Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Goszyce 1932r.

Sierakowice 1673r.

Rachowice

Niedziela Chrztu
1663r. Pańskiego (9.01.2022)
Rachowice

7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej
Za + ojca Józefa Hudaszek w kolejną rocz. śm. za matkę
Lidię Hudaszek, Ottona Glagla oraz za ++ dziadków
Hudaszek, Glagla, Rittał i Wieczorek.

Sierakowice

9.30

Za + Aldonę Miąsik od mieszkańców Bloku Ceram.

Goszyce

11.00

Za + mamę Marię Holewa w 4-tą rocz. odejścia do
wieczności, ojca Henryka, za ++ rodziców Maksymiliana i
Marię Frania, ciocie Erykę i Annę, kuzynkę Sylwię i dusze w
czyśćcu cierp.

Sierakowice

15.30

Wspólne kolędowanie ze scholą młodzieżową i wystaw. N.Sak.

Poniedziałek
Rachowice

10.01.2022
7.00
konc:

Recytowana

Wtorek
Sierakowice

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony) (bez organisty )
2. Za + ks. Gerarda Wenzel (najstarszy kapłana w diecezji 93 l.)

11.01.2022
7.00

1. Za żyjących i ++ Parafian (bez organisty )

Recytowana 2. Za + ks. Gerarda Wenzel

Środa

( + 27.12.2021 )

12.01.2022

Rachowice

17.30
konc:

Czwartek

13.01.2022

1. Za + Krystynę Franik w 1-szą rocz. śm.
2. Za + Irenę Urbaniec w 6-ść tygodni po śm.

Sierakowice

16.30

Za + męża i ojca Manfreda Kowol w kolejną rocz. śm.

Rachowice

17.30

Za + Józefa Strzempek w kolejną rocz. śm., żonę Dorotę, za
+ Annę Mazur, dziadków Mazur, Franik, Strzempek,
Marcinek, Bartłomieja Mazur oraz wszystkich ++ krewnych.
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Piątek
Sierakowice

Rachowice

Sobota

tel. (032) 238-42-30

14.01.2022
16.20
16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

M. szkol. Za + Helenę Pieczka w 1-szą rocz. śm.
M. szkol. Za + Stefanię Klapec w 6-ść tygodni po śm.

15.01.2022

Sierakowice

16.30

M.N. Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę Boża i zdrowie z ok. 60-tej rocz.
urodzin Doroty Jędrzyca.

Rachowice

18.00

M.N. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą w pracy i o błogosławieństwo w rodzinach, w int.
pracowników Urban – Metal.

2

Niedziela Zwykła (16.01.2022)

Rachowice

7.30

Za wszystkie Rodziny, które odwiedziliśmy w czasie kolędy z
Rachowic o błogosław. Boże i zdrowie.

Sierakowice

9.30

Za wszystkie Rodziny, które odwiedziliśmy w czasie kolędy z
Sierakowic o błogosław. Boże i zdrowie.

Goszyce

11.00

Za wszystkie Rodziny, które odwiedziliśmy w czasie kolędy z
Goszyc o błogosław. Boże i zdrowie.

Rachowice

14.30

Nieszpory ze śpiewem kolęd

Św. Antoniego, opata

Poniedziałek

17.01.2022

Rachowice

1. Za żyjących i ++ Parafian
(bez organisty )
2. Za ++ kapłanów Karola Krawczyka, Augusta Duffek, Jana
Recytowana
Lubeckiego i Gustawa Punde oraz ++ kapłanów naszego
dekanatu

Wtorek

18.01.2022

Sierakowice

7.00
konc:

7.00
konc:

Recytowana

Środa
Rachowice

19.01.2022
17.30

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące. (ofiara ze skarbony)
2. Za ++ dobrodziejów naszej Parafii (bez organisty )

Wspomnienie obowiązkowe św. Józefa Pelczara, Bpa.
1. Za + brata Ojca Seweryna (OFM) w 30-ty dzień po śm.
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2. Za ++ Zofię i Romana Szefczyk, Antoniego Woźniczek,
córkę Łucję, Zofię i Jana Kowol oraz ++ z pokrew.

kon:

Czwartek

20.01.2022

Św. Agnieszki Dz. i M.

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan

Sierakowice

16.30

Za + Henryka Gibała od kolegów i koleżanek ze szkoły
podstawowej.

Rachowice

17.30

Za ++ rodziców Elżbietę i Jana Bandzarewicz, ich córkę
Dorotę, za + męża Henryka Paprotny jego rodziców Marię i
Maksymiliana Paprotny ich ++ dzieci, synowe, zięciów i
dusze w czyśćcu cierp.

Piątek

21.01.2022

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan

( Dzień Babci )

Sierakowice

16.20
16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego
M. szkol. Za + Katarzynę Salbert, męża Józefa, Karola i Teklę
Gorewoda i ++ z obu stron.

Rachowice

17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego
M. szkol. Za + Barbarę Keil w 1-szą rocz. śm.

Sobota

22.01.2022

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan

( Dzień Dziadka )

Sierakowice

16.30

M.N. O światło i Dary Ducha Świętego z ok. 18-tej rocz.
urodzin dla Nathalie Wowra oraz opiekę i zdrowie w
dorosłym życiu.

Rachowice

18.00

M.N. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Boża i zdrowie w int. rodziny Błachut.

