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Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

6 Niedziela
1663r.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.

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek

29.03.2021
7.00
konc:

30.03.2021

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
1. Za + śp. ks. Waldemara Glowka.
2. Za dusze czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony)

Wtorek Wielkiego Tygodnia

Sierakowice

17.30

Za + męża Konrada Morys, ++ rodziców Marię i Franciszka Morys, Zofię i
Karola Gurczke oraz całe ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

18.30

Do Miłosierdzia Bożego i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za otrzymane
łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. urodzin Adeli Marcinek.

Środa
Sierakowice

Czwartek
Sierakowice

31.03.2021

Środa Wielkiego Tygodnia

17.30
konc:

1. Za + męża i ojca Jerzego Mynarek na pam. urodzin i za ++ rodziców
Anelizę Matauszek, brata Krzysztofa i za wszystkich ++ z rodzin Mynarek i
Matauszek.
2. Do Opatrzności i Miłosierdzia Bożego z podziękow. za odebrane
łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Boża z ok 85-tych urodzin Heleny
Larysz.

1.04.2021

WIELKI CZWARTEK

18.00
konc:

1. O powołania kapłańskie i zakonne oraz o błogosławieństwo Boże dla
kapłanów pracujących w naszej parafii.( int. od pewnej rodziny z
Sierakowic)
2. O powołania kapłańskie i zakonne. (int. od pewnej rodziny z
Rachowic)
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WIELKI

PIĄTEK

Rachowice

8.00

DROGA KRZYŻOWA i rozdzielenie komunii św.

Sierakowice

9.00

DROGA KRZYŻOWA i rozdzielenie komunii św.

Sierakowice

18.00

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Sobota

WIELKA

3.04.2021

SOBO TA

Poinstruowanie przez kapłana rodzinnego poświęcenia pokarmów
wielkanocnych g.13.00
Adoracja Najśw. Sakram. przy Bożym Grobie
Sierakowice godz.11.00
LITURGIA
Rachowice

17.50
18.00
konc:

Rachowice godz.. 11.00

PASCHALNA

Koronka do Miłosierdzia Bożego

1. Za ++ rodziców Jana Cholewa oraz Teresę i Czesława Frąc,
++ dziadków Cholewa, Szmandra, Godula, Frąc, Kowalczyk, ++
chrzestnych, krewnych i znajomych oraz dusze w czyśćcu cierp.
2. Za + Horsta Sojka jego rodziców Karola i Różę, za Pawła i
Klarę Mynarek ich dzieci, zięcia Rudolfa Straszek za ++ z rodziny
Mynarek oraz dusze w czyśćcu cierp.

Zmartwychwstanie Pańskie - Wielkanoc
Rachowice

Goszyce

7.30

10.00

(4.04.2021 )

REZUREKCJA
Do Chrystusa Zmartwychwstałego w int. wszystkich parafian
Rachowic i Sierakowic

z

Do Chrystusa Zmartwychwstałego o błogosław. i zdrowie dla
mieszkańców Goszyc

Poniedziałek Wielkanocny

( 5.04.2021)

Rachowice

8.20
8.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Do Chrystusa Zmartwychwst. z podziękow za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. rodzin Złotoś i
Sobczyński.

Sierakowice

8.20
8.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Za ++ ojca Jerzego Goldman na pam. urodzin i Stanisława Rarus
w kolejną rocznicę śm., + szwagra Zdzisława Zabielskiego oraz
całe ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.

Sierakowice

10.20
10.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Do Chrystusa Zmartwychwst. z podziękow za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. Elfrydy Fuhrmann i
jej dzieci z rodzinami.

Goszyce

10.20
10.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Za + Annę i Oswalda Paszula ich rodziców i rodzeństwo. Za +
Stanisława Królickiego, Henryka Sachnik, Matyjasa Bohnena i za
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++ z pokrew. Grzywacz, Paszula, Sachnik, Konewecki i Kozik.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1) Dzisiejsza kolekta potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego w Wielkanoc na
nasze potrzeby, w drugie święto na KUL, ofiara przy krzyżu na „Ziemię Świętą” za
wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”
2) Dziś w nocy przeszliśmy na czas letni - zmiana godzin odprawiania mszy wieczornych.
3) Ze względów pandemicznych możemy wpuścić do kościoła w Rachowicach
i Sierakowicach po 15 osób, natomiast w Goszycach 4 osoby, w tym 4 miejsca są
zarezerwowane dla rodziny w intencji, której odprawiana jest msza św. jeżeli ktoś
chce może sobie przynieść składane krzesełko i usiąść na dworze w odległości co
najmniej 2 m.
4) W czasie Triduum Paschalnego liturgia będzie transmitowana

