Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

2 Niedziela 1663r.
adwentu ( 6.12.2020 )
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 ++ Annę i Oswalda Paszula ich rodziców i rodzeństwo,
Stanisława Królickiego Henryka Sachnik, Mateusza Bohnena
i ++ z pokrew. Grzywacz, Paszula, Sachnik, Konewecki,
Kozik i Korus.

Sierakowice

15.00

Nieszpory adwentowe z poświęceniem wieńców adwentowych

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek

7.12.2020
7.00
konc:

8.12.2020

Za dusze śp. Franciszka i Emę Sosna, Józefa, Helenę i
Janusza Glińskich, Waltra i Mariana Kampe, Lidię i Helmuta
Sosna, za ++ z rodzin Sosna, Szczęsny, Gliński i Sawicki.
Za + Józefa Gluch, w 28-mą rocz. śm. jego rodziców , 4-ch
braci, 2-ie siostry. Za rodziców Augustynę i Franciszka
Schweigstill, wnuczka Janka, synową Teresę, syna Alberta,
córkę Gertrudę męża Ewalda, zięcia Waldemara oraz dusze
w czyśćcu cierp.

Św. Ambrożego Bpa i dr K.
1. Za dusze w czyśćcu cierp. (ofiara ze skarbony)
2. Za żyjących i ++ parafian.

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY

Sierakowice

16.10
16.30

Godzinki ku czci M.B.

Rachowice

17.10
17.30

Godzinki ku czci M.B.

Środa
Rachowice

9.12.2020
17.30
konc:

Za ++ rodziców Mariannę i Józefa Maroszek, Władysława
Jaśkowiak, siostry Annę, Krystynę i Zofię, brata Stanisława,
szwagra Marcina, dziadków z obu stron za ++ z rodzin
Staroń, Honisz, Czyż, Maroszek i Jaśkowiak.
Za + Jerzego Mainka na pam. jego urodzin.

Roraty
1. Za ++ Różę, Edytę i Antoniego Franitza oraz dusze w
czyśćcu cierp.
2. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o błogosław. Boże w
pracy misyjnej O. Symeona Masarczyk (od ks. Prob.)

Parafia Św. Trójcy
Rachowice

Czwartek

tel. (032) 238-42-30

10.12.2020

Roraty

Sierakowice

16.30

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

Rachowice

17.30

Za + Gerdę Wolny od rodziny Kampe

Piątek
Sierakowice

Rachowice

Sobota

11.12.2020

Roraty

16.20
16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Za dobrodziejów naszej Parafii.
Za + męża Andrzeja Franik, rodziców Genowefę i Stanisława
Motyl, Różę i Pawła Franik oraz ++ z rodzin Franik, Motyl,
Koniczek, Pieczka, Sowińskich i dusze w czyśćcu cierp.

12.12.2020

Sierakowice

16.30

M.N. Za ++ rodziców Różę i Alfreda Dzierża, ojca Alfreda
Sosna, szwagra Piotra Kowol, dziadków Sosna, Dzierża,
Wielgos i dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

18.00

M.N. Za + żonę Annę Mazur jej rodziców Marię i Hieronima
Franik, synów Wilhelma i Józefa, Bartłomieja Mazur, Lucjana i
Grażynę Franik, i wszystkich ++ z pokrew.

3 Niedziela adwentu Gaudete (13.12.2020)
Rachowice

7.30

Do Św. Barbary z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o
dalsze zdrowie i błogosław. Boże w int. rodziny Tadeusza
Tomiczek

Sierakowice

9.30

Za ++ Teresę i Janka, Augustynę i Franciszka Schweigstill,
Annę i Alojzego Wiercioch, Marię i Joachima Jonda, ++
pokrew. Schweigstill i Szega.

