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4 Niedziela Wielkiego
1663r.Postu (27.03.2022) Laetare
Rachowice

7.30

Za ++ rodziców Marię i Euzebiusza Kweczer, syna
Franciszka, córkę Łucję szwagra Jana, ++ dziadków
Hildegardę Rakoczy, jej rodziców całe ++ pokrew. i dusze w
czyśćcu cierp.

Sierakowice

9.30

Za + ojca Waltra Sosna, rodziców Edeltraudę i Stefana
Molasy, ciocię Marię Reinholz, szwagra Adriana Matuszek,
Aldonę Miąsik oraz za wszystkich ++ z rodzin Sosna, Szopa,
Molasy, Wieczorek, Reinholz, Matuszek, Gajdzik, Kelert,
Różowski, Kipara oraz dusze w czyśćcu cierp.

Goszyce

11.00

Za ++ ojców Adolfa Krybus i Oswalda Morcinek na pam. ich
urodzin.

Sierakowice

15.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Plenerowa Droga Krzyżowa

Poniedziałek

28.03.2022

Rachowice

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbon )
2. Za + siostrę Magdalenę Gabryś jej ++ rodziców oraz za +
bez organisty męża Alfonsa Mainka.

Rachowice

Wtorek
Sierakowice

Środa
Sierakowice

7.00
konc:

17.00

DROGA KRZYŻOWA od Groty do Kościoła

29.03.2022
7.00
konc:

1. Za ++ ojców Józefa Swierkot i Ernesta Duda, za ++
dziadków Swierkot, Duda, Stais i Suchanek. Za ++ Apolonię i
Antoniego Majnuszi dusze w czyśćcu cierp.
2. Za żyjących i ++ Parafian.

30.03.2022
17.30

Za + Łucję Bartyś w kolejną rocz. śm. męża Józefa, wnuczkę
Karinę, zięcia Franciszka, całe ++ pokrew. i dusze w czyśćcu
cierp.
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Rachowice

18.30

Czwartek

31.03.2022

Za + męża Jerzego Parkitny jego rodziców, ++ teściów,
Marię i Józefa Hontza, ciocię Hildegardę oraz ++ z rodzin
Hontza, Halemba, Parkitny i Szymonik, Porębski i dusze w
czyśćcu cierp.

Sierakowice

17.30

Za ++ rodziców Matyldę i Konrada Kühn ich zięcia Norberta
oraz brata Jerzego. Za ++ dziadków z obu stron oraz ++ z
rodzin Kühn, Ginko, Kozalla i Świto.

Rachowice

18.30

Dziękczynna do Opatrzn. Bożej z podziękow. za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie z ok. urodzin Adeli Marcinek.

Piątek

1.04.2022

Rachowice

6.45

Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z
prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Rachowic.
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

Sierakowice

17.30
18.00

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski
z
prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodzin z Sierakowic i
Goszyc.

Sobota

2.04.2022

Sierakowice

16.35
17.00

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników
M.N. 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.

Rachowice

18.05
18.30

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

M.N. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 60-tych urodzin
Marioli Grzywacz.

5 Niedziela Wielkiego Postu (3.04.2022) Czarna
Rachowice

7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Sierakowice

9.30

Za + Horsta Soika, jego rodziców Karola i Różę Soika,
teściów Pawła i Klarę Mynarek ich dzieci, zięcia Rudolfa
Straszek, za ++ z rodzin Mynarek oraz dusze w czyśćcu
cierp.

Goszyce

11.00

Za + męża Henryka Raczek, rodziców, teściów brata
Bernarda, Renatę i Ernesta Kotuc, Erwina Kotucz, Ryszarda
Skupin oraz Ernę i Huberta Skupin i całe ++ pokrew.

Za + Grażynę Gębską na pam. urodzin.
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15.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na kwiaty do Bożego Grobu w przyszłym tygodniu na potrzeby
Seminarium Duchownego, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”
2) Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli
wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów
antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj
się, Jerozolimo (…)”. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor szat
liturgicznych. To znak, że zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu do
świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.
3) Dziś w Sierakowicach o godz. 15.00 nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem
pasyjnym. Przypominamy, że za udział w tym nabożeństwie można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
4) Ze względu na przejście dziś w nocy na czas letni od poniedziałku zmiana godzin
odprawiania wieczornych mszy św. w tygodniu jedną godzinę później a w sobotę
½ godziny później.
5) W tym tygodniu Pierwszy Piątek msza św. w Rachowicach rano a w
Sierakowicach o godz. 17.30 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a o godz. 18.00
msza św. a w sobotę zapraszam przed mszą św. na Różaniec Fatimski jak
zawsze modlimy się o pokój, natomiast w niedzielę rano w Rachowicach będziemy
śpiewać godzinki ku czci M.B.
6) SPOWIEDŹ dla chętnych dzieci (obchodzących pierwsze piątki) w Rachowicach w
czwartek 20 min przed mszą św. a w Sierakowicach w piątek 20 min przed mszą
zaznaczam że będzie jeszcze osobna okazja do spowiedzi przed świętami
7) Proszę na przyszłą sobotę o godz. 9.30 do Rachowic mężczyzn i ministrantów do
wiosennego sprzątania obejścia wokół kościoła.
8) W najbliższy poniedziałek o godz. 17.00 w Rachowicach odprawimy DROGĘ
KRZYŻOWĄ w plenerze czyli od Groty do Kościoła – przygotowaną przez młodzież,
serdecznie zapraszam całą parafię a więc mieszkańców Sierakowic, Goszyc i
Rachowic jak również dzieci i młodzież na wspólną modlitwę nie będzie wtedy
osobnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kościołach i mszy św. szkolnej, proszę
przygotować sobie odpowiednie obuwie, zbierzmy z sobą krzyżyk może być nasz
domowy ze ściany, jak również zapraszamy do tego, by każdy uczestnik napisał na
kartce ananimowo swój osobisty „krzyż ludzki” – który później symbolicznie
przybijemy do krzyża.
9) W zakrystii są do nabycia jak co roku w cenie 3 zł. małe paschaliki, które
przyniesiemy w wielką sobotę na Liturgię Paschalną i zapalimy w czasie śpiewu
Orędzia Wielkanocnego i odnowienia przyrzeczeń chrztu św.
10)W sobotę przypada także 17. rocznica śmieci Świętego Jana Pawła II - nazywany
jest Sługą Miłosierdzia. Módlmy się przez jego wstawiennictwo o miłosierdzie dla
nas i całego świata.
11)Przyszła niedziela piąta Wielkiego Postu, nazywana jest niedzielą czarną, od
zwyczaju zasłaniania krzyży aż do Wielkiego Piątku włącznie na znak naszego
smutku z powodu śmierci Zbawiciela.
12) 1.04 w piątek o godz. 18.45 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla całej
młodzieży (adoracja)
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Czaja R.; Oswald A.; Nowrot I.;
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Magiera A.; Swierkot A.; Lach G.; Bogulak S.
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