 16.05 

16.30 

Różaniec do M B. Fatimskiej za ++zalecanych 
M.N. Za ++ rodziców Różę i Alfreda Dzierża, ojca Alfreda 
Sosna, dziadków Sosna, Dzierża i Wielgoś, oraz całe ++ 
pokrewieństwo. 

   
Rachowice 17.35 

18.00 

Różaniec do M B. Fatimskiej za ++zalecanych 
M.N. Za + męża i ojca Alfonsa Mainka, rodziców Mainka, 
Widera, Magdalenę Gabryś, Małgorzatę Konieczny, Jana 
Sosna, ks. Ignacego Widera, za ++ z rodzin Mainka, 
Widera. 

   
   
   

32    Niedziela  Zwykła    ( 9.11.2014) 
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

   
Rachowice 7.30 Za ++ Alfreda Sosna, żonę Małgorzatę, ++ Adolfa i Elfrydę 

Wengrzik, Brygidę Wemgrzik, Waltra i Mariana Kampe. Za 
++ z rodzin Sosna, Kampe i dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
Sierakowice 9.30 Za + Stefanię Pieczka od sąsiadów. 
   
Goszyce  11.00 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę w intencji 
Anny Dziendzioł z okazji 75-tej rocznicy urodzin. 

   
Rachowice 15.00 Nabożeństwo prowadzone przez Kleryków naszego Semin. 



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

Goszyce 16.00 Nabożeństwo ku czci św. Marcina 
   

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzebny Diecezji i Seminarium Duchownego w przyszłą 
niedzielę na Seminarium Duchowne, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dzisiaj w Rachowicach i Sierakowicach różaniec za zmarłych o godzinie 15.00. 
3) Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Oddawaliśmy zatem 

cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Jednocześnie 
uroczystość ta jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć do 
świętości, a święci wskazują nam drogę do nieba, są naszymi orędownikami i 
otaczają nas opieką. Początki tej uroczystości są związane z poświęceniem Matce 
Bożej i świętym męczennikom - pogańskiej rzymskiej świątyni, zwanej 
Panteonem. Dokonał tego papież Bonifacy IV w 608 roku. W VIII wieku papież 
Grzegorz III w kościele św. Piotra erygował kaplicę poświęconą Wszystkim 
Świętym, nie tylko męczennikom. W 935 roku papież Jan XI ustanowił osobne 
święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. 

4) Dzisiaj dzień zaduszny, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to 
dzień szczególnie poświęcony modlitwie za naszych zmarłych, zwłaszcza za tych, 
którzy jeszcze oczekują na to, by dołączyć do grona świętych w niebie.  

5) Od wczoraj popołudniu do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny za 
nawiedzenie cmentarza, a dziś również kościoła i ofiarować go za naszych 
zmarłych. Pamiętajmy, że warunki konieczne do uzyskania odpustu są 
następujące: stan łaski uświęcającej (nie jest konieczne, abyśmy skorzystali z 
sakramentu pokuty tego dnia, ważne jest jednak, abyśmy pozostawali w stanie 
łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego, który ten stan łaski niszczy), 
zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., 
modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Nie zaniedbujmy tego uczynku miłosierdzia, 
gdyż w ten sposób włączamy się w świętych obcowanie i możemy żywić większą 
nadzieję, że po naszej śmierci i o nas też ktoś będzie pamiętał, a zmarli, którym 
my pomogliśmy, wyjdą nam naprzeciw i będą się za nami wstawiać przed 
obliczem naszego Boga i Pana. 

6) W tym tygodniu rozpocznę zapisywanie intencji na przyszły rok w Rachowicach 
we wtorek rano po mszy św. do godz. 9.00 i w czwartek po mszy św. wieczornej, a 
w Sierakowicach w czwartek od 16.00-17.00 i w piątek po mszy św. do 18.15 oraz  
w kolejnym tygodniu, który również ogłosimy.  

7) W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafii przedstawicieli 
naszego Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego. 
Przybędzie Ojciec Duchowny i dwóch kleryków starszych lat studiów. W 
tym dniu  zapraszamy na nabożeństwo, które poprowadzą klerycy w 
Rachowicach o godzinie 15.00. W tym dniu również nabożeństwo w 
Goszycach o godzinie 16.00 ku czci św Marcina. 

8) Pierwszy czwartek  w Rachowicach „Godzina Święta” o godz. 17.00  
9)  W pierwszy piątek w Rachowicach msza św. o godz. 6.45  w Sierakowicach 

nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 16.30  a następnie msza św. 
przedtem okazja do spowiedzi św.    

10)W piątek o godz. 8.15 odwiedziny chorych chętnych proszę zgłosić w zakrystii. 
 

      Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Mastalerz K., Ligus E., Flis E. 

      Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Leśna i Kasztanowa) :  Brodnicka A., Kowol A.,                                  

                                                                                                        Danisz D., Samol K 
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