Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Goszyce 1932r.

Sierakowice 1673r.

Rachowice
1663r.

5 Niedziela wielkiego postu ( 18.03.2018 )
Rachowice

7.30

Za ++ Helmuta Mroncz, ++ rodziców Mroncz, Panek,
++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

Sierakowice

9.30

Za + męża i ojca Antoniego Hassa, ++ jego rodziców,
2-ch braci, 4-y siostry, Jana i Genowefę Fabicki, + siostrę
Janinę, bratową Teresę, szwagra Mariana, Danutę Drelich,
Leonarda Kandziora oraz dusze w czyśćcu cierp.

Goszyce

11.00

Za + mamę Marię Holewa na pam. urodzin.

Sierakowice

15.30

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek

19.03.2018

REKOLEKCJE SZKOLNE

Uroczystość św. Józefa

Sierakowice

7.00

MSZA pogrzebowa za śp. Piotra Morcinek

Rachowice

8.00

Pogrzeb śp. Rolanda Konopka RIP.

Sierakowice

9.00
10.15

Konferencja dla grupy młodszej - kl. 1-5
Konferencja dla grupy starszej - kl. 6, 7 i Gimnazjum

Sierakowice

13.30

Droga Krzyżowa (w plenerze)

Wtorek
Sierakowice

20.03.2017
9.00
10.15

REKOLEKCJE SZKOLNE
Konferencja dla grupy młodszej - kl. 1-5 i okazja do
spowiedzi św.
Konferencja dla grupy starszej - kl. 6, 7 i Gimnazjum oraz
okazja do spowiedzi św.

Sierakowice

14.00

Msza św. z homilią i komunią św. generalną w int
wszystkich dzieci naszej parafii
ich rodziców i
nauczycieli.

BOJSZÓW

17.00

UROCZYSTOŚĆ BIERZMOWANIA W Bojszowie
bierzmuje J.E ks. Bp. Jan Kopiec

(Bp. Gliwicki)
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21.03.2018
16.30

Za ++ zalecanych przy drodze krzyżowej
DROGA KRZYŻOWA

22.03.2018

Sierakowice

16.30

Za ++ rodziców Anastazję i Pawła Brzoza, ojca Teodora
Żymełka na pam. urodzin, szwagra Jana Jędrzyca,
siostrzeńca Marka Hauke oraz ++ z rodzin Brzoza, Gajda,
Marx i Żymełka.

Rachowice

17.30

Do Opatrz. Bożej z podziękow. za odebrane łaski z prośbą
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 60-tych urodzin
Ernesta Mazur i błogosław. dla całej rodziny.
DROGA KRZYŻOWA

Piątek
Sierakowice

Rachowice

Sobota

23.03.2018
16.20
16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Za + męża Jana Król rodziców Martę i Pawła, 2-ie córki,
2-ch synów, Jana i Konstantynę Urbanek, 4-ch synów,
6-ść córek i całe ++ pokrew.
Za ++ rodziców Gertrudę i Wilhelma Przybyła, wnuka
Huberta ich ++ rodziców, rodzeństwo, za Reinera Krupa i
dusze w czyśćcu cierp.

24.03.2018

Sierakowice

16.30

M.N. Do Anioła Stróża za roczne dziecko Jakuba Brzoza w
int. jego rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc
w jego wychowaniu

Rachowice

18.00

M.N. Do Miłosierdzia Bożego z podziękow. za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą z ok. 80-tych urodzin
Erny Wiśniowski.

6 Niedziela wielkiego postu
Niedziela Palmowa ( 25.03.2018 )
Goszyce

8.00

Za + żonę Hildegardę Rassek, ++ teściów Franciszka i
Jadwigę, ++ rodziców Pelagię i Piotra Rassek i ++ z
pokrew.
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Sierakowice

9.30

Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 50-tej rocz. urodzin
Romana Jędrysik.

Rachowice

11.00

Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieustającej pom z podziękow.
za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Boża i zdrowie
z ok. 80-tych urodzin Adeli Marcinek.

Rachowice

15.30

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na kwiaty do Bożego Grobu w przyszłym tygodniu na nasze
potrzeby, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”
2) Dziś Gorzkie żale o godz. 15.30 w Sierakowicach
3) Dziś – piąta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą czarną, od zwyczaju
zasłaniania krzyży od dziś aż do Wielkiego Piątku włącznie na znak naszego
smutku z powodu śmierci Zbawiciela. Do tej pory w liturgii kładliśmy nacisk na
charakter chrzcielny i pokutny Wielkiego Postu, a w ostatnich dwóch tygodniach
tego okresu położymy mocniejszy akcent na jego charakter pasyjny. W tym
miejscu przypominamy o zwyczaju dekorowania krzyży i kapliczek przydrożnych
na święta.
4) W poniedziałek rano o godz. 7.00 w Sierakowicach msza św. pogrzebowa
za śp. Piotra Morcinek, a o godz. 8.00 w Rachowicach pogrzeb śp. Rolanda
Konopka RIP.
5) Przyszła niedziela, nosi nazwę Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej
podczas Mszy Świętej wysłuchamy pasji, czyli opisu Męki Pańskiej według św.
Marka. Poświęcenie palm i uroczyste wejście na rozpoczęcie Mszy Świętej
6) W przyszłą niedzielę msza św. w Rachowicach o godz. 11.00 a w
Goszycach rano o godz. 8.00, a w Sierakowicach bez zmian
7) W przyszłą tygodniu z soboty na niedzielę w nocy zmiana czasu na letni noc
będzie krótsza o jedną godzinę, przesuwamy wskazówki zegara o jedną godzinę
do przodu
8) W poniedziałek i wtorek rekolekcje szkolne plan ujęty w ogłoszeniach ogólnych
- proszę dowieść dzieci do Sierakowic my też możemy zabrać kilkoro dzieci ale
proszę wcześniej nam zgłosić.
9) Rachowice - w przyszłą sobotę proszę do sprzątania obejścia wokół kościoła
młodzież i mężczyzn na godz.10.00
10)W tym tygodniu w środę w Rudnie nasza młodzież z kl. III Gimnazjum przyjemnie
sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej czyli sakrament Bierzmowania z rąk
ks. Bp. Ordynariusza Jana Kopca.
11)We wtorek młodzież proszę o przybycie do Bojszowa na godz. 16.20 będzie
jeszcze przeprowadzona próba i wprowadzenie do liturgii. Uroczystość rozpocznie
się o godz. 17.00
12)Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w plenerowej „Drodze
Krzyżowej” dając tym samym świadectwo swej wiary, było nas przeszło 210 osób
- serdeczne Bóg Zapłać.
Rachowice – sprzątanie Kościoła : przesunięto na kolejny tydzień
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Blok, Kozielska) : Mazurczak M., Komor M., Proksza L., Wójcik P.

Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

