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      3   Niedziela  adwentu - Gaudete ( 11.12.2016)   
   
Rachowice 7.30 Za ++ Franciszkę i Maksymiliana Minas ich rodziców, 

rodzeństwo, Bogdana Wollny. Za ++ Annę i Reinholda 
Marcinek, córkę Dorotę, 3-ch synów, synowe oraz ++ z 
pokrew. i dusze w czyśćcu cierp. 

   
Sierakowice 9.30 Za ++ Annę i Georga Urbanek i wszystkich ++ z rodzin 

Urbanek, Rocznik i Proksza. 
   
Goszyce  11.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski w kończącym się roku 

z prośbą o błogosław. Boże zdrowie i opiekę w nowym roku 
2 int. rodziny Joachima Morcinek  

   
Rachowice 14.30 N i e s z o p r y    a d w  e n t o w  e      
   

   
Poniedziałek 12.12.2016 RORATY     
   
Rachowice 6.50 Za + ks. Prałata Karola Krafczyka w  2-gą rocz. śm  (od Prob)  
   
   
Wtorek 13.12.2016 RORATY      św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
   
Sierakowice 6.50 Za dusze w czyśćcu cierpiące ( ofiara ze skarbony) 
   
   
Środa 14.12.2016 RORATY       św. Jana od Krzyża  Prezb. i  Dra K. 
   
Rachowice 17.30 Za + ojca Gerarda Koniczek, rodziców Hildegardę i Huberta 

Gowin, dziadków Gowin, Koniczek, Brzoza i Mroncz, 
Irmgardę i Joachima Marcinek, Jana Brzoza, teresę 
Kurpierz, Józefa Mroncz jego dzieci Ilonę i Edwarda, Marię 
Morys i za całe ++ pokrew.  

   

   
Czwartek 15.12.2016 RORATY 
   
Sierakowice 16.30 Za + Adriana Matuszek od rodziny Różowski.  
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Rachowice 17.30 Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Bieniek na pam. 

urodzin i w 10-tą rocz. śm. + syna Pawła, bratanicę 
Wiolettę, brata Kazimierza, szwagierkę Jadwigę jej córkę 
Anię, 3-ch szwagrów, za ++ teściów i dziadków z obu stron 
oraz Marcina i Krystynę Urbanek.   

   
   
Piątek 16.12.2016 RORATY 
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za ++ rodziców Konrada i Dorotę Hasa, Stefana i 
Hildegardę Łabaj oraz za + matkę chrzestną Margaret 
Piecha i Gintra Franik. 

   

Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za + Gintra Kloj, żonę Annę, Andrzeja i Cecylię Szapoczka, 
++ dziadków Kloj, Weiner, Szapoczka i Ludwig oraz dusze 
w czyśćcu cierp.  

   
   
Sobota 17.12.2016  
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + męża Józefa Wrzeszcz jego syna Eugeniusza 

rodziców Martę i Karola Wrzeszcz, za ++ teściów Pawła i 
Klarę Mynarek, za Helenę i Józefa Glińskich, + Kaziemierza 
Foj, Reginę Banacką i ++ z rodzin Mynarek, Wrzeszcz i 
Pyka.  

   
Rachowice 18.00 M.N.   Za ++ dziadków Gertrudę i Józefa Szmandra, Annę i 

Reinholda Marcinek ich dzieci i synowe, Marię i Bolesława 
Piwowarczyk, syna , zięcia,  Zofię Rakowską i dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
   

      4   Niedziela  adwentu  ( 18.12.2016) 
   
Rachowice 7.30 Za ++ Emę i Franciszka Sosna, Helenę, Józefa i Janusza 

Glińskich Waltra i Mariana Kampe, ++ z rodzin Sosna 
Gliński, Szczesny i Sawicki.  

   
Sierakowice 9.30 Za ++ ojców Jana Różowskiego i Ferdynanda Kukiełka za 

++ z rodzin Różowski, Kukiełka, Kowaczek, Sosna, całe ++ 
pokrew., + ciocię Urszulę Kipara i dusze  w czyśćcu cierp.  

   
Goszyce  11.00 Za + Karola Knopik , który + za granicą  (ofiarowana od 

rodziny Ceglarski) 
   

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby a przed kościołem  do puszek na pomoc dla 

Kościoła na Wschodzie (zgodnie z Instrukcją Episkopatu) w przyszłym tygodniu  



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

ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu) na Sidilia i ławki wokół ołtarza  za wszelkie ofiary 
składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dobiegamy połowy Adwentu. Pod koniec rozpoczynającego się tygodnia, a 
dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego 
przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak 
przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego 
postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą 
spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia 
oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa 
droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią 
Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z 
domownikami oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą 
przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym. 

3) Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów 
z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze 
powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast 
fioletowych pojawiły się różowe szaty. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju 
błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż właśnie w tę radosną 
niedzielę. 

4) Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie 
lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. 
Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem 
chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną 
codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa 
domowego Kościoła. 

5) Od piątku, 16 grudnia, zachęcam do odprawienia specjalnej nowenny do 
Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie 
czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem wcielonym. On jest już 
blisko! 

6) Zachęcamy parafian do licznego udziału w „roratach”. 
7) Jest jeszcze możliwość nabycia opłatków i świec małych i dużych. 
8) Przypominam o przyszłorocznym czerwcowym wyjeździe do Chorwacji chętnych 

proszę aby się już zapisywać, abyśmy mogli mieć orientację o ilości chętnych. 
9) Zapisywanie intencji w Sierakowicach w czwartek od 16.00 - 16.20  
    a w Rachowicach po mszy św. 
 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  W tym tygodniu opuszczamy kolejkę – za tydzień gruntowne sprzątanie 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Blok Wsp.) : Śladkowska K.,  Skrzypczyńska T.,   Salbert A., Kmiotek M 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary około 304 roku w 
Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych (wspomnienie obowiązkowe); 

 14 XII – św. Jan od Krzyża, prezbiter, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych 
mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła (wspomnienie obowiązkowe). 
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