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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Świętego Szczepana  poniedziałek  ( 26.12.2016)    
   
Sierakowice 8.30 Za + męża i ojca Antoniego Hassa na pam. urodzin, jego 

++ rodziców, 2-ch braci, 4 siostry, Jana i Genowefę Fabicki, 
bratową Teresę, Szwagra Mariana, Leonarda Kandziora i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  

   
Rachowice 8.30 Za ++ Marię i Józefa Przybyła, córkę Różę, syna Huberta, 

rodziców i rodzeństwo, za ++ Annę i Stanisława Urbanek, 
córkę Helenę, syna Emila, rodziców, rodzeństwo, + Helgę 
Koniczek    

   
Sierakowice 10.30 Do Świętej Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski,  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, pomoc, zdrowie i 
opiekę dla Edyty i Waltra Sosna, ich dzieci z rodzinami, 
pokrewieństwo i dobrodziejów. 

   
Goszyce  10.30 Za ++ rodziców Marię i Pawła Kotucz, syna Dariusz Stanko, 

++ dziadków Kotucz, Szrajer i Stanko oraz całe ++ pokrew.  
   
   
Wtorek 27.12.2016 Św. Jana  Ap. i Ewangelisty     Oktawa Bożego  Narodzenia 
   
Rachowice 8.00 Za + żonę Hildegardę Koniczek na pam. urodzin, za jej ++ 

rodziców Marię i Ryszarda Przybyła oraz dziadków Józefę i 
Szymona Minas, za + Małgorzatę Koniczek, 2-ch mężów 
Jana i Hugona, córkę Ewę, syna Józefa, synową Krystynę 
oraz dusze w czyśćcu cierp. 

   
Sierakowice 9.00  Za + męża Zenobiusza Będzichowskiego, wnuka Denisa, 

++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo oraz ++ z rodzin 
Będzichowski i Olas, ++ Irenę i Henryka Senkowskich,    
Lidię i Jana Morys oraz dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Środa 28.12.2016 Świętych młodzianków       Oktawa Bożego Narodzenia        
   
Rachowice 8.00 

 
Za wszystkie dzieci z  RACHOWIC  aby rosły i rozwijały się 
w Chrystusowej światłości oraz w intencji ich rodziców o 
Boże Błogosławieństwo w ich wychowaniu.  

   
Sierakowice 9.00 Za wszystkie dzieci z  SIERAKOWIC i GOSZYC aby rosły i 

rozwijały się w Chrystusowej światłości oraz w intencji ich 
rodziców o Boże Błogosławieństwo w ich wychowaniu.  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 
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Goszyce 1932r. 
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Czwartek 29.12.2016 ( Oktawa Bożego Narodzenia ) 
   
Sierakowice 8.00 Za + męża Karola Gorewoda, + córkę Teresę, jego ++ 

rodziców i teściów Annę i Jana Nowak, ich ++ 3-ch synów, 
córkę Franciszkę całe ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Piątek 30.01.2016 Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa   
   
Rachowice 8.00 Za + matkę Leokadię Nowrot w rocznicę śm., jej + męża 

Joachima ich ++ rodziców oraz wszystkich ++ z rodzin 
Nowot, Dawid, Żur, Hassa, Markucik, Sachnik i Urbanek. 

   
   
Sobota 31.01.2016 Św. Sylwestra Bpa.      ( Oktawa Bożego Narodzenia ) 
   
Sierakowice 16.00 M.N. Za + Pawła Brzoza jego ++ braci Franciszka, Józefa i 

Alfreda oraz + Joachima Kwosek. 
   
Rachowice 17.00 M.N.   Za ++ Jana i Martę Mroncz, ich córkę Gertrudę, za 

++ Marię, Jadwigę i Tadeusza Sachnik, rodziców, 
rodzeństwo Teresę i Alberta Klich, Stanisławę i Lotara 
Ligus, Waltra Soika, Rajnera Krupa, za ++ z rodzin Mroncz, 
Grzywacz, Klapetz, Sachnik, Propst, Soika, Weinhold i 
dusze w czyśćcu cierp.  

