Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice
1663r.

3 Niedziela wielkiego postu (4.03.2018 )
7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej oraz okazja do spowiedzi

9.10
9.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej oraz okazja do spowiedzi

Goszyce

11.00

Za + męża Henryka Raczek, rodziców, teściów, brata
Bernarda, Marię i Ernesta Kotuc, Erwina Kotuc oraz Ernę i
Huberta Skupin oraz całe ++ pokrew.

Rachowice

14.30

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Sierakowice

15.30
ok. 16.15

Poniedziałek

5.03.2018

Rachowice

Sierakowice

Za ++ Helenę, Józefa i Janusza Glińskich, Emmę i
Franciszka Sosna, Waltra i Mariana Kampe. Za ++ z rodzin
Glińskich, Sawickich, Sosna i Szczesny
Za + męża Stanisława Pasuga w 25-tą rocz. śm. jego
rodziców i rodzeństwo. Za ++ rodziców Marię i Teodora
Jendryka, córkę Adelę, 2-ch synów, synową Marię i ++ z
pokrew. Pasuga i Jendryka.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Nauka stanowa dla mężczyzn i młodzieńców.

Rachowice

7.30
8.00

Godzinki ku czci NMP.. oraz okazja do spowiedzi św.
Za ++ zalecanych przy drodze krzyżowej
z nauką dla wszystkich.

Sierakowice

9.15
9.45

Godzinki ku czci NMP.. oraz okazja do spowiedzi św.
Za + Anastazję Brzoza od znajomych
z nauką dla wszystkich.

Rachowice

16.00
16.30

Wystaw. Najśw. Sakram. oraz okazja do spowiedzi św.
Za + Józefa Strzempek od znajomych
z nauką dla wszystkich.

Sierakowice

17.30
18.00

Wystaw. Najśw. Sakram. oraz okazja do spowiedzi św.
Za + Zdzisława Zabielskiego w 1-szą rocz. śm.
z nauką dla wszystkich.
Nauka stanowa dla kobiet i dziewcząt.

ok.19.00

Parafia Św. Trójcy
Rachowice
Wtorek
6.03.2018

tel. (032) 238-42-30

Rachowice

7.30
8.00

Droga krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św.
Za ++ Norberta i Pawła Szczygieł, ++ rodziców Zofię i
Romana Szefczyk, ich ++ rodziców i rodzeństwo oraz ++
rodziców Monikę i Romana Szczygieł.
z nauką dla wszystkich.

Sierakowice

9.15
9.45

Droga krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św.
Za żyjących i ++ parafian
z nauką dla wszystkich.

ok. 11.15

Odwiedziny chorych w Sierakowicach

Sierakowice

16.00
16.30

Gorzkie żale oraz okazja do spowiedzi św.
Za + Joachima Slupina, ++ rodziców Różę i Jana Lepich,
teściów Elfrydę i Andrzeja ++ dziadków, rodziców
chrzestnych, dobrodziejów, + Łucję Faber oraz wszystkich
++ pokrew.
z nauką dla wszystkich.

Rachowice

17.30
18.00

Gorzkie żale oraz okazja do spowiedzi św.
Za ++ rodziców Elżbietę i Konrada Burdzik, Emę i Romana
Złotoś, syna Józefa, za ++ z pokrew. z obu stron i dusze w
czyśćcu cierp.
z nauką dla wszystkich.
Nauka stanowa dla kobiet i dziewcząt..

ok.19.00

Środa

7.03.2018

Rachowice

7.30
8.00

Różaniec (cz. bolesna) oraz okazja do spowiedzi św.
Za ++ rodziców Irenę i Andrzeja Popiołkiewicz, ++ dziadków
Olszówka i Popiołkiewicz, za + Wilhelminę Ritter i dusze w
czyśćcu cierp.
z nauką dla wszystkich.

Sierakowice

9.15
9.45

Różaniec (cz. bolesna) oraz okazja do spowiedzi św.
Za ++ zalecanych przy drodze krzyżowej
z nauką dla wszystkich.

Sierakowice

16.00
16.30

Droga Krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św.
Za + męża Stanisława Adamek, córkę Herminę, synową
Monikę oraz za ++ rodziców, 2-ch braci, 2-ie siostry i
szwagierkę i za wszystkich ++ z rodzin Adamek i Szega.
z nauką dla wszystkich.

Rachowice

17.30
18.00

Droga Krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św.
Za + Stanisławę Łubkowską od sąsiadów z „zapłucia”
z nauką dla wszystkich.
Nauka stanowa dla młodzieży

ok.19.00

Parafia Św. Trójcy
Rachowice
Czwartek
8.03.2018
Sierakowice

Piątek

16.30

tel. (032) 238-42-30

Za + ojca Ewalda Hassa, matkę Edeltraudę Klei, brata
Alfonsa, bratową Eugenię Klein, szwagra Edwarda Klosa.

9.03.2018

Sierakowice

Rachowice

Sobota

16.20
16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Za + Ewalda Pieczka w 1-szą rocz. śm.
Za + Anielę Pakosz w 3-cią rocz. śm. o miłosierdzie Boże i
chwałę nieba.

