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6 Niedziela Wielkanocna ( 6.05.2018)
Rachowice

7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Sierakowice

9.10
9.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Goszyce

11.00

Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o błogoł. Boże w
int. rodziny Sergot

Poniedziałek
Sierakowice

Wtorek
Sierakowice

Do Opatrz. Bożej z podz. z otrzymane łaski z prośbą o
dalszą opiekę i zdrowie z ok. 60-tej rocz. urodzin Elżbiety
Flis, męża i dzieci z rodzinami.
Do Opatrz. Bożej z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o
dalsze błogosław. Boże i zdrowie oraz opiekę z ok. 25-tej
rocznicy ślubu Betiny i Damiana Gnida.

7.05.2018
7.00

8.05.2018
7.00

Za + męża Konrada Morys, ++ rodziców Marię i Franciszka
Morys, Zofię i Karola Gurczke, ++ z pokrew. i dusze w
czyśćcu cierp.
N aboż eńst w o maj ow e
Św. Stanisław Bpa i M. - Głównego Patrona Polski
Za ++ Józefa i Eugeniusza Wrzeszcz, rodziców Wrzeszcz i
Mynarek i ++ z tych rodzin, Helenę i Józefa Glińskich,
Kazimierza Foj, Reginę Banacką i dusze w czyśćcu cierp.
N aboż eńst w o maj ow e

Środa

9.05.2018

Sierakowice

17.00
ok.17.45

PROCESJA DNI KRZYŻOWE ( o urodzaje )
– procesja do krzyża ul. Wiejska (koło p. Szafranek , i Antoniuk)
O urodzaje w int. wszystkich rolników i działkowców oraz
o chleb powszedni dla nas wszystkich.

Rachowice

17.00
ok.17.45

PROCESJA DNI KRZYŻOWE ( o urodzaje )
( procesja do krzyża koło szkoły )
O urodzaje w int. wszystkich rolników i działkowców oraz
o chleb powszedni dla nas wszystkich. (Kapliczka)

Parafia Św. Trójcy
Rachowice
Czwartek
10.05.2018
Goszyce

Piątek
Rachowice

Sobota
Sierakowice

17.00

11.04.2018
18.00

tel. (032) 238-42-30

PROCESJA DNI KRZYŻOWE – (procesja do kapliczki)
O urodzaje w int. wszystkich rolników i działkowców oraz
o chleb powszedni dla nas wszystkich.
DZIEŃ FATIMSKI
1. Za + Rolanda Konopka od sąsiadów i znajomych
2. Za żyjących i ++ Parafian
Nabożeństwo Fatimskie --- Różaniec i procesja ze świecami

12.05.2018
17.00

Śpiewamy Litanię do M.B. Loretańskiej
M.N. Za + matkę Marię Pankowicz i teścia Stanisława
Adamek na pam. ich urodzin.

Rachowice

18.30

Śpiewamy Litanię do M.B. Loretańskiej
M.N. Za ++ rodziców Alicję i Stefana Pudełko, ++ dziadków
z obu stron, ++ ciocie Klarę i Anielę oraz moich ++
dobrodziejów.

Wniebowstąpienie Pańskie - uroczystość (13.05.2018)
PIERWSZA

KOMUNIA

Goszyce

7.30

Za + męża Engelberta Jurzyca, rodziców z obu stron, 2-ie
siostry, brata, bratową, bratanka, szwagrów, dziadków z
obu stron i całe + pokrew. z rodzin Jurzyca, Król.

Rachowice

7.30

Za + Monikę Toporek, jej mężów, syna Leona, Annę i
Albina Jendrzyca, Anielę, Jerzego, Agnieszkę, Ernesta,
Wilhelma Pawletko, Ewę Knop, Helgę Koniczek i dusze w
czyśćcu cierp.

Sierakowice

9.00

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. kl „B”
W intencji wszystkich dzieci przystępujących do 1-szej
Kom Św. w int. ich Rodziców o Bożą Opiekę i Łaski.

