Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

1663r. postu (31.03.2019) Laetare
4 Niedziela wielkiego
Rachowice

7.30

Za ++ rodziców Henrykę i Stanisława Błachut oraz ++ z
pokrewieństwa

Sierakowice

9.30

Do M.B.N.P. z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodzin
Sznajder oraz ich dzieci z rodzinami.

Goszyce

11.00

Za ++ rodziców Henryka i Marię Holewa, Maksymiliana i
Marię Frania, za + ciocię Erykę Foit, Annę Pawletko,
kuzynkę Sylwię i za ++ z pokrewieństwa Frania i Holewa.

Rachowice

14.45

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek
Sierakowice

Wtorek
Sierakowice
Rachowice

Środa
Sierakowice

1.04.2019
7.00

Za + Andrzeja Sosna na pierwszą wiadomość o śm. (RFN)

2.04.2019
7.00
17.00

Za + kuzynkę Elfrydę Komander
DROGA KRZYŻOWA od Groty do Kościoła

3.04.2019
17.30

Czwartek

4.04.2019

Rachowice

18.00
18.30

Za męża Jerzego Parkitny, rodziców Marię i Józefa Hontsza,
teściów Stanisławę i Bolesława Parkitny, ciocię Hildegardę,
za ++ z rodz. Hontsza, Halemba, Parkitny, Szymonik,
Nabiałek i dusze w czyśćcu cierpiące.
Pierwszy czwartek miesiąca
Wystawienie Najśw. Sakram. (Godzina święta)
Za + męża i ojca Gerarda Koniczek jego rodziców i
rodzeństwo Ottona i Martę Brzoza, syna Jana i wszystkich
++ z pokrewieństwa.

Parafia Św. Trójcy
Rachowice
Piątek

tel. (032) 238-42-30

5.04.2019

Pierwszy piątek miesiąca

Rachowice

6.45

Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z prośbą
o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Rachowic.
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

Sierakowice

17.00
17.30

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski
z prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodzin
z Sierakowic i Goszyc.

Sobota

6.04.2019

Pierwszy sobota miesiąca

Sierakowice

16.35
17.00

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

Rachowice

18.05
18.30

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

M.N. Za ++ ojców Jerzego Goldman na pam. urodzin i
+ Stanisława Rarus oraz dusze w czyśćcu cierp.
M.N. Za + Waldemara Mnich na pamiątkę urodzin oraz
wszystkich ++ z rodzin Mnich i Gała.

5 Niedziela wielkiego postu (7.04.2019)
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

Za + męża Huberta Dziendzioł, synową Sylwię na pamiątkę
ich urodzin, ++ rodziców i teściów, ++ braci, bratowe, zięcia,
szwagrów i szwagierkę oraz ++ z pokrewieństwa Dziendzioł,
Kubicki, Warner i Pawletko.

Sierakowice

14.45

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Za + męża Franciszka Kweczer, ++ rodziców Marię i
Euzebiusza Kweczer, Łucję i Jana Baraniok, Hildegardę
Rakoczy i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za ++ rodziców Hildegardę i Oswalda Urbanek, ojca
Oswalda Stareczek, ++ z rodzin Urbanek, Morcinkowski,
Stareczek, Salbert.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu na kwiaty do Bożego
Grobu za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”.
2) Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza
„cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg
okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona
przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej
ludzkości.
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3) W poniedziałek wyjątkowo msza św. w Sierakowicach rano.
4) Jutro w poniedziałek spotkam się z kl. 3 w szkole aby sprawdzić ostatni raz dialog
w konfesjonale a we wtorek rano o godz. 8.00 ze szkoły przejdziemy do kościoła
na pierwszą spowiedź, proszę aby dzieci miały przygotowany na karteczce swój
rachunek sumienia i książeczkę „Drogę do Nieba”.
5) We wtorek o godz. 17.00 w Rachowicach odprawimy DROGĘ KRZYŻOWĄ w
plenerze czyli od Groty do Kościoła – przygotowaną przez
ministrantów i strażaków, serdecznie zapraszam całą parafię a więc
mieszkańców Sierakowic, Goszyc i Rachowic jak również dzieci i
młodzież na wspólną modlitwę nie będzie wtedy osobnego nabożeństwa
Drogi Krzyżowej w kościołach i mszy św. szkolnej, proszę
przygotować sobie odpowiednie obuwie, można zabrać latarki,
zbierzmy z sobą krzyżyk może być nasz domowy ze ściany, jak
również zapraszamy do tego, by każdy uczestnik napisał na kartce
ananimowo
swój
osobisty
„krzyż
ludzki”
–
który
później
symbolicznie przybijemy do krzyża.
6) Ze względu na przejście dziś w nocy na czas letni od poniedziałku zmiana godzin
odprawiania wieczornych mszy św. w tygodniu jedną godzinę później a w sobotę
½ godziny później.
7) W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca, w czwartek
„Godzina Święta w Rachowicach o godz. 18.00 w piątek msza św. rano o godz.
6.45 w Sierakowicach o godz.17.00 w piątek adoracja Najśw. Sakram. a o 17.30
msza św. pierwszopiątkowa.
8) Serdecznie zapraszamy wszystkich na projekcje Misterium Męki Pańskiej w
najbliższy piątek o godzinie 18:15 w sali Straży Pożarnej w Sierakowicach.
9) W sobotę przed mszą św. Różaniec Fatimski a w niedzielę „Godzinki” ku czci MB.
10)Są do nabycia jak co roku w cenie 2,50 małe paschaliki, które przyniesiemy w
wielką sobotę na Liturgię Paschalną i zapalimy w czasie śpiewu Orędzia
Wielkanocnego i odnowienia chrztu.
11)Za tydzień w poniedziałek rozpoczną się rekolekcje szkolne, dlatego już dziś
proszę rodziców i dziadków, aby zechcieli pomóc w przywiezieniu dzieci rano i po
południu do kościoła. (za to dostają bonus jednego dnia - dziękuję) Ponieważ w
szkole będą dyżury i opieka nad dziećmi bardzo prosimy aby dać informację, które
z dzieci będą w szkole.
12)Spotkanie z kandydatami do Bierzmowania w środę po mszy św. w kościele w
Sierakowicach ok. 18.00
13)W sobotę (6 kwietnia) – Wielkopostny Dzień Skupienia dla Wdów i Wdowców w
Sanktuarium MBNP w Gliwicach (początek o g. 10.00)
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Noga , Kołodziej E, Bieniek A.
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Blok Cer. ) : Salbert A., Salbert K., Kowalska M., Szymanek M
ZAPOWIEDZI
1. Klaudia
Rafał

Kozioł
Sznajder

c. Zbigniewa
s. Damiana

zam. Gliwice
zam. Sierakowice

2. Jolanta
Dawid

Wyciślok
Wieszok

c. Janusza
c. Dariusza

zam. Rachowice
zam. Gliw.-Brzezinka
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