   
   

UROCZYSTOŚĆ   ŚWIĘTEJ  BOŻEJ RODZICIELKI      NOWY   

ROK   (1.01.2017 ) 
   
Sierakowice 8.00 Za + Henryka Senkowskiego od mieszkań. Bloku Ceram.  
   
Rachowice 9.30 Z prośbą o opiekę  i Błogosławieństwo Boże w Nowym 

Roku dla dzieci: Bogumiły i Tylera oraz wnuków: Teji i 
Jonasza z podziękowaniem za dotychczasowe łaski od 
rodziców i dziadków Elżbiety i Marka Jaszczuk 

   
Goszyce  11.00 Do Opatrzności Bożej z prośbą o błogosławieństwo Boże 

opiekę i zdrowie w nowym 2017 roku w int. wszystkich 
mieszkańców Goszyc.  

   
Sierakowice 15.00 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i 

błogosław. Boże z ok. 50-tych urodzin Reginy Morcinek 
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Kolekta w pierwsze święto na nasze potrzeby, w drugie święto na  KUL w 
przyszłym tygodniu na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego,  za wszelkie 
ofiary składam  „Bóg zapłać”. 
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2) „Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z 
Panem Bogiem. Ta dobra nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. 
Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu 
ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. 
Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego nawiedzenia. 
Mszą Świętą wigilijną rozpoczęliśmy oktawę i okres Narodzenia Pańskiego, 
niezwykle bogaty w znaki Bożej obecności, który będzie trwał do niedzieli Chrztu 
Pańskiego, 8 stycznia. 

3) Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach 
kolejne święta 
We  wtorek,  27  grudnia, wspominamy św.  Jana Apostoła,  największego teologa   

    wśród Ewangelistów. 
4) W środę, 28 grudnia, święto Świętych Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich 

zamordowanych z rozkazu Heroda, podczas Mszy Świętej w Rachowicach o godz. 
8.00  a  w Sierakowicach o godz. 9.00 błogosławieństwo niemowląt i małych 
dzieci. Serdecznie zapraszamy rodziców ze swoimi najmniejszymi pociechami. 

5) W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili 
święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej 
Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – niech będą Bogiem silne i 
promieniujące wiarą 

6) Jeszcze w tym tygodniu – w sobotę – zakończymy rok kalendarzowy 2016. Był on 
brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego, w naszej Ojczyźnie 
i w naszych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, 
radowaliśmy się 1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodą cząstkę Kościoła 
powszechnego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego 
gościa – Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co dziękować, ale mamy również za 
co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą niepewną przyszłość.  

7) Msze św. w tygodniu rano o godz. 8.00 i 9.00 a w sobotę w SYLWESTRA 
msza św. w Sierakowicach o godz. 16.00   a  w  Rachowicach o godz. 17.00   

8) W przyszłą niedzielę - NOWY ROK będą 4 msze św. w Sierakowicach o godz. 8.00 

i 15.00 w Rachowicach o godz. 9.30  a w Goszycach bez zmian o godz. 11.00  
9) Dzisiejszy „Gość Niedzielny”  to numer podwójny cena 8 zł.  
10)W imieniu całej Parafii i swoim własnym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób  

pomogli w przygotowaniu i dekorowaniu naszych kościołów, składam serdeczne 
podziękowania – „Bóg zapłać”.  

11)Ks. emeryt Ryszard Stokłosa przekazuje tą drogą serdeczne podziękowania za 
otrzymane życzenia i listy gdyż nie jest już w stanie osobiście odpisać 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Król  C.,  Koniczek  M.,  Marcieek  J.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Blok  Ceram) : Derlaga  M.  Mazurczak  M.,  Noga  E.,  Osadnik  K. 

 

Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego 

błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, 

w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość 

przedłuża  się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą codzienność  
 
. 
                                   


