Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

3 Niedziela 1663r.
wielkiego postu (24.03.2019)
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 ++ rodziców Alberta i Marię Morcinek, Franciszka i
Joannę Chudoba. Za ich ++ rodziców, rodzeństwo, za +
kuzynkę Marię Król i wszystkich ++ z rodzin Chudoba,
Dylong, Morcinek i Mynarek.

Rachowice

14.30

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Sierakowice

15.30
ok. 16.15

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

25.03.2019

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień świętości życia.

Rachowice

Sierakowice

Poniedziałek

Do M. B. Nieust. Pom. i Miłosierdzia Bożego z podziękow. za
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i o zdrowie z
ok. 80-tych urodzin Edyty Istel.
Za + żonę Mariannę Kocoń, ++ rodziców Kocoń, teściów
Sołtysiak, brata Andrzeja, szwagierkę Helenę, ++ szwagrów
Jana, Tadeusza, Andrzeja, ++ z rodzin Sołtysiak, Kocoń,
+ Zdzisława Zabielskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

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 + ojca Ewalda Hassa, matkę Edeltraudę Klein, brata
Alfonsa , bratową Eugenię Klein, szwagra edwarda i ++ z
pokrew. z obu stron.
z nauką dla wszystkich.

Rachowice

16.00
16.30

Wystaw. Najśw. Sakram. oraz okazja do spowiedzi św.
Do Serca Pana Jezusa i M. B. Fatimskiej z podziękow. za
opiekę i zdrowie z prośbą o dalsze Błogosław. Boże
z nauką dla wszystkich.

Sierakowice

17.30
18.00

Wystaw. Najśw. Sakram. oraz okazja do spowiedzi św.
Za ++ rodziców Amalię i Józefa Kowol, siostry Margaretę
Janas i Jadwigę Cierpisz, 6-ściu braci, , bratowe Gertrudę,
Helenę i Edeltraudę, szwagrów Jerzego, Janas, Andrzeja
Franik i Franciszka Cierpisz, bratanków Manfreda, Krystiana
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ok.19.00

Wtorek

i Andrzeja oraz siostrzeńca Andrzeja Franik oraz dusze w
czyśćcu cierp.
z nauką dla wszystkich.
Nauka stanowa dla kobiet i dziewcząt.

26.03.2019

Rachowice

7.30
8.00

Droga krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św.
Za ++ zalecanych przy drodze krzyżowej.
z nauką dla wszystkich.

Sierakowice

9.15
9.45

Droga krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św.
Za + Gertrudę Cybulską (ofiarowana od mieszkańców
Bloku Cera.)
z nauką dla wszystkich.

ok. 11.15

Odwiedziny chorych w Sierakowicach

Sierakowice

16.00
16.30

Gorzkie żale oraz okazja do spowiedzi św.
Za + Lucjana Danisz w 30-ty dzień po śm.
z nauką dla wszystkich.

Rachowice

17.30
18.00

Gorzkie żale oraz okazja do spowiedzi św.
Za Ernę Wiśniowski i dzieci z rodzinami.
z nauką dla wszystkich.
Nauka stanowa dla kobiet i dziewcząt..

ok.19.00

Środa

27.03.2019

Rachowice

7.30
8.00

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

Sierakowice

9.15
9.45

Różaniec (cz. bolesna) oraz okazja do spowiedzi św.
Za + Eleonorę Straszek w 30-ty dzień po śm.
z nauką dla wszystkich.

Sierakowice

16.00
16.30

Droga Krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św.
Za ++ rodziców Elfrydę i Andrzeja Slupina, Monikę i Rudolfa
Koczy, ++ rodzeństwo i dziadków z obu stron, ++ sąsiadów
i dusze w czyśćcu cierp.
z nauką dla wszystkich.

Rachowice

17.30
18.00

Droga Krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św.
Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski
z prośbą o błogosław. na dalsze lata dla Stanisława Sachnik
z ok. 85-ych urodzin i jego żony Doroty.
z nauką dla wszystkich.
Nauka stanowa dla młodzieży

ok.19.00
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28.03.2019

Sierakowice

16.30

Za + Henryka Gajda na pamiątkę urodzin, ++ rodziców i
teściów, + siostrzeńca Grzegorza i dusze w czyśćcu
cierpiące.

Rachowice

17.30

Za + Otylię Kijas na pamiątkę kolejnej rocznicy śmierci, + męża
Maksymiliana, za ++ rodziców, rodzeństwo, + wnuka Rafała, zięcia
Ericha, + Barbarę Sosna, Józefę, Alfonsa i Danutę Grzegorek i za
++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek
Sierakowice

Rachowice

Sobota

29.03.2019
16.20
16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzą Bierzmowańcy

17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzą Bierzmowańcy

M. szkol. z drogą krzyżową dla dzieci
Za + Jerzego Mynarek na pamiątkę urodzin, za ++ z rodzin
Mynarek, Mateuszek.
M. szkol. z drogą krzyżową dla dzieci
Za + tatę Henryka Gruszka w rocznicę śmierci, mamę
Helenę, ich + rodzeństwo dziadków Kurakowski, Klapec,
Gruszka, ++ rodziców Janinę i Jerzego Gil, + Małgorzatę
Kowalską, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

30.03.2019

Sierakowice

16.30

M.N. Za + męża i ojca Herberta Latocha w 7-mą rocznicę
śmierci, jego rodziców, teściów, rodzeństwo, dziadków, za +
Mariana Korona, Krystynę i Alberta Baron, Rainholda Beier,
++ z tych rodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Rachowice

18.00

M.N. Do Anioła Stróża za rocznego dziecka Jakuba Baron w
int. jego rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w
jego wychowaniu

4 Niedziela wielkiego postu (1.04.2019)
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.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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 nasze potrzeby, za
wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”.
2) Miło mi powitać w naszej wspólnocie parafialnej Ojca Emiliana Gołąbek 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.
We wtorek również odwiedziny chorych w Sierakowicach od godz. 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.
10)Przypominam, że za tydzień z soboty na niedzielę Zmiana czasu na czas letni
11)W piątek 29.03 w Rachowicach po mszy świętej w salce przy plebanii odbędzie
się projekcja Misterium męki Pańskiej, która była przedstawiana w tamtym
roku w Seminarium Duchownym w Opolu i cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Po filmie odbędzie się krótkie świadectwo i możliwość
rozmowy z dk. Mariuszem, który był reżyserem i pomysłodawcą tego dzieła.
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Gowin M., Gowin A., Wróbel
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Blok Wsp.): Kożuszek E., Śladkowska K., Kowol J., Skrzypczyńska T
ZAPOWIEDZI
1. Paweł
Patrycja

Lasota
Lasota - Możdżeń

s. Henryka
c. Janusza

zam. Gliwice
zam. Sierakowice

