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(3.04.2022) Czarna

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.

Rachowice

15.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek
Sierakowice

Środa

Za + Grażynę Gębską na pam. urodzin.

4.04.2022
7.00
konc:

1. Za żyjących i ++ Parafian. (bez organisty)
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbon )

5.04.2022
9.30

Pogrzeb śp. Gertrudy Hassa RIP

6.04.2022

Sierakowice

17.30

Do Opatrzn. Bożej i Miłosierdzia Bożego z podziękow.
za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
z ok. 80-tych urodzin Krystyny Gorewoda.
DROGA KRZYŻOWA

Rachowice

18.30

Za ++ rodziców Henrykę i Stanisława Błachut oraz ++ z
pokrew.

Czwartek

7.04.2022

Sierakowice

17.30

Za + Elfrydę Morcinek w 1-szą rocz. śm.
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Piątek
Sierakowice

Rachowice
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Za + Otylię Kijas w kolejną rocz. śm., męża Maksymiliana,
++ rodziców i rodzeństwo, szwagrów szwagierki, wnuka
Rafała, zięcia Ericha, Barbarę Sosna, Józefa, Danutę i
Alfonsa Grzegorek, ++ z rodzin Szyjdon, Kołodziej,
Gajczewski i Kionka oraz dusze w czyśćcu cierp.
DROGA KRZYŻOWA

8.04.2022
17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.20
18.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

M. szkol. z drogą krzyżową dla dzieci.
Za + męża Gotfryda Danisz w kolejną rocz. śm. oraz ++
pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.
M. szkol. z drogą krzyżową dla dzieci.
Za + brata Franciszka Koniczek.

9.04.2022

Sierakowice

17.00

M.N. Za + męża Antoniego Bednorz, jego ++ rodziców, za
++ rodziców Stefanię i Stanisława Jarosz oraz całe ++
pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

18.30

M.N.

Za ++ rodziców Annę i Waltra Wróbel, Waltra Jelen
oraz za ++ dziadków Jelen, Wrobel, Schega i Burdzik .

6 Niedziela Wielkiego Postu (10.04.2022)
Niedziela Palmowa
Rachowice

7.30

Za ++ Józefa, Helenę i Janusza Glińskich, Emę i Franciszka
Sosna, Waltra i Mariana Kampe, Lidię i Helmuta Sosna,
++ z rodzin Glińskich, Sawickich, Sosna i Szczesny oraz
dusze w czyśćcu cierp.

Sierakowice

9.30

Za + Helenę Pieczka na pam. urodzin, jej ++ rodziców i
teściów oraz wszystkich ++ krewnych z obu stron.

Goszyce

11.00

Za ++ rodziców Engelberta i Anielę Jurzyca, Antoniego i
Małgorzatę Ludwig, Krystynę Ludwig, ciocię Marię Król,
szwagra Waldemara, dziadków z obu stron i całe ++ pokrew.
z rodzin Ludwig i Jurzyca.

Sierakowice

15.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego, w przyszłym tygodniu
na nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”
2) Dziś, piąta niedziela Wielkiego Postu, do tej pory w liturgii kładliśmy nacisk na
charakter chrzcielny i pokutny Wielkiego Postu, a w ostatnich dwóch tygodniach
tego okresu położymy mocniejszy akcent na jego charakter pasyjny. Modlimy się,
abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za
zbawienie świata (kolekta mszalna). Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga
nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. W
tym miejscu przypominamy o zwyczaju dekorowania krzyży i kapliczek
przydrożnych na święta. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są
krzyże.
3) Dziś w niedzielę na godz. 15.00 zapraszam na „Gorzkie Żale” z kazaniem
pasyjnym do Rachowic.
4) We wtorek o godz. 9.30 pogrzeb śp. Gertrudy Hassa RIP.
5) Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w plenerowej „Drodze
Krzyżowej” dając tym samym świadectwo swej wiary.
6) Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w
Sierakowicach w środę a w Rachowicach w czwartek wieczorem dzieci w piątek.
7) Przyszła niedziela, nosi nazwę Niedzieli Palmowej czyli Męki

Pańskiej Będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy.
Liturgia tej niedzieli wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a
następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia, które umożliwiają nam głębokie
przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.
Podczas uroczystej liturgii w przyszłą niedzielę pobłogosławimy gałązki
wierzbowe, które będą przypominały nam palmy jerozolimskie, słane pod stopy
wjeżdżającego do Świętego Miasta JERUZALEM Chrystusa – Mesjasza podczas
Mszy Świętej wysłuchamy pasji, czyli opisu Męki Pańskiej według św. Łukasza,
gdyż przeżywamy obecnie Rok liturgiczny ”C”
8) Teraz w sobotę mieliśmy i mamy zimę dlatego o ile będzie pogoda proszę
Rachowice i Sierakowice - w przyszłą sobotę do sprzątania obejścia wokół
kościoła ministrantów, młodzież i mężczyzn na godz. 9.30 (sprzątanie wiosenne)
9) 7.04 w czwartek o godz. 16.00 w kościele w Rachowicach spotkanie dla
kandydatów na ministranta.
10)8.04 w piątek o godz. 19.20 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla młodzieży.
11)Do przyszłej niedzieli proszę o wpłatę księdzu Wikaremu 1200 zł. na pielgrzymkę
do Włoch.
12)Rada rodziców szkoły w Sierakowicach dziś i jutro po mszach świętych będzie
sprzedawać ciasto przez nich przygotowane. Cały dochód przeznaczony będzie
na pomoc rodzinom z Ukrainy mieszkającym na terenie naszej parafii.

Rachowice – sprzątanie Kościoła : w Wielkim Tygodniu (w środę)
Sierakowice - sprzątanie Kościoła w Wielkim Tygodniu (w poniedziałek)
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