3

Niedziela Zwykła (23.01.2022)
Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan

Rachowice

7.30

Do Opatrzn. Bożej i M.B. Fatim. Z podziękow. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże z ok.
50-tych urodzin Jadwigi Marcinek.

Sierakowice

9.30

Za ++ rodziców Urszulę i Rudolfa Magiera, ++ dziadków z
rodzin Lach, Magiera, Pietrzyk, i Suchan oraz wszystkich ++ z
pokrew.

Goszyce

11.00

Za + syna Dariusza Stanko, ++ rodziców Marię i Pawła Kotucz,
ojca Józefa Stanko, całe ++ pokrew. oraz dusze w czyśćcu
cierp.

Sierakowice

15.30

Nieszpory ze śpiewem kolęd

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego w przyszłym
tygodniu na nasze potrzeby, w niedzielę 23 ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu) na
impregnację dachu za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”.
2) Dziś ogłoszenia na 2 tygodnie.
3) Dziś o godz. 15.30 do Sierakowic zapraszamy na wspólne kolędowanie wraz ze
scholą młodzieżową przeplatane rozważaniami przygotowanymi przez animatorów
młodzieżowych, zakończone nabożeństwem i błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem. Serdecznie zapraszamy na to przeżycie muzyczno-duchowe.
4) Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie
grzeszników, aby przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. Od tej chwili rozpoczyna
publiczną działalność, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
5) Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego. Chrzest
Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament zostaliśmy złączeni
z Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem
wdzięczności za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę,
przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha
Świętego.
6) Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy tradycyjnie można
śpiewać do 2 lutego po zakończonej liturgii mszalnej.
7) Ponieważ przez dwa miesiące na śpiewie godzinek było bardzo mało uczestników
dlatego w ty miesiącu nie będzie śpiewu „Godzinek” w Sierakowicach.
8) 12.01 w środę o godz. 18.10 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla wszystkich
kandydatów i nowych kandydatów na ministranta, natomiast o godz. 19.10 spotkanie
dla wszystkich ministrantów i lektorów, którzy w tym roku nie szli na kolędę (spotkanie
potrwa niecałą godzinę)
9) 14.01 w piątek podczas mszy szkolnej odbędzie się przyjęcie kandydatów (którzy już
służą) na ministranta, a nowych członków na kandydata.
10) Również 14.01 w piątek o godz. 18.45 spotkanie dla animatorów, a 15.01 o godz.
10.00 dla scholii – Zapraszamy nowych członków młodzieżowych od klasy 7.
11)19.01 w środę w „Rachowickiej Przystani” o godz. 18.10 spotkanie dla wszystkich
lektorów którzy uczestniczyli w kursie lektorskim.
12) 21.01 w piątek podczas mszy szkolnej odbędzie się uroczyste przyjęcie lektorów z
wręczeniem krzyża lektorskiego oraz dyplomu ukończenia kursu.

Rachowice – sprzątanie Kościoła : 1. Sosna A.; Bąk J.; Marcinek K.
2. Marcinek E.; Marcinek J. Glińska M.
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Ceram. i Kozielska) 1. Kwiatkowska P.; Kubińska I.; Kowol M.;
2. Wójcik P.; Morcinek R.; Morcinek K.; Korona
B.
Sakrament Chrztu Świętego
Częstym pytaniem, które można usłyszeć́ jest czy każdy może zostać́ ochrzczony? Według
Katechizmu Kościoła Katolickiego nr. 1246 „Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek,
jeszcze nie ochrzczony”. Zdolnym do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, który wyrazi chęć
przystąpienia do grona ludzi wierzących. W przypadku małych dzieci, to rodzice decydują o
chrzcie mając na uwadze dobro dziecka. Niezależnie czy jest to Muzułmanin, Żyd czy wyznawca
jakiejś innej religii. Jeśli wyrazi chęć zmiany swojego życia i przyjęcia Dobrej Nowiny może być
ochrzczony. Ludzie dorośli odbywają specjalne przygotowanie, w trakcie którego poznają prawdy
wiary katolickiej, uczą się jak żyć tą wiarą, którą będą przyjmować i wyznawać. Na początku
historii Kościoła chrzest przyjmowali właśnie ludzie dorośli, którzy przechodzili odpowiednie
przygotowanie. Chrzest jest wielkim dobrodziejstwem dla człowieka. Przez ten sakrament
zostajemy włączeni w wielką Rodzinę ludzi wierzących. Stajemy się dziećmi Bożymi. Dlatego
Kościół obecnie zachęca rodziców do jak najwcześniejszego chrzczenia dzieci, aby mogły już od
najmłodszych lat czerpać ze skarbca Bożych łask. Zadziwiające jest stwierdzenie niektórych
rodziców, którzy mówią, że nie chcą ochrzcić dziecka, bo kiedy dorośnie to samo wybierze wiarę.
To dlaczego dla dobra dziecka wysyłają je na dodatkowe lekcje języka obcego, gry na
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instrumencie? Przecież kiedy dziecko dorośnie to samo wybierze czy chce uczestniczyć w
dodatkowych zajęciach. Słyszy się wtedy, że to dla dobra dziecka. A chrzest nie jest dobrem
dziecka, które włączone do grona dzieci Bożych otrzymuje wiele łask od Boga?

