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Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

1 Niedziela1663r.
adwentu (1.12.2019)
Rozpoczęcie Nowego Roku Liturgicznego - „A” ROK Św. Mateusza
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

Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Błogosław. Boże i zdrowie dla rodziny
Barbary Foit.

Rachowice

14.30

Nieszpory

Sierakowice

15.30

Nieszpory

Sierakowice

16.30

Prezentacja – Filmu w OSP Sierakowice

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek
Sierakowice

Środa
Sierakowice

2.12.2019
6.50
konc:

3.12.2019
7.00

4.12.2019
9.00

Za ++ rodziców Irmgardę i Joachima Marcinek, Gertrudę i
Alojzego Piper, za ich ++ rodziców i rodzeństwo, ++
chrzestnych, ++ braci Mariana i Krystiana, szwagra Horsta, +
bratanka Krzysztofa oraz ++ z pokrew.
Za + Józefa Gluch, jego rodziców , 4-ch braci, 2-ie siostry. Za
rodziców Augustynę i Franciszka Schweigstill, wnuczka
Janka, synową Teresę, syna Alberta, córkę Gertrudę jej
męża Ewalda i zięcia Waldemara oraz dusze w czyśćcu
cierp.

RORATY
1. Za żyjących i ++ parafian.
2. O dar wytrwałości i zdrowia dla babci Stanisławy (ks. Wikary)

RORATY

św. Franciszek Ksawery

1. Za ++ rodziców Helenę i Józefa Karbownik, Anielę i
Józefa Mynarek, syna Jerzego, Marcina Rekus, Martę Hajok,
Waldenburgę Kern, ++ z rodzin Weindich, Pawlaszczyk i
dusze w czyśćcu cierp.
2. Za dusze w czyśćcu cierp. (ofiara ze skarbony)
Św. Barbary - Patronki Górników
Do św. Barbary Patronki naszych Górników z Rachowic

o
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wstawiennictwo
i
opiekę Bożą
podziękowaniem za szczęśliwą pracę.
Rachowice

10.15

Czwartek

5.12.2019

w

pracy, oraz z

Do św. Barbary Patronki naszych Górników z Sierakowic
i Goszyc o wstawiennictwo i opiekę Bożą w pracy, oraz z
podziękowaniem za szczęśliwą pracę.

Pierwszy Czwartek

Sierakowice

16.30

Za + męża Jana Król, rodziców Król i Urbanek, za ++ z
pokrew. strzyków, 3-ch zięciów i dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

17.00
17.30

Wystawienie Najśw. Sakram. (Godzina święta)
Za + Małgorzatę Hassa w 1-szą rocz. śm.

Piątek

6.12.2019

Pierwszy Piątek

Św. Mikołaja Bpa

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

16.30
17.00

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

Sobota

7.12.2019

Św. Ambroży Bp. Mediolanu

(patrona pszczelarzy)

Rachowice

10.00

W intencji wszystkich ministrantów i ich rodzin.

Sierakowice

16.05
16.30

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

17.35
18.00

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

Rachowice

M.N. Do M.B. Nieust. Pom. o zdrowie w int. Łucji Skoberla
M.N. Za + Stanisławę Łubkowską (ofiarowana od sąsiadów)

2 Niedziela adwentu (08.12.2019)
Rachowice

7.30

Za duszę śp. Franciszka i Emę Sosna, Józefa, Helenę i
Janusza Glińskich, Waltra i Mariana Kampe, Lidię Sosna.
Za ++ z rodzin Sosna, Szczesny, Glińskich, Sawickich.

Sierakowice

9.30

Za ++ rodziców Mariannę i Józefa Maroszek, Władysława
Jaśkowiak, brata Stanisława, siostry Annę i Krystynę oraz za
++ z rodzin Honisz, Staroń, Maroszek i Jaśkowiak.

Goszyce

11.00

Za ++ rodziców Renatę i Ernesta Kotuc, za ++ z rodzin
Kotuc, Mainka, Chudoba, Morcinek za ++ z pokrew. i dusze
w czyśćcu cierp.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium w przyszłym tygodniu na
energię elektryczną naszych kościołów, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”.
2) Dziś nieszpory w Rachowicach i Sierakowicach, natomiast na 16.30 serdecznie
zapraszamy do Sali OSP w Sierakowicach na projekcje filmu ukazującego wartość
małżeństwa i więzów rodzinnych. Spędźmy ten czas wspólnie.
3) Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on
nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu
duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi:
„Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze
rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w
Najświętszym Sakramencie.
4) W tym tygodniu roraty w poniedziałek w Rachowicach o 6.50 i we wtorek w
Sierakowicach o godz. 7.00
5) W poniedziałek o godz. 18.00 spotkanie z przedstawicielem biura podróży „Andretur” z Panem
Andrzejem Janotą (spotkanie to nie jest obowiązkowe można z poszczególnych grup
wysłać po jednej osobie)
6) W środę, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary,- na Śląsku
obchodzimy Dzień Górnika czcząc patronkę ludzi górniczego trudu, zapraszam na
msza św. w Sierakowicach o godz. 9.00 a w Rachowicach o godz. 10.15
7) W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca w Rachowicach „Godzina Święta” o
17.00 a 20 min przed okazja do spowiedzi, a w pierwszy piątek msza św. rano o
6.45 zapraszam także dzieci - zamiast mszy św. szkolnej 20 min wcześniej okazja
do spowiedzi św. dzieci będą miały swoją spowiedź specjalnie przed świętami.
8) W Sierakowicach w pierwszy piątek o 16.30 Adoracja i wystawienie Najśw. Sak.
o godz.16.10 okazja do spowiedzi św. – dzieci będą również miały specjalną
okazję do spowiedzi przed świętami.
9) Odwiedziny chorych w najbliższy pierwszy piątek proszę zgłosić w zakrystii ale
odwiedzimy chorych również przed świętami.
10)W przyszłą sobotę przed mszą św. Różaniec Fatimski - zapraszamy
11) Od dziś można już nabyć Świece Caritas duże 12 zł a małe 5 zł. oraz opłatki
wigilijne.
12)Jeżeli ktoś chciałby ofiarować choinki do kościoła to bardzo proszę zgłosić to
panu Kościelnemu.
13)W piątek na godz. 17:45 spotkanie z młodzieżą szkoły średniej do 18 roku życia.
14) W sobotę 7.12 w Rachowicach odbędzie się „Dzień ministranta” na godz. 10.00
zapraszamy wszystkich ministrantów i chętnych rodziców na mszę świętą
sprawowaną w intencji całej służby ołtarza. Po mszy spotkanie przy stole z
ministrantami z wręczeniem nagród za służbę oraz konkursy i rozmowy.
15) W przyszłą sobotę i niedziele po mszach świętych przed kościołem nasza
młodzież będzie sprzedawała kartki, stroiki, choinki, pierniki i inne dekoracje
świąteczne. Dochód przeznaczony będzie na młodzież jak i na pewien cel
charytatywny w który nasza młodzież pragnie się włączyć.
16) Z piątku na sobotę w Bytomiu odbyło się czuwanie dla młodzieży. Z naszej
parafii wraz z ks. Wikarym pojechało ponad 20 osób. Dziękujemy młodzieży i
rodzicom.
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Baron E.; Gowin M.; Gowin A.
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska) : Warzecha I.; Andrzejczyk B.; Urbanek H.; Urbanek S.

Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

