Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

1663r. wielkiego postu
6 Niedziela
Niedziela Palmowa (5.04.2020)
Rachowice

7.30

Do Opatrzności Bożej , Serca Pana Jezusa z podziękow. za
odebrane łaski i zdrowie w int. rodziny Kampe

Sierakowice

9.30

Za + męża i ojca Gotfryda Danisz w 8-mą rocz. śm., syna
Lucjana, córkę Halinkę, rodziców z obu stron, ++ pokrew. i
dusze w czyśćcu cierp.

Goszyce

11.00

Za + Hildegardę Rassek,++ rodziców Piotra i Pelagię, syna
Rudolfa oraz ++ teściów, Franciszka i Jadwigę Pleszka oraz całe
++ pokrew.

Poniedziałek
Rachowice

6.04.2020
18.30
konc:

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
1. Za ++ Pawła i Norberta Szczygieł, ++ dziadków z obu
stron oraz ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.
2. Za ++ rodziców Jana Cholewa, Teresę i Czesława Frąc
oraz ++ dziadków Chlewa , Szmandra Godula, Frąc i Kowalczyk
oraz ++ z pokrew.

Wtorek

7.04.2020

Wtorek Wielkiego Tygodnia

Sierakowice

17.30

Za ++ Helenę, Józefa i Janusza Gliński, Józefa i
Eugeniusza Wrzeszcz, ++ z rodzin Wrzeszcz, Mynarek,
Gliński i Sawicki.

Rachowice

18.30

Za + męża Jerzego Parkitny, rodziców Marię i Józefa
Hontsza, teściów Stanisławę i Bolesława Parkitny, ciocię
Hildegardę, za dusze z rodzin Hontsza , Halemba, Parkitn,
Szymonik, Porębski i dusze w czyśćcu cierp.

Środa

8.04.2020

Środa Wielkiego Tygodnia

Sierakowice

17.30

Za + Stanisława Adamek na pam. 100-tnych urodzin oraz +
córkę Herminę, synową Monikę oraz ++ rodziców i teściów.

Rachowice

18.30

Za + Oskara Szczęsny, jego rodziców Martę i Karola, ++
rodzeństwo. Za Annę i Franciszka Mazur, Grażynę Franik.
Za ++ z rodzin Szczęsny, Mazur, Ploch oraz dusze w
czyśćcu cierp.
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Czwartek

9.04.2020

WIELKI CZWARTEK

Rachowice

17.30
konc:

1. O powołania kapłańskie i zakonne oraz o błogosław.
Boże dla kapłanów pracujących w naszej parafii. ( od
pewnej rodziny z Rachowic )
2. O powołania kapłańskie i zakonne oraz o błogosław.
Boże dla kapłanów pracujących w naszej parafii. ( od
pewnej rodziny z Sierakowic )
Gorzkie Żale cz. I

Piątek

10.04.2020

Rachowice

Sobota

16.45
17.30

11.04.2020

Rachowice

17.20
17.30

WIELKI

D r o g a
k r ż o w a
Rachowicach
LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
Gorzkie Żale cz. I i II

WIELKA

Goszyce

7.20
7.30
konc:

9.15

z

kościoła

w

SOBO TA

Koronka do Miłosierdzia Bożego

1. Za + Herberta Marcinek, jego rodziców i rodzeństwo,
szwagra i szwagierki, Maksymiliana i Franciszkę Minas ich
rodziców, rodzeństwo, Bogdana Wollny. Za ++ z rodzin
Marcinek, Wrzeszcz, Bytomski i Minas.
2. Za ++ rodziców Alicję i Stefana Pudełko ich siostry,
dziadków z obu stron oraz wszystkich ++ z pokrew.

