Parafia Św. Trójcy
Rachowice

tel. (032) 238-42-30

Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

1 Niedziela Wielkiego
Postu (6.03.2022)
1663r.
Rachowice

7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej
Za + żonę Annę Koniczek, ++ rodziców Agnieszkę i Antoniego Koniczek,
+ córkę Grażynę Gębską, ++ Edeltraudę i Józefa Flis, ++ Gotfryda i Ingę
Koniczek i ++ pokrew.

Sierakowice

9.30

Za wszystkich ++ Parafian w roku 2021 zamówiona od Firmy
Pogrzebowej Pietrek.

Goszyce

11.00

Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosław. i zdrowie dla
rodziny Leszczyński.

Rachowice

15.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek
Sierakowice

Środa
Sierakowice

Czwartek

7.03.2022
7.00
konc:

8.03.2022
7.00
konc:

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące. (ofiara ze skarbony) (bez organisty)
2. Za żyjących i ++ parafian
Dzień Kobiet
1. W int. wszystkich kobiet naszej parafii w dniu ich święta
2. Do Chrystusa Księcia Pokoju o pokój w Europie i na
Ukrainie.

9.03.2022
16.30
konc:

1. Za + Klarę Jendryka w 1-szą rocz. śm.
2. Za ++ ojców Oswalda Stareczek i Herubina Duraj na pam.
urodzin, za ++ z rodzin Stareczek, Salbert, Duraj i Szatanik.
DROGA KRZYŻOWA

10.03.2022

Sierakowice

16.30

Za + Joachima Slupina, ++ rodziców, Jana i Różę teściów
Elfrydę i Andrzeja, + Łucję Faber, rodziców chrzestnych,
dziadków, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

17.30

Za + męża i ojca Kurta Złotoś, syna Józefa na pam. ich
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urodzin, za ++ rodziców Elżbietę i Konrada Burdzik, Emę i
Romana Złotoś, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.
DROGA KRZYŻOWA
Piątek
Sierakowice

Rachowice

Sobota

11.03.2022
16.20
16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

M. szkol. z drogą krzyżową dla dzieci.
Za + rodziców Agnieszkę i Ryszarda Andrysek, 2-ch braci
Jerzego i Erwina oraz ++ z rodziny psik
M. szkol. z drogą krzyżową dla dzieci.
Za ++ rodziców Dorotę i Leona Warzecha ich rodziców, ojca
Mikołaja Nowrot, jego córkę Monikę, Piotra Toporek, za ++ z
pokrew. Warzecha, Nowrot, Pawletko i Klein.

12.03.2022

Sierakowice

16.30

M.N. Za + żonę Herminę Pankowicz na pam. urodzin

Rachowice

18.00

M.N.
Za ++ rodziców Gertrudę i Wilhelma Przybyła,
dziadków za bratanka Huberta Przybyła, wszystkich ++ z
pokrew. Przybyła, Grzywacz, Reinera Krupa i za dusze w
czyśćcu cierp.

2 Niedziela Wielkiego Postu (13.03.2022)
Rachowice

7.30

Za + Gerharda Urbaniec w kolejną rocz. śm. jego siostrę
Irenę ich ojca Ericha i całe ++ pokrew. i dusze w czyśćcu
cierp.

Sierakowice

9.30

Na pam. urodzin brata Lucjana Danisz, ojca Gotfryda i
siostrę Halinkę oraz ++ pokrewieństwo.

Goszyce

11.00

Za ++ rodziców Alberta Marię Morcinek, Franciszka Joannę
Chudoba, za ich ++ rodziców i rodzeństwo, za + Eleonorę i
Gerharda Gillner, za + kuzynkę Marię Król i za wszystkich ++
z całego pokrew. oraz za dusze w czyśćcu cierp.

Sierakowice

15.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, w przyszłym
tygodniu na nasze potrzeby a do puszek przed kościołem zbiórka na „Dzieci
Afryki”, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”
2) Chciałbym serdecznie podziękować za ofiary złożone do puszek w zeszłą
niedzielę i w środę popielcową na uchodźców z Ukrainy wpłaciłem już do Caritas
całą ofiarę w wysokości 10 tyś zł.
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3) Dziś zapraszam na Gorzkie Żale w Rachowicach o godz. 15.00 a przyszłą
niedzielę o tej samej porze w Sierakowicach.
4) We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości
Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki
Najświętszej.
5) Najbliższa niedziela, 13 marca, będzie Niedzielą Ad Gentes – Dniem Modlitwy,
Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zapraszamy do modlitwy indywidualnej i
wspólnotowej w intencji wszystkich pracujących na misjach.
6) Zapraszam dorosłych na drogę krzyżową w środę do Sierakowic a w czwartek
do Rachowic. Dzieci natomiast w piątek na mszy św. szkolnej
7) Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej oraz w każdy piątek
Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja,
dobry i najsłodszy Jezu” możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez
Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w
nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy
wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy
być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w
intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
8) W zakrystii można składać „Zalecki” (wypominki) przy drodze krzyżowej.
Odprawimy w int. zalecanych ++ przy drodze krzyżowej cztery msze św.
9) Wielki Postu to czas podejmowania trudu umartwienia, jako wynagrodzenie za
nasze grzechy i za grzech naszych bliźnich, niektórzy powstrzymują się od wypicia
alkoholu lub spożycia słodyczy albo też rezygnacja z pójścia do kina czy teatru
tymi zaoszczędzonymi pieniędzmi możemy się podzielić z tymi ,którzy mają mniej
od nas i tak wzorem lat ubiegłych po mszy św. będą rozdzielane za darmo
Skarbonki „Caritasu” jeżeli ktoś zechce podjąć ten trud, to proszę sobie zabrać
taką skarbonkę a w Niedzielę „Miłosierdzia Bożego” a więc po Wielkanocy proszę
przynieść je do kościoła i złożyć na bocznym ołtarzu, a my przekażemy je do
Centrali „Caritas” w Gliwicach (jak co roku przypominamy, że nie ważne jest ile
uda się nam zaoszczędzić ale ważny jest podjęty trud wielkopostnego
wyrzeczenia)
10) W środę o 18,00 w salce pod plebani zapraszam na naukę przed chrztem.
11)W tym roku będziemy obchodzić odnowienie Misji Świętych od Odpustu Trójcy
Świętej do Bożego Ciała.
12) 10.03 w czwartek o godz. 18:30 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla
wszystkich kandydatów na ministranta.
13) 11.03 w piątek na godz. 18.30 do „Rachowickiej Przystani” zapraszamy całą
młodzież od klasy 7 na spotkanie młodzieżowe, a w sobotę scholę na 10.00
14) 12.03 w sobotę od rana odbędzie się wycieczka wszystkich kandydatów,
ministrantów i lektorów do Parku Wodnego. Zapisy do czwartku u ks. Wikarego
15) 19.03 sobota ks. Wikary pragnie zorganizować pielgrzymkę do Matki Bożej
Gidelskiej – Gidle oraz Częstochowy gdzie odbędzie się msza święta w Kaplicy
Cudownego Obrazu, droga krzyżowa wałami Jasnej Góry oraz zwiedzanie
muzeów klasztornych. Cena ok. 100 zł w tym przejazd, bilety wstępu oraz obiad.
Zapisy od dziś w zakrystii. Przez cały tydzień i przyszłą niedzielę proszę
uregulować płatność.
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Molenda T.; Wiśniowski I.; Komander I.
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Kulińska E.; Bąk G.; Sosna J.; Ochman E.
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