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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
   

   
Poniedziałek 2.01.2017 Św. Bazylego Wlk. i Grzegorza z Nazjanzu,   Bpa i Dr  K. 
   
Rachowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony ) 
   
   
Wtorek 3.01.2017  
   
Sierakowice 7.00 Za + Marcina Wutkowskiego w 1-szą rocz. śm.   
   
   
Środa 4.01.2017  
   
Sierakowice 7.00 Za + męża Bronisława Plata i brata Pawła w 1-szą rocz.             

ich śm.  
   

   
Czwartek 5.01.2017 PIERWSZY  CZWARTEK                   
   
Rachowice 7.00 Za + Elżbietę Przybyła w 1-szą rocz. śm.  

Wystawienie Najśw. Sakram. i modlitwy o powołania kapłańskie 
   
   

Objawienie   Pańskiego   (06.01.2017 ) 
Niektóre części mszy św. w jeżyku łacińskim 

   
Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Marię i Hieronima Franik, braci Wilhelma i 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Józefa, 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 Za parafian   
   
   
Sobota 7.01.2017  
   
Sierakowice 16.05 

16.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Nikolę Hassa  w 
int. jej rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w 
jej wychowaniu  

   
Rachowice 17.35 

18.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą w pracy i o błogosławieństwo w rodzinach,       
w int. pracowników Urban – Metal. 

   
   

  Chrzest Pański       ( 8.01.2017 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + ojca Józefa Hudaszek w kolejną rocz. śm., żonę Lidię, 

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

   
Sierakowice 9.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Alinę Bednorz  w int. jej 

rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w jej 
wychowaniu. 

   
Goszyce  11.00 Za + syna Dariusza Stanko, jego ++ dziadków Jana i Marię 

Kotucz, Józefa Stanko oraz całe ++ pokrew. 
   
   
Poniedziałek 9.01.2017  
   
Rachowice 7.00 Za ++ kapłanów ks. radcy Gustawa Punde, ks. dziek. Jana 

Lubeckiego ks. Ernesta Kytzia oraz ks. prałata Karola 
Krafczyka.  

   
   
Wtorek 10.01.2017  
   
  Nie ma mszy św. ( ja odprawię prywatnie recytowaną                  

mszę św.) 
   
   
Środa 11.01.2017  
   
Sierakowice 16.30 Za + Rudolfa Morcinek, Grzegorza i Patryka Charyton oraz 

++ z pokrewieństwa 
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Czwartek 12.01.2017  
   
Rachowice 17.30 Za + Franciszka Janoszek od sąsiadów.  
   
   
Piątek 13.01.2016  
   
Sierakowice 16.30 Za + mamę Gertrudę Majnusz w rocz. śm. i męża Józefa o 

radość życia wiecznego 
   
   
Sobota 14.01.2017  
   
Sierakowice 16.30 M.N.     Poświęcenia Sztandaru koła Pszczelarzy  

Do św. Ambrożego patrona Pszczelarzy z podziękow. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. pomoc i 
opiekę  w 50-tą  rocz. powstania koła Pszczelarzy                        
oraz w int. rodzin. 

   
Rachowice 18.00 M.N.  Dziękczynna w int. Piotra Twardon z ok. 50-tych 

urodzin z prośbą o zdrowie , opiekę i Boże błogosław. dla 
niego i całej rodziny. 

   

  2   Niedziela Zwykła    ( 15.01.2017 ) 
Światowy  Dzień  Migranta  i  Uchodźcy 

   
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.  
   
Rachowice 14.30 N a b o ż e ń s t w  o    k o l ę d  o w  e      
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego w uroczystość 
Trzech Króli na misje (zgodnie z instrukcją Episkopatu) w niedzielę 8 i 15 stycznia  
na   nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś ogłoszenia na dwa tygodnie. 
3) W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. 

Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego 
dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona  z inicjatywy papieża bł. 
Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 

4) Dzisiaj w Nowy Rok za publiczne odśpiewanie hymnu Do Duchu Świętego, można 
uzyskać odpust zupełny. 
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5) W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej 

tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł 
do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte wg porządku 
niedzielnego. 

6) Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym 
zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion 
Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B 
napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby 
Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie 
oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych 
braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Ponieważ 
w piątek przypada uroczystość Trzech Króli nie obowiązuje tego dnia 
post piątkowy.  

7) W uroczysty Objawienia Pańskiego 6 stycznia, Szczególną modlitwą otaczamy 
misjonarzy i misjonarki, aby dobra nowina o zbawieniu przyniesionym przez 
Jezusa – Wcielone Słowo Boże – skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, 
do wszystkich narodów i ludzi poszukujących Pana Boga, w sposób szczególny w 
tym dniu módlmy się w int. O. Symeona misjonarza pochodzącego z naszej 
Parafii.  

8) W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Po mszy św. wystawienie 
Najśw. Sakram. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie i 
zakonne. 

9) W sobotę przed mszą św. wieczorną Różaniec Fatimski  
10)W niedzielę, 8 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka 

liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę 
publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. 

11)W sobotę 14 stycznia wieczorem w Sierakowicach specjalna msza św. za 
wstawiennictwem św. Ambrożego  w int. koła pszczelarzy w  50-ą rocz. założenia 
tej wspólnoty, w czasie mszy św.  poświęceniem sztandaru. 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  1 tydz.   Frąc  E.,   Rakowska  I.,   Sobiś  J.  

                                                          2. tydz.  Cichoń W.,   Tatusz A.   Jelen  R. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Blok Wspóln. ul.Kozielska) :  

                                                        1 tydz. Mazurczak M., Kwiatek P., Spyrka D. Jakubina T.   

                                                        2. tydz.  Olejnik M., Komor M., Proksza L., Wójcik P 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 

 2  I – św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, biskupi i doktorzy Kościoła żyjący w IV wieku 
(wspomnienie obowiązkowe). 

       

U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy 
się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i 

stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. Aby w 
ten sposób promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co 
posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, 

rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, 
dla naszej wspólnoty parafialnej i ojczyzny będzie czasem  prawdziwie  

błogosławionym. 
                                              