Zmartwychwstanie Pańskie - Wielkanoc
Rachowice

PIĄTEK

(12.04.2020 )

Koronka do Miłosierdzia Bożego

REZUREKCJA
Do Chrystusa Zmartwychwstałego w int. wszystkich
parafian
z
R a c h o w i c , S i e r a k o w i c
i Goszyc
Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podziękow. za
odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
rodziny Leszczyński

Poniedziałek Wielkanocny ( 13.04.2020)
Rachowice

Sierakowice

7.50
8.00

9.15
konc:

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dziękczynna do św. Barbary za odebrane łaski z prośbą o
dalszą opiekę i błogosław. Boże z ok. 50-tych urodzin Jana
Gowin.
1. Za + męża Alfreda Sosna, za jego rodziców Agnieszkę
i Augustyna, za rodziców Annę i Józefa Sosna, braci Jana,
Alfreda i Antoniego, zięcia Piotra, bratowe Elżbietę i
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Hildegardę, bratanicę Ewę, bratanka Andrzeja za ++ z
całego pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.
2. Do Anioła Stróża za roczne dziecko Paulinę Wegner w
int. jej rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w
jej wychowaniu.
Goszyce

10.15

Za + matkę Marię Holewa Holewa, ojca Henryka,
Maksymiliana i Marię Frania, ciocie Erykę i Annę , kuzynkę
Sylwię i za ++ z pokrew. Frania i Holewa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Transmisja na żywo: Od poniedziałku 6.04 będziemy na żywo transmitować
codziennie mszę świętą łącznie z całym Triduum Paschalnym z kościoła tylko z
Rachowic (ze względu na łączność internetową)
Na www.youtube.pl wpisać – Parafia Rachowice
i w godzinach mszy – będzie transmisja na żywo.
Subskrypcja kanału z tzw. „dzwoneczkiem” spowoduje, że będą pojawiać się
powiadomienia o zbliżających się transmisjach.
UWAGI dotyczące prawidłowego dokonania subskrypcji kanału z tzw. „dzwoneczkiem”
W tym celu trzeba po kliknięciu dzwoneczka wybrać opcję wszystko, spersonalizowane, żadne.
Dopiero wtedy dostanie się powiadomienie o każdej transmisji i filmie.

Będziemy również transmitować zgodnie z rozpiską intencji: koronkę do Bożego
miłosierdzia, gorzkie żale i drogę krzyżową.
2) Spowiedź: Wierni ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności uprawnieni są do
skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z
miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie:
mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to
możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi
pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
Propozycja żalu doskonałego:
a) Rachunek sumienia – w ciszy
b) WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO (z miłości do Pana Jezusa)
c) Modlitwa: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia
i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem
i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo
wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze
dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia
i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
d) Prośby
- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po
otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.
e) Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…
3) Komunia duchowa: Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia
się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się
następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję
Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę
Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z
Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie
dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
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4) Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych:
w nowej „Drodze do Nieba” nr 77 skrót modlitwy podajemy poniżej:
a) Fragment Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 1-10)
b) Prośby: Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy do życia i zbawienia. Z ufnością przeto zanieśmy
do Niego nasze pokorne prośby.
— Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni,
szukali nade wszystko skarbu królestwa Bożego. Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas, Panie.
— Módlmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich
bezradnych i zagubionych, za chorych i tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc oraz za zmarłych.
Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas, Panie.
— Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadając do wspólnego stołu byli wdzięczni
za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi. Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas, Panie.
Wszyscy odmawiają modlitwę: Ojcze nasz….
c) MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA:
P: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować
paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i
zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi
spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami
podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i
zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław † (wykonuje znak
krzyża nad pokarmami) ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym
nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i
czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.
Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław † (wykonuje znak
krzyża nad pokarmami) to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę
baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej
Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław † (wykonuje znak krzyża nad
pokarmami) te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić
wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej
uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
5) Odwiedziny chorych: według dekretu ks. bp - Jana Kopca: W okresie
przedświątecznym zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych z
sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w
niebezpieczeństwie śmierci.
ZAPOWIEDZI
1.Wioleta
Rafał

Poloczek
Król

c. Krzysztofa
s. Piotra

zam. Stanica
zam. Rachowice
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