Sierakowice

11.00

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. kl „A”
W intencji wszystkich dzieci przystępujących do 1-szej
Kom Św. w int. ich Rodziców o Bożą Opiekę i Łaski.

Sierakowice

16.00

Dziękczynne
nabożeństwo
majowe
dla
dzieci
PIERWSZOKOMUNIJNYCH ich rodziców i krewnych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu na
kościoła, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”.

remont wieży

2) Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas
zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno
je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.
3) W poniedziałek i wtorek msza św. rano w Sierakowicach
4) We wtorek, 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski. Żył w XI wieku, czyli w czasach kształtowania się naszej
państwowości, jednak jego przykład jest ciągle aktualny. Święty Stanisław jest przede
wszystkim patronem ładu moralnego. Tym bardziej w dzisiejszym bardzo zagubionym
świecie powinniśmy go usilnie prosić o wstawiennictwo u Pana Boga, aby każdy z nas,
nasze rodziny i całe społeczeństwo, było wierny Chrystusowi. Święty Stanisław jest też
wzorem jako dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce.

5) W przyszłą niedzielę uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w kościele w
Sierakowicach kl. 3 b o godz. 9.00 a kl.3 a o godz. 11.00, a w Rachowicach i
Goszycach msza św. rano o godz. 7.30, dziękczynne nabożeństwo popołudniowe
w Sierakowicach o godzinie 16.00
6) Próba dla dzieci Pierwszokomunijnych w poniedziałek kl. 3a na lekcji 2 i 3 i kl. 3b na lekcji
3 i 4 oraz w piątek kl. 3a na lekcji 3 i 4 oraz kl. 3b na lekcji 2 i 3.
7) Spowiedź
przed
uroczystością
Pierwszej
Komunii
Św.
w
sobotę:
dla dzieci z kl. 3 ”a” o godz. 9.00 w Sierakowicach, a kl. 3 ”b” o godz. 10.15 dla dorosłych
w Rachowicach o godz. 16.00 - i po mszy św. wieczornej, a w Sierakowicach o godz.
16.30 będzie również ks. Sebastian Wiśniewski
8) W sobotę, 13 maja, wspominamy rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej oraz kolejną
rocznicę zamachu na papieża św. Jana Pawła II. Z racji uroczystości pierwszej komunii nasz DZIEŃ FATIMSKI będziemy obchodzić w piątek 11 maja o godz.18.00 w
Rachowicach,- serdecznie zapraszam wszystkich Parafian po mszy św. Różaniec i
procesja ze świecami (proszę przynieść świece), proszę przygotować Figurę do procesji, figurę poniosą Strażacy w mundurach.
9) Dni Krzyżowe w środę i czwartek 9 i 10 maja, będziemy modlić się o dobre urodzaje i
za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla
ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i
na całym świecie. Zapraszam wszystkich parafian, szczególnie dzieci zamiast mszy św.
szkolnej w środę o godz. 17.00 na procesja w Rachowicach (ks. Sebastian Wiśniewski) i
w Sierakowicach (ks. prob.) na godz. 17.00, i w czwartek w Goszycach również o godz.
17.00, po procesji msza św. o urodzaje
10) Ołtarze na Boże Ciało w Sierakowicach
1. Goszyce 2. ul. Kozielska od Tworogowskiej do kapliczki 3. Osiedlowa, Lipowa,
Boczna 4. Bloki Wspólnoty - odpowiedzialni Blok Ceramiczny
Bardzo prosimy aby w Rachowicach włączyła się cała wspólnota parafialna aby nie
zostawić tych rodzin samych, bo jest to duży wysiłek fizyczny i materialny.

Rachowice – sprzątanie Kościoła : Rodzice dzieci Pierwszokomunijnych z następnego rocznika
Sierakowice - sprzątanie Kościoła : proszę się podzielić do Sierakowic i Rachowic, 2-ie rodziny do
Rachowic, reszta do Sierakowic
ZAPOWIEDZI
1. Alicja
Michał

Jamroży
Brzoza

c. Andrzeja
s. Jana

zam. Sierakowice
zam. Rudno
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