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3   Niedziela  adwentu  Gaudete  (12.12.2021) 
Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin 

   
Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Krystynę i Gerarda Koniczek, Hildegardę i 

Huberta Gowin ich ++ rodzeństwo, szwagrów i szwagierki, 
Bernarda Marcinek, ++ dziadków Koniczek, Gowin, Brzoza i 
Mroncz oraz za wszystkich ++ krewnych i dusze w czyśćcu 
cierp.  

   
Sierakowice 9.30 Za + mamę Amalię Kaczmarczyk na pam. 100-tnych urodzin,    

+ męża Roberta i syna Henryka Kaczmarczyk, + Jana 
Kuzak, rodziców Kuzak, Małgorzatę Mika, Augustyna 
Nowara, Łucję Gabryś i Zofię Szyma.    

   
Goszyce  11.00 Za + matkę Anielę Jurzyca w 1-szą rocz. śm.  
   
Rachowice 14.30 Nieszpory adwentowe 
   
Sierakowice 15.30 Nieszpory adwentowe 
   
   
Poniedziałek 13.12.2021 RORATY        Św. Łucji 
   
Rachowice 6.45 

konc: 

 

1. Za dusze w czyśćcu cierp.   (ofiara ze skarbony)  

2. Za + kapłanów naszej diecezji.  

   

   
Wtorek 14.12.2021 RORATY        Św. Jan od Krzyża 
   
Sierakowice 7.00 Za żyjących i ++ parafian.  
   
   
 Środa 15.12.2021 RORATY 
   
Sierakowice 16.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i 

błogosław. Boże dla Leszka Witkowski, wnucząt Hani, Basi, 
Wojtka i Pawełka oraz o błogosław. dla całej rodziny.  

   
Rachowice 17.30 Za + Edytę Istel w 1-szą rocz. śm.  
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Czwartek 16.12.2021 RORATY          
   
Sierakowice 16.30 Za + męża Józefa Wrzeszcz, syna Eugeniusza oraz za 

wszystkich ++ z rodzin Wrzeszcz, Mynarek, Pyka, Gliński i 
Foj. 

   
Rachowice 17.30 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.      

   
   
Piątek 17.12.2021 RORATY 
   
Sierakowice 16.20 

16.30 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

M. szkol. Za + Omę Agnieszkę Szostek w 8-mą rocz. śm.     
i na pam. urodzin, jej męża Jerzego, synów Ernesta, Józefa    
i Gerarda, rodziców Augustyna i Franciszkę Franik, wnuczkę 
Wioletę, ++ rodzeństwo, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

M. szkol. Za + żonę Urszulę Kułakowską na pam. urodzin 
oraz ++ rodziców i teściów.  

   
   
Sobota 18.12.2021  
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + Romana Mazurek, jego rodziców Józefę i 

Bolesława Mazurek, Waldemara Miller, Łukasza Kozalla, 
siostrę Marię, Agnieszkę, za ++ z rodzin Mazurek, Miller 
Zawisza.  (Trojnar) 

   
Rachowice 18.00 M.N.  Za ++ mamy Małgorzatę Hassa w 3-cią rocz. śm. i  

mamę Leokadię Nowrot w kolejną rocznicę śm. oraz ich ++ 
mężów.  Za ++ z rodzin Hassa, Nowrot, Sachnik i Urbaniec.  

   

4   Niedziela  adwentu   (19.12.2021) 
   
Rachowice 7.30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Barbary             

z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosław. Boże z ok. 60-tej rocz. urodzin Rudolfa Grzywacz. 

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę Różowski, Ferdynanda 

Kukiełka, mamę Jadwigę, za ++ z rodzin Kukiełka, Różowski, 
Kowaczek, Sosna, za + Urszulę Kipara, całe ++ pokrew. i 
dusze w czyśćcu cierp.   

   
Goszyce  11.00 Za + męża Jana Szymońskiego, za ++ rodziców, teściów, 

siostrę, ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  
   
 



Parafia Św. Trójcy  tel.  (032)  238-42-30 
Rachowice 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na  energię elektryczną dla naszych kościołów w przyszłym 
tygodniu na nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Dziś zapraszam na nabożeństwo adwentowe w Rachowicach i Sierakowicach. 
3) Dziś trzecia niedziela Adwentu, nazywana po łacinie „Gaudete,” Bliskość świąt 

Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy 
przygotowani na spotkanie z Panem, podkreśla to również stosowany dziś różowy 
kolor szat liturgicznych. 

4) W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie 
rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem 
wzrostu wiary, nadziei i miłości. 

5) Przypominamy że w poniedziałek Roraty w Rachowicach o godz. 6.45 we wtorek 
w Sierakowicach o godz. 7.00, pozostałe dni wieczorem.  

6) Jutro w poniedziałek, 13 grudnia, przypada 40-ta rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego i  o Boże 
błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny. 

7) W czwartek 16 grudnia w Rachowicach po roratach ok 18.30  nauka przed 
chrztem. 

8) Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi 
bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także 
dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy 
Świętego Piotra a dzień później swoje 74-te urodziny będzie obchodził nasz ks. 
bp. Ordynariusz Jan Kopiec, polecam Go również waszej pamięci modlitewnej. 

9) Naszych chorych odwiedzimy przed świętami w czwartek 23 grudnia od godz. 8.00 
10)Planujemy spowiedź w Rachowicach i Sierakowicach  22.12 przed świętami od 

18.30 do 19.15 będą oprócz nas księża z Sośnicowic i dwóch emerytów, a w 
następnym dniu będziemy spowiadać w Sośnicowicach. 

11)Przyjmowanie int. na przyszły rok telefonicznie w poniedziałek rano od 
8.00-8.45 i w piątek  od 18.30-19.00   tel.  32/238-42-30    

12) W piątek w „Rachowickiej Przystani” o 18.30 spotkanie dla animatorów a w 
sobotę o 10.00 dla scholii.  

13) Pragniemy poinformować, że w tym roku również Pasterka odbędzie się w naszej 
Rachowickiej Grocie o godz. 23.00. Więcej informacji podamy w przyszłym 
tygodniu. Jeżeli są osoby chętne do pomocy lub mają dodatkowe pomysły proszę 
kontaktować się z ks. Wikarym.  

 

 

 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  w tym tygodniu nie ma sprzątania ale za tydzień przed świętami 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła :  w tym tygodniu nie będzie :  ale przed świętami 23.12 proszę po mszy św.                  

                                                                      Janik M.:  Dyrlaga M.:  Mazurczak M.:  Noga E.;  Jakubina T.:  Mazurczak M.  

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 13 XII poniedziałek – Święta Łucja (ok. 281-304), dziewica i męczennica; 

 14 X wtorek – Jan od Krzyża (1542-1591), karmelita, mistyk i doktor Kościoła. 
                                                     
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/281
https://pl.wikipedia.org/wiki/304
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