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2  Niedziela  zwykła   ( 17.01.2016 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + ojca Józefa Hudaszek w 10-ta rocz. śm., żonę Lidię, 

za + Ottona Glagla, dziadków Rittał, Hudaszek, Wieczorek i 
Glagla.  

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Katarzynę i Józefa Salbert, Karola i Teklę 

Gorewoda, 2-ie siostry, 3-ch szwagrów i całe ++ pokrew. z 
obu stron i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Goszyce  11.00 Za + syna Dariusza Stanko, ++ rodziców Marię i Pawła 

Kotucz, ojca Józefa Stanko oraz całe ++ pokrew.  
   
Rachowice 14.30 Nieszpory  kolędowe 
   
Sierakowice 15.30 Nieszpory  kolędowe 
   

   
Poniedziałek 18.01.2016 TYDZIEŃ  MODLITW  O  JEDNOŚĆ  CHRZEŚCIJAN          
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1.  Za Parafian 

2.  Za dusze w czyśćcu cierpiące   (ofiara ze skarbony) 
   
   
Wtorek 19.01.2016 Wspomnienie obowiązkowe św. Józefa Pelczara, Bpa.        
   
Rachowice 7.00 

konc: 
   1. Za ++ kapłanów ks. Radcy Gustawa Pundę, ks. dz 
Jana Lubeckiego, ks. Prał. Karola Krafczyka ks. dz. Edgara 
Loch. oraz wszystkich ++ księży profesorów. 

   2. O nawrócenie grzeszników a szczególnie o nawrócenie 
Parafii. 

   
   
Środa 20.01.2016 Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan          
   
Sierakowice 16.30 Za + Jerzego Kühn na pam. urodzin. 
   
Rachowice 17.30 Za + matkę Wilhelminę Ritter, za jej ++ rodziców Waleskę i 

Piotra Olszówka, ich syna Helmuta, synową Gertrudę, Annę 
Morgała i całe ++ pokrew. Olszówka, Morgała, za ++ 
rodziców Marię i Ryszarda Przybyła, ich + córkę Helgę 
Koniczek oraz za ++ z rodzin Przybyła i Minas.  

   

   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 



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

 

Czwartek 21.01.2016 św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy      Wsp. obow. 
   
Sierakowice 16.30 W int. wszystkich babć i dziadków z Sierakowic i Goszyc 
   
Rachowice 17.30 W int. wszystkich babć i dziadków z Rachowic 
   
   
Piątek 22.01.2016 Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan          
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzi  młodzież gimnazjalna kl. 3 
M. szkol. Za ++ rodziców Edeltraudę i Stefana Molasy 
oraz za ++ z rodziny Molasy, Wieczorek, Sosna, Szopa, 
Reinholz, Pletzner oraz za całe ++ pokrew.  i  dobrodziejów. 

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzi  młodzież gimnazjalna  
M. szkol.  Za + matkę chrzestną Helenę Webs.     (Szczygieł) 

   
   
Sobota 23.01.2016 Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan          
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + Wincentego Straszek na pam. urodzin jego 

rodziców, 2-ch zięciów, Jana i Karolinę Kotucz ich dzieci i 
całe ++ pokrew.   

   
Rachowice 18.00 M.N.  Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 
urodzin Marka Jaszczuk.   

   
   

3   Niedziela  zwykła   (24.01.2016) 
Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan          

   
Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Helenę i Józefa Twardoń. Za Annę i 

Reinholda Marcinek, za ich ++ dzieci i synowe, za Martę i 
Stanisława Sachnik, ++ z rodzin Marcinek, Twardoń, 
Sachnik Machaj, Wrzeszcz i Bytomski. Za + ks. Prał. Karola 
Krafczyka.  

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Margaretę i Jerzego Janas, Annę i Georga 

Urbanek, Lidię Morys oraz wszystkich ++ z pokrew. Janas, 
Kowol i Urbanek 

   
Goszyce  11.00 Za + Sylwię Foit, ++ z rodziny Foit i Czech.  
   

 
Uśmiechnij się w karnawale ! 

 
    Ksiądz w trakcie kazania mówi :   
    - Moi drodzy , małżeństwo jest jak przystań,  
    w której spotykają się dwa okręty po rejsie po morzu życia  
    W jednej z  ławek mężczyzna przychyla się do sąsiada i mówi : 
    - Teraz wszystko rozumiem, ja spotkałem się z okrętem wojennym. 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu), w przyszłym tygodniu na  
nasze potrzeby,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa dokonującego pierwszego cudu w 
Kanie Galilejskiej, ukazuje nam Jezusa objawiającego swoją chwałę i moc. 
Uczniowie, którzy byli świadkami tego znaku, uwierzyli w Niego. A my? Czy 
jesteśmy gotowi uwierzyć Jezusowi, który swoją moc i chwałę objawia w swoim 
Kościele, zwłaszcza w sakramentach świętych? Podejmijmy refleksję nad tymi 
pytaniami w ciągu tego tygodnia. 

3) W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele 
rodzin, także z naszej parafialnej wspólnoty, cierpi z powodu emigracyjnej tułaczki 
swoich bliskich. A ci, którzy opuścili ojczysty kraj i rodzinny dom w poszukiwaniu 
lepszego życia, odczuwają tęsknotę za bliskimi. Bądźmy również pełni dobroci i 
życzliwości dla tych, którzy pośród nas się osiedlają, chciejmy towarzyszyć im 
naszą modlitwą. 

4)  Dzisiaj obchodzimy również Dzień Judaizmu. Pamiętajmy w naszych modlitwach 
o narodzie izraelskim, z którym łączy nas postać Abrahama i innych patriarchów 
Starego Testamentu, a przede wszystkim księga Pisma Świętego. 

5) Od jutra do 25 stycznia trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan.  O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się Pan Jezus 

przed swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa nieustannie trwa, bo podziały 
wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia świadectwo naszej wiary. 
Zachęcamy do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy z naszymi braćmi i siostrami 
wyznającymi wiarę w Pana Jezusa w różnych miejscach i świątyniach naszej 
diecezji. 

6) W czwartek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a we piątek, 22 stycznia – Dzień 
Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Babcie i 
Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Domu Ojca. Bardzo często 
tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, 
ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć zapraszam na mszę św. w ich 
intencji w czwartek do Rachowic i Sierakowic. 

  
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  

 

 17 I – św. Antoni, opat i pustelnik, który pociągnął za sobą wielu uczniów i podtrzymywał na duchu    
       chrześcijan prześladowanych za wiarę przez cesarza Dioklecjana. Jego opiece polecamy przede   
       wszystkim sobotnich solenizantów 
 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, który z wielką gorliwością i troską realizował 

   program podniesienia wiedzy, wiary i ducha wśród wiernych i duchowieństwa swojej diecezji; jest 
       założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sióstr sercanek); 
 21 I – św. Agnieszka, która, według tradycji poniosła śmierć w 12. roku życia; opiewana  
       w hymnach i traktatach św. Ambrożego jako gotowa i dojrzała do męki i do zwycięstwa. 

 
 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Złotoś  M.,   Złotoś   J.,   Mazur  N.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Fojt  J.,  Straszek  M.,  Straszek  L.,  Pluciennik  A. 
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