10.03.2018

Sierakowice

16.30

M.N. Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Wiadernych,
Stanisławę i Romana Bubel, brata Walentego, siostrę
Danielę Pluta oraz ++ z rodzin Wiaderny, Starzyński,
Cebulski, Lasocki

Rachowice

18.00

M.N. Za ++ rodziców Marię i Hieronima Franik, synów
Wilhelma i Józefa, Bartłomieja Mazur, Grażynę Franik, Józefa
Mazur, 2-ie żony, Wandę Sicińską 2-ch mężów, ++ z rodzin
Weinhold, Franik, Mazur, Konopka, Drewniok, Świecznik.

4 Niedziela wielkiego postu ( 11.03.2018 ) Laetare
Rachowice

7.30

Za + Pawła Grosz, córkę Sylwię Pawła i Juliannę Grosz,
Piusa i Joannę Sosna, 5-ć córek, 6-ciu synów, 4-ch zięciów,
3-y synowe ++ z pokrew. Grosz, Sosna i dusze w czyśćcu
cierp.

Sierakowice

9.30

Za ++ Józefa i Katarzynę Salbert 3-y córki, 2-ch zięciów, ++
Paulinę Cyroń, 2-ch mężów, córkę Amalię, pokrew. Salbert,
Stareczek i Mika.

Goszyce

11.00

Za + męża Konrada Ceglarski, ++ rodzeństwo ich ++
rodziców Jana i Joannę Ceglarski, ++ szwagrów i
szwagierki. Za ++ rodziców Anastazję i Józefa Goldman, +
brata, szwagra Tomasza Rzytki i ++ pokrew.

Rachowice

15.30

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

1) Dzisiejsza kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży
w Rusinowicach przeniesiony z 8 grudnia w środę kolekta dla Ojca
Rekolekcjonisty
jako
wyraz naszej wdzięczności za trud
przeprowadzonych rekolekcji w przyszłą niedzielę na potrzeby Diecezji i
Seminarium Duchownego, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”.
2) Miło mi powitać w naszej wspólnocie parafialnej Ojca Błażeja Kurowskiego ofm,
który w tym roku przewodniczy naszym rekolekcjom wielkopostnym. Życzymy Ojcu
mocy i światła Ducha Świętego na ten błogosławiony czas wewnętrznej odnowy.
3) Dziś w niedzielę po południu o godz. 14.30 „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym
w Rachowicach a w Sierakowicach o 15.30, a następnie Nauka Stanowa dla
mężczyzn i młodzieńców.
4) W czasie rekolekcji msze św. poranne w Rachowicach o godz. 8.00, a w
Sierakowicach o godz. 9.45.
5) Proszę pamiętać, że w poniedziałek wieczorem z racji nauki stanowej msza św. w
Sierakowicach o godz. 18.00, a w Rachowicach o godz. 16.30. Natomiast we
wtorek i środę wracamy do mszy św. późniejszych w Rachowicach.
6) Nauka stanowa dla kobiet i dziewcząt w Sierakowicach w poniedziałek, a w
Rachowicach we wtorek.
7) W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w
zdroju Bożego miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego
doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. W czasie rekolekcji ok. ½
godziny przed każdą mszą św. nabożeństwo i okazja do spowiedzi św.
dodatkowo we wtorek po południu przed mszami i w czasie mszy św. w
konfesjonale będzie do dyspozycji również ks. Prałat Duffek. We wtorek również
odwiedziny chorych w Sierakowicach od ok. 11.15 (zgłoszenia zakrystii)
8) Serdecznie zapraszamy całą młodzież parafii na naukę stanową dla młodzieży w
środę do Rachowic na godzinę 19.00.
9) Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze
nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia
osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże
miłosierdzie, nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym
sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne Rekolekcje oraz udział w
wielkopostnych nabożeństwach: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.
Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać
odpust zupełny.
10)Jeżeli by ktoś chciał jeszcze skarbonki „Cariats” to można sobie po mszy zabrać
z zakrystii.
11)W niedzielę za tydzień Gorzkie Żale w Rachowice ale o godz. 15.30
12)Informuję, że za tydzień 13 marca we wtorek, o godz. 17.00 planujemy w naszej parafii (w Rachowicach)
zorganizować Drogę Krzyżową w plenerze więcej informacji za tydzień (trasa od Groty do przydrożnego
krzyża za szkołą, dalej nowo powstałą drogą w kierunku stawku ( droga polna), następnie ulicą Słoneczną do
kościoła) już dziś zapraszamy wszystkich parafian również z Sierakowic i Goszyc.
13)Rachowice - Po sukcesie warsztatów zorganizowanych w okresie adwentu przez OSP Rachowice,
podczas których wykonano ok. 130 kartek bożonarodzeniowych przekazanych później
pensjonariuszom Diecezjalnego Domu Seniora Caritas w Wiśniczu postanowiliśmy ponownie
zorganizować kolejne takie spotkanie! Tym razem wykonywać będziemy ręcznie robione kwiaty z
krepiny i bibuły !! Zapraszamy wszystkich chętnych niezależnie od wieku do salki sołeckiej w
niedzielę, 4-go marca o godz. 16.00 (po nabożeństwie rekolekcyjnym).

Rachowice – sprzątanie Kościoła : Mrozek B., Morgała W., Chanke
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Bloki) : Dyrlaga M., Mazurczak M., Noga E., Jakubina T.

