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Rachowice 1663r.

Goszyce 1932r.

Sierakowice 1673r.

5 Niedziela

Rachowice
1663r. Postu
Wielkiego

(21.03.2021) Czarna

Rachowice

7.30

Za + matkę Gertrudę Przybyła na pam. urodzin, ojca
Wilhelma, dziadków Przybyła i Grzywacz, bratanka Huberta,
wszystkich ++ z pokrew. , za Reinera krupa i dusze w
czyśćcu cierp.

Sierakowice

9.30

Dziękczynna do Opatrzn. Bożej z podziękow. za otrzymane
łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 60-tej rocz.
urodzin Rajnolda Cencarek.

Goszyce

11.00

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

Rachowice

15.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek
Sierakowice

Środa

22.03.2021
7.00
konc:

1. Za + ks. Bpa Gerarda Kusza
2. Za żyjących i ++ Parafian

23.03.2021
7.00
konc:

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze
zdrowie w int. rodziny Pawła Morcinek.
2. Za + Mirosława Wochnik w 1-szą rocz. śm.

24.03.2021

Sierakowice

16.30

Za + Magdalenę Witkowską w 6-ść tygodni po śm.
DROGA KRZYŻOWA

Rachowice

17.30

Za ++ rodziców Krystynę i Lotara Nawrat, dziadków Nawrat,
Sachnik, Przybyła i Morgała, wszystkich ++ z pokrew i dusze
w czyśćcu cierp.
DROGA KRZYŻOWA

Parafia Św. Trójcy
Rachowice
Czwartek
25.03.2021

tel. (032) 238-42-30

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Goszyce

7.00

Za + Barbarę Misky i Ryszarda Winkler od mieszkańców
Goszyc.

Sierakowice

16.30

Za + córkę Teresę Olbert jej ojca Karola Gorewoda,
++ dziadków, całe ++ pokrew. z rodzin Gorewoda i Nowak
oraz dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

17.30

Za ++ rodziców Edytę i Wilhelma Istel, Hildegardę i Stefana
Łabaj, ++ ich rodziców, za ++ Rozwitę i Alfreda Kania,
Jadwigę Fröhlich, całe ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.

Sierakowice

18.30

Nabożeństwo prowadzające w przeżycie Misterium Paschalne

Piątek
Sierakowice

Rachowice

Sobota

26.03.2021
16.20
16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

M. szkol. z drogą krzyżową dla dzieci.
Za + Gintra Kowol w 6-ść tygodni po śm.
M. szkol. z drogą krzyżową dla dzieci.
Za + Krystynę Koniczek w 1-szą rocz. śm.

27.03.2021

Sierakowice

16.30

M.N. Za + Helenę Pieczka (ofiarowana od rodziny Gaj)

Rachowice

18.00

M.N. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze
błogosław. Boże i zdrowie w int. Doroty i Stanisława Sachnik.

6 Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Palmowa (28.03.2021 )
Rachowice

7.30

Za + Otylię Kijas w kolejną rocz. śm. męża Maksymiliana, ++
rodziców, rodzeństwo, szwagrów i szwagierki, wnuka Rafała,
zięcia Ericha, Barbarę Sosna, ++ Józefę, Danutę i Alfonsa
Grzegorek, ++ z rodzin Scheidon, Kołodziej, Gajczewski,
Kionka, Makosz, Mosler oraz dusze w czyśćcu cierp.

Sierakowice

9.30

Do Opatrz. Bożej i Miłosierdzia Bożego z podziękow. za
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z
ok. urodzin Wiesławy Będzichowskiej i dzieci z rodzinami.

Goszyce

11.00

Za ++ ojców Adolfa Krybus i Oswalda Morcinek o radość
życia wiecznego.

Sierakowice

15.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu na potrzeby Diecezji i
Seminarium Duchownego, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”
2) Dziś o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazanie Pasyjne w Rachowicach.
3) Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi
Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia
Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego
rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo
odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie
szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i
męce.
4) W czwartek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości
Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną
podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego,
będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. W tym dniu po mszy
św. będziemy udzielali specjalnego błogosławieństwa matkom oczekującym
potomstwa, msze św. w Goszycach rano a w Sierakowicach i Rachowicach
wieczorem. W tę uroczystość będziemy obchodzili również 29-tą rocznicę
powstania Diecezji Gliwickiej.
5) W środę w Rachowicach i Sierakowicach msza św. i droga krzyżowa za ++
zalecanych. Dla dzieci msza św. szkolna i droga krzyżowa w piątek
6) Przyszła niedziela, nosi nazwę Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej Jej liturgia
wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni
Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i
zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy
gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy
wjeżdżającego do Świętego Miasta JERUZALEM Chrystusa – Mesjasza podczas
Mszy Świętej wysłuchamy pasji, czyli opisu Męki Pańskiej według św. Marka.
7) W przyszłą tygodniu z soboty na niedzielę w nocy zmiana czasu na letni noc
będzie krótsza o jedną godzinę.
8) Wolne int. w Goszycach : Wielkanoc - g.9.00 i w 2-ie Święto Wielkan.- g.10.30,
18.04.niedz. - g. 11.00 ; 23.05.niedz. - g.11.00
9) W czwartek w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25.03 na godz. 18.30
zapraszamy wraz z animatorami i scholą młodzieżową do kościoła w
Sierakowicach, wszystkich dorosłych oraz młodzież (od klasy 7) na nabożeństwo
wprowadzające w wydarzenia przeżywane w czasie Triduum. Aby lepiej przeżyć
Misterium Paschalne, w czasie nabożeństwa będą wyświetlane fragmenty filmu
„Pasja”. Zachęcamy, aby na to nabożeństwo przynieść zapisaną (anonimowo) na
kartce sprawę, intencję którą szczególnie pragniemy ofiarować Jezusowi. Prosimy
aby kartki złożyć do koszyka który będzie stał w przedsionku kościoła. Intencje te
nie będą czytane a po nabożeństwie zostaną zniszczone. Natomiast w czasie
nabożeństwa zostaną one specjalnie złożone przed Najświętszym Sakramentem.
Zapraszamy aby znaleźć czas i ofiarować go Jezusowi by dobrze przygotować się
do Świąt Wielkanocnych.
10) 27.03 w Piątek o 18.30 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla animatorów.
Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tej grupy, która zajmuje się organizowaniem
różnych wydarzeń parafialnych i dekanalnych. Zapraszamy.
11) Jeżeli są osoby chętne i pełnoletnie na Ekstremalną Drogę Krzyżową (31 km.)
która będzie miała miejsce w piątek 26.03 to proszę kontaktować się z ks.
Wikarym.
Rachowice – sprzątanie Kościoła : W przyszłym tygodniu
Sierakowice - sprzątanie Kościoła : W przyszłym tygodniu
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