Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

2 Niedziela1663r.
adwentu (9.12.2018)
Rachowice

7.30

Za ++ Emmę i Franciszka Sosna, Helenę, Józefa i Janusza
Glińskich, Waltra i Mariana Kampe. Za ++ z rodzin Sosna,
Szczesny, Glińskich, Sawickich.

Sierakowice

9.30

Do M.B. N. Pom. z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą
z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w int. rodziny Szostek.

Goszyce

11.00

Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o błogosław.
opiekę i zdrowie w int. rodziny Joachima Morcinek

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek
Sierakowice

Środa

10.12.2018
6.50

11.12.2018
6.50

12.12.2018

RORATY
Za ++ Franciszkę i Maksymiliana Minas ich rodziców i
rodzeństwo Bogdana Wolny. Za ++ Annę i Reinholda
Marcinek ich synów, synowe, córkę, zięcia. Za ++ z rodzin
Minas, Marcinek, Bytomski i Wrzeszcz.
RORATY
Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony)

RORATY

Sierakowice

16.30

Za + Matyldę i Wilhelma Schoepe ich rodziców, ++ rodziny
Kowol i dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

17.30

Za + Franciszkę Jelen na pierwszą wiadomość o śmierci.

Czwartek

13.12.2018

RORATY

św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Sierakowice

16.30

Za + Józefa Bartyś na pam. urodzin, żonę Łucję, wnuczkę
Karinę.

Rachowice

17.30

Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i zdrowie z ok. 40-tych urodzin Ewy Przybyła.
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14.12.2018

RORATY

św. Jana od Krzyża Prezb. i Dra K.

16.20
16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Za ++ Antoninę i Jana Hassa, 3-ch synów i 2-ie synowe,
++ Gertrudę i Franciszka Czech, syna Pawła + żonę Gerdę,
+ Alojza Jędryka, Alojza Mainka oraz Sylwię Foit oraz
++ z pokrewieństwa.
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, Konopka, Franik, Mazur, Drewniok, Świeczniki
dusze w czyśćcu cierp.

15.12.2018

Sierakowice

16.30

M.N. Za + męża i ojca Antoniego Hassa na pam. urodzin,
++ jego rodziców, ++ rodzeństwo Jana i Genowefę Fabicki,
Leonarda Kandziora i dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

18.00

M.N. Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Bieniek w rocz.
śm. i urodzin, za + syna Pawła, matkę Stefanię, 2-ch braci,
bratanicę Wiolettę, szwagierkę Jadwigę i jej córkę Annę,
4-ch szwagrów, teściów, za dziadków z obu stron, za ++
Marcina i Krystynę Urbanek.

3 Niedziela adwentu Gaudete (16.12.2018)
Rachowice

7.30

Za + męża Andrzeja Franik, rodziców Genowefę i
Stanisława Motyl, Różę i Pawła Franik ich rodzeństwo,
rodziców i dusze w czyśćcu cierp.

Sierakowice

9.30

Za ++ ojców Jana Różowskiego, Ferdynanda Kukiełka,
mamę Jadwigę, za ++ z rodzin Różowski, Kukiełka,
Kowaczek, Sosna, za + Urszulę Kipara, całe ++ pokrew. i
dusze w czyśćcu cierp.

Goszyce

11.00

Do Anioła Stróża za roczne dziecko Dariusza Hassa w int.
jego rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w
jego wychowaniu.

Rachowice

14.30

N i e s z p o r y adwentowe

Sierakowice

15.30

N i e s z p o r y adwentowe
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na Energię Elektryczną, a przed kościołem do puszek na
pomoc dla Kościoła na Wschodzie (zgodnie z Instrukcją Episkopatu) w przyszłym
tygodniu na nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”
2) W drugą adwentową niedzielę rozbrzmiewa wołanie Świętego Jana Chrzciciela:
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego…”. To wezwanie do
wytężonej pracy nad sobą i do nawrócenia. Pan pragnie przychodzić do nas
nieustannie, ale czy jesteśmy na to przygotowani ? Pan Bóg chce nas wszystkich
obdarzać swoim miłosierdziem.
3) Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie. Modlimy się w intencji naszych braci i sióstr, zwłaszcza z krajów
dawnego Związku Sowieckiego. Po każdej Mszy Świętej można ich wesprzeć
materialnie, wrzucając ofiary do puszek.
4) Na prośbę parafian i ze względu na spotkanie ze św. Mikołajem w dzisiejszą
niedzielę w Rachowicach i Sierakowicach nabożeństwo popołudniowe przenoszę
na przyszłą niedzielę.
5) Przypominamy, że adwentowa Msza Święta roratna w poniedziałek i wtorek o 6.50
a od środy do piątku popołudniu. Jeszcze raz zachęcamy, aby na Roraty licznie
przychodziły dzieci z zapalonymi lampionami.
6) Zachęcamy parafian do licznego udziału w „roratach”.
7) Dodatkowa msza św. w Rachowicach w środę wieczorem.
8) Przed i po mszy św. jest możliwość nabycia opłatków i świec „Caritas” małych i
dużych.
9) W tym tygodniu kupiłem i ustawiłem w kaplicy przedpogrzebowej w Sierakowicach
specjalną lodówkę na dwie trumny ze zwłokami, będzie można w razie potrzeby z
tego skorzystać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 XII – św. Łucja (283-304), dziewica, męczennica, patronka ociemniałych,
14 XII – św. Jan od Krzyża (1542-1591), prezbiter, karmelita, hiszpański poeta, jeden z
największych mistyków Kościoła.

Rachowice – sprzątanie Kościoła : W tym tygodniu nie ogłaszam sprzątania gdyż w następnym tygodniu
kiedy będziemy przygotowywać kościół na święta będzie sprzątanie gruntowne

Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul.Wiejska, Strażacka) : W tym tygodniu nie ogłaszam sprzątania gdyż w
następnym tygodniu kiedy będziemy przygotowywać kościół na święta będzie sprzątanie
gruntowne
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