z Sierakowic
5) z Rachowic

w Wielki Czwartek i Wlk. Piątek o godz. 18.00

W Wlk. Piątek Droga Krzyżowa o godz. 8.00 w sobotę Liturgia
Paschalna o godz. 18.00 i w Niedzielą Wielkanocną Rezurekcja o godz. 7.30 oraz w
poniedziałek Wielkanocny transmisja z Rachowic o godz. 8.30
6) Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy WIELKI TYDZIEŃ w którym przeżywać
będziemy największe
tajemnice
naszego
zbawienia
męki, śmierci i
zmartwychwstania Pana Jezusa.
7) Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia
Bożego dlatego przed obrzędami czy mszą św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
8) Wielki Czwartek mszę św. Wieczerzy Pańskiej jest to pamiątka ustanowienia
Najśw. Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.
9) Wielki Piątek - obowiązuje post ścisły nie ma żadnych dyspens, ( proszę zachować
abstynencję od pokarmów mięsnych aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej – sobotę
wieczór), rano Droga Krzyżowa i rozdzielenie Komunii Świętej.
10) Wielką Sobotę o godz. 13.00 internetowo na naszym kanale YouTube zapraszamy
do wspólnej modlitwy nad poświęceniem pokarmów wielkanocnych (przygotować
pokarmy i wodę święconą)
11) Bardzo proszę o wyrozumiałość bo zdaję sobie sprawę z tego, że cokolwiek bym
próbował zrobić i tak będą osoby niezadowolone, ale mnie kontrolować będzie Policja
i Kuria a wszelkie skutki czy konsekwencje będę ponosił ja, jako Proboszcz. Musimy
niestety w tym roku jeszcze raz przeżyć te piękne święta w warunkach
pandemicznych.
12) Zachęcam aby odprawić prywatnie rodzinami (niestety nie publicznie) drogę
krzyżową wyznaczoną trasą w Rachowicach w czasie od Wielkiego Wtorku do Piątku
wieczora. Trasa przebiega ul. Słoneczną od zakładu „Urban Metal” do kościoła. Będą
tam przygotowane poszczególne stacji
13) W tym roku z wiadomych względów na czas adoracji nie wyznaczamy
poszczególnych ulic, prosimy jednak , aby Pan Jezus nie był wystawiony w pustym
kościele.
14) Adoracja w Wielki Piątek przy Bożym Grobie w Sierakowicach w po obrzędach do
21.30 i w Rachowicach od 19.30 również do 21.30 a w Wielką Sobotę od godz. 11.00
15) W Wlk. Sobotę całodzienna adoracja Najśw. Sakr. przy Bożym Grobie.
Wieczorem uroczysta Liturgia Paschalna z poświęceniem ognia, paschału i wody / na
Liturgię Paschalną proszę przynieść małe paschaliki.
16) Spowiedź w Sierakowicach dla dzieci w środę o 16.00 a następnie dla dorosłych do
mszy św. i po mszy jak długo będą chętni oraz w czwartek od 17.30
w Rachowicach spowiedź dla dzieci we wtorek od 15.30 a dla dorosłych od godz.
18.00 do mszy św. i po mszy św. jak długo będą chętni i w Wlk. Piątek podczas
adoracji przy Bożym Grobie od 19.30 do 20.00
17) Odwiedzin chorych tylko dla chętnych we wtorek od 9.00. Jeżeli będzie jakaś zmiana
poinformujemy wcześniej telefonicznie.
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18)Bardzo proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i przeżywanie tych uroczystości z nami
w łączności internetowej.
19) W drugie święto msze św. w Rachowicach i Sierakowicach o godz. 8.30 i o godz.
10.30 w Sierakowicach i Goszycach.
20) Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za wszelkie wpłaty na konto Parafii
jak i za ofiary indywidualnie złożone na cele naszej Parafii – Bóg zapłać. Nr Konta
parafialnego 79 1240 1343 1111 0000 2359 9110 jeżeli ktoś chciałby wspomóc w
bieżącym utrzymaniu parafii może się do tego włączyć.
21) Serdecznie podziękowania również dla naszych operatorów dzięki którym możemy
łączyć się we wspólnym przeżywaniu tych uroczystości. Dziękujemy za ich trud, czas i
włożoną pracę.
Rachowice – sprzątanie Kościoła : w środę o godz. 18.00 Świgost, Witkowska, Łabaj, Molenda, Grzywacz
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Górna, Wiejska) : Hassa I; Hassa A; Urbaniec D; Gluch K; Dylla I ; Ballon
T.

22) 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 rzeczywiście jesteś obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę
gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
23) 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.
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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.

