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Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

1663r.
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

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek
Sierakowice

Środa
Sierakowice

14.12.2020
10.00

Św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła
Pogrzeb śp. Edyty Istel RIP.

15.12.2020
7.00
konc:

16.12.2020
16.30
konc:

Czwartek

17.12.2020

Rachowice

17.30

1. Do M.B. Uzdrowienia Chorych o łaskę zdrowia w int.
Jolanty i Beaty od koleżanki Agnieszki Hassa i przyjaciół.
2. Za dusze w czyśćcu cierp. (ofiara ze skarbony)

Roraty
1. Za + Andrzeja Spyrka w 30-ty dzień po śm.
2. Za żyjących i ++ Parafian.

Roraty

rocznica urodzin Papieża Franciszka

1. Za ++ rodziców Krystynę i Gerarda Koniczek, Hildegardę
i Huberta Gowin, dziadków Gowin, Koniczek Brzoza i
Mroncz, Jana Brzoza, Irmgardę i Joachima Marcinek oraz
wszystkich++ krewnych
2. Za + ciocię Sonię Scholz i Gerdę Wollny ich mężów

Parafia Św. Trójcy
Rachowice
Piątek
18.12.2020

Roraty

Sierakowice

16.20
16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Rachowice

Sobota

tel. (032) 238-42-30

rocznica urodzin bp. Jana Kopca

Za + męża Józefa Wrzeszcz, syna Eugeniusza, rodziców
Pawła i Klarę Mynarek, Martę i Karola Wrzeszcz oraz za
wszystkich ++ z rodzin Wrzeszcz, Mynarek, Gliński i Foj.
Za + męża , ojca i dziadka Edwarda Bieniek w kolejną
rocznicę śm. i urodzin, za + syna Pawła, matkę Stefanię,
2-ch braci, bratanicę Wiolettę, szwagierkę Jadwigę i jej córkę
Annę, 4-ch szwagrów, teściów za dziadków z obu stron
oraz ++ Marcina i Krystynę Urbanek.

19.12.2020

Sierakowice

16.30

M.N. Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 70-tych
urodzin Anny Plata.

Rachowice

18.00

M.N. Za + mamę Małgorzatę Hassa w 2-gą rocz. śm. oraz +
mamę Leokadię Nowrot w kolejną rocz. śm., za ++ z rodzin
Hassa, Nowrot, Markucik, Sachnik i Urbanek.

4 Niedziela adwentu ( 20.12.2020 )
Rachowice

7.30

O błogosław. Boże i bezpieczeństwo w pracy w int. Zarządu i
wszystkich pracowników firmy RECO (Firma, która remontuje
nasze kościoły w Rachowicach i Sierakowicach) oraz o światłość
życia wiecznego dla ++ pracowników (+ Wojciecha Parzątka)

Sierakowice

9.30

Za ++ rodziców Małgorzatę i Jan Różowskich, ++ rodziców
Ferdynanda Kukiełka, mamę Jadwigę oraz za ++ z rodzin
Kukiełka, Różowski, Sosna Kowaczek, + Urszulę Kipara całe
++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.

Goszyce

11.00

Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boze w int.
rodziny Konewecki.

Rachowice

14.30

Cicha adoracja i okazja do spowiedzi

Sierakowice

15.00

Cicha adoracja i okazja do spowiedzi

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu – na dach w Sierakowicach), a
przed kościołem do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie (zgodnie z Instrukcją
Episkopatu) w przyszłym tygodniu na nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam

„Bóg zapłać”
2) W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete –
„radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się
zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.
3) Dziś o godz. 15.00 w Rachowicach nabożeństwo adwentowe zapraszam z
wszystkich trzech miejscowości
4) Jutro w poniedziałek w Rachowicach o godz. 10.00 pogrzeb śp. Edyty Istel RIP.
5) Zapraszam na Mszę Świętą roratną, z formularz mszy św. Roratniej w środę,
czwartek i piątek zapraszam dzieci choćby raz w tygodniu z lampką na Roratach. (
małe dzieci z serduszkiem lub gwiazdką za zrobiony dobry uczynek)
6) W środę 16 grudnia rozpoczniemy nowennę do Bożego Narodzenia. W czasie
modlitwy i rozważania tajemnic przedświątecznych dni wnikajmy coraz głębiej w
misterium spotkania z przychodzącym do nas Bogiem.
7) W czwartek 17 grudnia przypadnie 84. rocznica urodzin papieża Franciszka, a 18
grudnia 73 rocznica urodzin bp. Gliwickiego Jana Kopca. Polecajmy ich opiece
opatrzności Bożej
8) Przyjmowanie int. na przyszły rok telefonicznie czwartek i piątek 32/23842-30 rano 8.30-9.00 i wieczorem 18.30 -19.00
9) W piątek 18.12 o godz. 18.30 do kościoła w Sierakowicach po raz kolejny zapraszamy
całą naszą młodzież od klasy 7 wzwyż na "Młodzieżowe Czuwanie Adwentowe".

10) Pragniemy poinformować, że ze względu na ograniczoną liczbę osób mogących
uczestniczyć w pasterce w naszych kościołach – Rachowice i Sierakowice
rozważamy zorganizowanie wspólnej pasterki w naszej grocie, która miałby się
odbyć o godzinie 23.00
11)W środę 16 grudnia w Rachowicach po mszy wieczornej o godz. 17.30 pragniemy
zorganizować w naszej salce spotkanie organizacyjne przed Pasterką dla
delegatów ze straży Rachowickiej i Sierakowickiej oraz sołtysów i przedstawicieli
młodzieży.
12) Spowiedź przedświąteczna w przyszłą niedzielę podczas cichej adoracji w
Rachowicach o godz. 14.30 i w Sierakowicach o godz. 15.00, a także we wtorek i
środę pół godziny przed mszą świętą.
13) W zakrystii są jeszcze do nabycia świece i opłatki.
14) Wstępnie informujemy, że tegoroczna kolęda będzie miała całkiem inny
charakter. Zgodnie z zaleceniem bp. będzie odprawionych kilka mszy świętych a
poza tym pragniemy was odwiedzić podobnie jak na wiosnę z Najświętszym
Sakramentem czyli członkowie rodzin wyjdą do bramy swych domów my
natomiast z ministrantami będziemy podchodzić do każdej rodziny nie witając się
lecz tylko śpiewając jedną zwrotkę kolędy następnie ksiądz udzieli
błogosławieństwa całej rodzinie i zostanie przekazany pakiet kolędowy w którym
będzie woda święcona, naklejka na drzwi i obrazek z modlitwą. Więcej informacji
w przyszłym tyg.
15) W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego znajduje się artykuł o naszym
konkursie parafialno-diecezjalnym. Zapraszamy do zapoznania się i wzięcia
udziału.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:



14 grudnia – św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła

Rachowice – sprzątanie Kościoła : Sprzątanie za tygodniu przed świętami
Sierakowice - sprzątanie Kościoła : Sprzątanie za tygodniu przed świętami
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