Goszyce

11.00

Za Parafian

Rachowice

15.00

Nieszpory adwentowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu ołtarzowa (tradycyjnie raz w
miesiącu – na dach w Sierakowicach), a przed kościołem do puszek na pomoc dla
Kościoła na Wschodzie (zgodnie z Instrukcją Episkopatu) za wszelkie ofiary składam
„Bóg zapłać”
2) Dziś o godz. 15.00 nabożeństwo adwentowe w Sierakowicach serdecznie zapraszamy z
wszystkich trzech miejscowości.
3) Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi
na Wschodzie. W przyszłym tygodniu wesprzemy modlitwą i ofiarami braci i siostry w
byłych krajach Związku Radzieckiego, możemy składać (za tydzień) do puszek po przed
kościołem.
4) Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął
gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za
jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej
miłości i przyjaźni. Dla dzieci przy wyjściu z kościoła są przygotowane drobne upominki.
5) We wtorek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Przed mszą św. w Sierakowicach o 16.10 śpiewamy „Godzinki” msze św. o godzinie 16.30
a w Rachowic o 17.10 „Godzinki” a o 17.30 msza św. Pragniemy zaprosić do duchowej
adopcji dziecka poczętego.
6) W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej
roratnej, dlatego w tym tygodniu formularz mszy św. Roratniej w środę, czwartek i piątek
zapraszam dzieci aby się podzielić i być choćby raz w tygodniu z lampką na Roratach. (
małe dzieci z serduszkiem lub gwiazdką za zrobiony dobry uczynek)
7) Przyszłą trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z
Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze
powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.
8) W piątek 11.12 o godz. 18.30 do kościoła w Sierakowicach zapraszamy młodzież od
klasy 7 wzwyż na "Czuwanie Adwentowe" wraz z medytacją słowa Bożego i adoracją.
9) Przyjmowanie int. na przyszły rok telefonicznie środa czwartek i piątek
32/238-42-30 rano 8.30-9.00 i wieczorem 18.30 -19.00
10) Odwiedziny chorych w przyszły piątek w Sierakowicach proszę zgłosić w zakrystii
11) Animatorzy naszej parafii wraz z księdzem Wikarym organizują

KONKURS fotograficzno-

filmowy. Pragniemy zaprosić wszystkich do podzielenia się tym jak wygląda nasza wiara,
jak ją przeżywamy w tym szczególnym czasie pandemii.
Zachęcamy WSZYSTKICH: dzieci, młodzież, rodziny, księży, siostry zakonne... z naszej
parafii ale i całej diecezji do podzielenia się swoim świadectwem wiary w czasie pandemii.
Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:
- Forma: maksymalnie 2 zdjęcia lub jeden film (max. 2 min) , wraz z krótkim opisem
- Wysyłamy na: przystan.rachowice@gmail.com (w temacie należy wpisać: „KONKURS/
IMIĘ I NAZWISKO/PARAFIA/MIEJSCOWOŚĆ/KATEGORIA")
- Prace konkursowe wysyłamy do 06.01.2021
- Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach (I -szkoła podstawowa i
dzieci młodsze; II -szkoła średnia i dorośli, III -rodziny, IV- kapłani, siostry zakonne).
- Dodatkowo zostanie wybrany jeden zdobywca nagrody publiczności.
- Z nadesłanych zdjęć powstanie kolaż, który będzie pamiątką tego czasu i zostanie
powieszony w naszej "Rachowickiej Przystani".
- Szczegółowe informacje, regulamin, wymagane zgody na naszym Facebook'u
parafialnym jak również zapowiedzi na Instagramie.
12) W czwartek w Kościele św. Bartłomieja w Gliwicach o godz. 19:15 nabożeństwo i o
20.00 msza święta dla animatorów i młodzieży naszej diecezji. Chcemy zorganizować
wyjazd na to wydarzenie więcej inf. i zgłoszenia u ks. Wikarego.

Rachowice – sprzątanie Kościoła : w tym tygodniu nie będzie sprzątania
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. ………) : w tym tygodniu nie będzie sprzątania
TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 7 XII – w poniedziałek – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu, duszpasterz, teolog, doktor
Kościoła.

Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

