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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2  Niedziela po Narodzeniu Pańskim  ( 3.01.2016 ) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

W intencji wszystkich dobrodziejów naszego Kościoła  
   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
Błogosław. Boże i zdrowie w int. rodziny Gabrysiak   

   
Goszyce  11.00 Za wszystkich żyjących  i  ++  Parafian  
   

   
Poniedziałek 4.01.2016  
   
Sierakowice 7.00 

Konc: 
1. Za Parafian 

2. int. wol.  
   
   
Wtorek 5.01.2016  
   
Rachowice 7.00 

konc: 
1.  Za dusze w czyśćcu cierpiące  (ofiara ze skarbony) 

2.  Za ++ kapłanów 
   
   

Objawienie   Pańskiego   (06.01.2016 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + matkę Marię Franik na pam. jej urodzin, ojca 

Hieronima, brata Wilhelma, wnuka Bartłomieja Mazur, 
Grażynę Franik i dusze w czyśćcu cierp. 

   
Sierakowice 9.30 Za + syna Dawida Cencarek jego dziadków, Jana i Helenę 

Marek, Piotra Cencarek oraz całe ++ pokrew.  
   
Goszyce 11.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie w int. rodziny 
Łachański.  

   

   
Czwartek 7.01.2016 Pierwszy Czwartek 
   
Rachowice 17.00 

17.30 
Wystawienie Najśw. Sakram.   (Godzina święta) 
O powołania kapłańskie i zakonne zamówiona od pewnej 
rodziny 

   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 



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

   
Piątek 8.01.2016 Pierwszy Piątek 
   
Rachowice 6.45 

 
 

 

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

Rachowic. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

   
Sierakowic 16.30 

17.00 

 

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

   
   
Sobota 9.01.2016  
   
Sierakowice 12.00 Śl. Rzym. pomiędzy  Natalią Puss   a  Damianem  Błaszczyk 
   
Sierakowice 16.30 M.N. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie                      
z ok. 45-tej rocznicy ślubu Leokadii i Romana Hasa 

   
Rachowice 18.00 M.N.   Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą w pracy i o błogosławieństwo w rodzinach,       
w int. pracowników Urban – Metal. 

   
   

3  Niedziela  po Narodzeniu Pańskim   ( 10.01.2016 ) 

Chrzest Pański 
   
Rachowice 7.30 Za wszystkie Rodziny, które odwiedziliśmy w czasie kolędy  

z  Rachowic o błogosław. Boże i zdrowie.  
    
Sierakowice 9.30 Za wszystkie Rodziny, które odwiedziliśmy w czasie kolędy  

z  Sierakowic o błogosław. Boże i zdrowie.  
   
Goszyce  11.00 Za wszystkie Rodziny, które odwiedziliśmy w czasie kolędy  

z  Goszyc o błogosław. Boże i zdrowie.  
   
Sierakowice 15.30 Nieszpory  kolędowe 
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, w uroczystość 
Trzech Króli na misje (zgodnie z instrukcją Episkopatu) w przyszłym tygodniu na   
nasze potrzeby,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś – druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. W dalszym ciągu pochylamy się 
nad tajemnicą wcielenia Słowa Bożego i Narodzenia Zbawiciela. 

3) W środę będziemy obchodzić Uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w 
naszej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to jest starsze niż Boże Narodzenie i 
przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do 
wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający z pokłonem do 
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nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów  
i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w  

 
    Eucharystii.  Na ich zakończenie mszy św. pobłogosławimy wodę,  kredę i kadzidło        
    dla oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do   
    naszego życia. 
4) Najbliższa niedziela to święto Chrztu Pańskiego, którym kończymy liturgiczny 

okres Bożego Narodzenia. Niech to święto stanie się wezwaniem dla nas, abyśmy 
powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy 
zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego, i stawiali sobie 
pytania: czy rzeczywiście jesteśmy Jemu wierni i czy naszą wierność wciąż 
pogłębiamy i umacniamy? 

5) W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny 
okres Bożego Narodzenia. To święto to uroczyste rozpoczęcie publicznej 
działalności Chrystusa Pana. To jednocześnie wezwanie dla nas, abyśmy 
powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy 
zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego, i stawiali sobie 
pytania: czy rzeczywiście jesteśmy Jemu wierni i czy naszą wierność wciąż 
pogłębiamy i umacniamy? 

6) W przyszłą niedzielę msze św. w int. wszystkich rodzin, które odwiedziliśmy w 
czasie tegorocznej wizyty duszpasterskiej czyli kolędy. 

7) W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek w Rachowicach 
o godz. 17.00 wystawienie a następnie msza św. w pierwszy piątek rano o godz. 
6.45 w Rachowicach msza św.i nabożeństwo, w Sierakowicach o godz. 16.30 
nabożeństwo i następnie msza św.  

8) Na prośbę parafian w przyszłą sobotę od godz. 10.00 przewidziana jest 
dodatkowa kolęda, chętnych proszę zgłosić w zakrystii.  

9) Wolne int. Rachowice 13 01.-śr, wiecz. : 22.01. –piąt. wiecz; 24.01. niedz. :               

28 .01 – czw.. wiecz. :9.02.- wt. wicz. konc; dzień adoracji.: 10 02- popielec 

Sierakowice -28.01 – czw. wiecz:  29.01  piąt wiecz.3.02-śr. wiecz.:                             
8.02 wt-wiecz.-konc. dzień ador. przed popielcem 10.02 –wicz. popielec 

Goszyce  31.01- niedz.; 7.02 ndz. ;  7.02- popiel. rano ;  21.02-ndz.; 28.02 ndz. 
 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Kułakowska  K.,  Szmandra  D.,  Szmandra  T.   

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Swierkot A.,  Lach G.,  

                                                                                 Dziemiańczyk A.,  Bogulak S. 

 
Uśmiechnij się w karnawale !  

 
- U nas w domu zawsze przed jedzeniem wszyscy się żegnali  
- A u nas nie, bo maja mama była znakomitą kucharką  

 
    Do parafii na wizytację miał przyjechać ks. Biskup, Proboszcz uczył dzieci że należ 

się do bpa. zwracać z szacunkiem, dlatego ks. bpa .należy tytułować „Ekscelencjo’ 
Gdy bp. zjawił się w parafii zauważył małego chłopca i zwrócił się do niego :  jak 
masz na imię ? Janek Ekscelencjo odpowiedział chłopiec, a do której klasy 
chodzisz Janku ? do trzeciej Ekscelencjo ! a możesz mi powiedzieć dziesięć 
przykazań Bożych ? tak Ekscelencjo ! odpowiedział Janek i zaczyna :1. nie 

będziesz miał bogów cudzych przede Mną , Ekscelencjo !  2. nie będziesz brał 

imienia Pana Boga twego nadaremnie, Ekscelencjo ! 3.pamiętaj abyś dzień 

święty święcił Ekscelencjo ! 4.czcij ojca swego i matkę swoją Ekscelencjo !       

5. nie zabijaj Ekscelencjo !  6. ... w tym ekscelencja gwałtownie przerwał i szybko 
powiedział : - Dobrze wystarcz. 
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