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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uroczystość  Trójcy   Świętej 
Odpust Parafialny  (12.06.2022)   BĄDŹŻE POZDROWIONA HOSTIO ŻYWA 

   
Goszyce 8.00 Dziękczynna w int rodziny Sergot.  
   
Sierakowice 9.30 Za + ojca Rainholda Danisz, + matkę Krystynę oraz ++ 

pokrew.  z rodzin Danisz i Masłowski.  
   
Rachowice 11.00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA  O. Henryk Kałuża 

   1. Do Trójcy Przenajświętszej z podziękowaniem za 
wszelkie łaski w int. całej Parafii. 

   2. Za + Ojca Sewaryna Masarczyk OFM., na pam. urodzin 
od rodzin Sachnik i Padoł.  

   

Rachowice 15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z błogosławieństwem dla rodzin 

Nauka stanowa dla mężczyzn 
   
Sierakowice 17.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z błogosławieństwem dla rodzin 

Nauka stanowa dla mężczyzn 
   
   
Poniedziałek 13.06.2022 Św. Antoniego z Padwy  Prezb. i dr K.  
   
Rachowice 7.35 

8.00 
Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za ++ zalecanych przy drodze krzyżowej. 
z nauką dla wszystkich. 

   
Sierakowice 9.35 

10.00 
Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za ++ zalecanych przy drodze krzyżowej. 

z nauką dla wszystkich. 
   
 11.10 Nauka dla dzieci szkolnych -  dla kl. 1 - 4, 
   
 11.55 Nauka dla dzieci szkolnych - dla kl. 5 - 8   
   
Rachowice 16.30 

17.00 
Wystaw. N.S. i naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

Za + męża i ojca Ryszarda Urbanek jego rodziców Annę i 
Stanisława, teściów Marię i Józefa, siostrę Helenę, 
siostrzenicę Małgorzatę oraz brata Emila. Za ++ Różę i 
Huberta Przybyła, Annę Mazur, Helgę Koniczek i ++ z 
pokrew. Urbanek i Przybyła. Za + Rolanda Konopka jego 
rodziców i dziadków      
z nauką dla wszystkich. 

   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Sierakowice 18.00 

18.30 

 

 

ok.19.30 

Wystaw. N.S. i Naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

Za + kuzyna Ludwika Polok na pierwszą wiadomość o śm. i 
jego + żonę Krystynę 

Nauka stanowa dla kobiet 
   

   
Wtorek 14.06.2022 Bł. Michała Kozala   Bpa i M.  
   
Rachowice 7.30 

8.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za ++ zalecanych przy drodze krzyżowej. 
z nauką dla wszystkich. 

   
Sierakowice 9.30 

10.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za ++ zalecanych przy drodze krzyżowej. 

z nauką dla wszystkich. 
   
 11.10 Nauka dla dzieci szkolnych - dla kl. 1 - 4, następnie spowiedź  kl. 3 - 4 
   
 11.55 Nauka dla dzieci szkolnych - a następnie spowiedź  dla kl. 5 - 8 
   
Sierakowice 16.30 

17.00 
Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Dziękczynna do M.B. Nieust Pom. z podzięk. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże, zdrowie i opiekę w 
int. Jerzego i Weroniki Adamek oraz błogosław. dla dzieci i 
wnuków.  
z nauką dla wszystkich. 

   
Rachowice 18.00 

18.30 

 

 

 

 
ok.19.30 

Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za ++ rodziców Adelajdę i Franciszka Mandrysz, za + ojca 
Waltra Kampe, ++ Mariana Kampe i i Zbigniewa Prykan, za 
++ dziadków Mandrysz, Budny, Kampe, Sosna, za ++ z 
pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  

Nauka stanowa dla kobiet 
   
   
 Środa 15.06.2022  
   
Rachowice 9.10 

9.30 

 
 

ok.11.00 

Godzinki ku czci M.B.  oraz okazja do spowiedzi św. 

Do M.B Uzdrowienia Chorych w int. wszystkich chorych i 

seniorów całej Parafii  z błogosławieństwem Lurdzkim 

Odwiedziny tylko dla obłożnie chorych 

   
Sierakowice 17.10 

17.30 

konc: 

Godzinki ku czci M.B.  oraz okazja do spowiedzi św. 

   1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o dalszą 
opiekę i zdrowie w int. rodzin Choroś i Kościółek 

   2. Za + Bożenę Hassa jej ++ dziadków Monikę i Zygfryda 
Gold, Różę i Ludwika Hassa, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu 
cierp. 
 z nauką dla wszystkich. 

   
Rachowice 18.10 

18.30 
Godzinki ku czci M.B.  oraz okazja do spowiedzi św. 

Za + Łucję Grzywacz w 30-ty dzień po śm. 
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z nauką dla wszystkich.  
Czwartek 16.06.2022                 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

                 B O Ż E     C I A  Ł O 
   
Goszyce 7.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 

błogosław. w int. rodziny Czyrny 
   
Rachowice 8.30 Za ++ rodziców Lidię i Helmuta Sosna na pam. ich urodzin  

Procesja Eucharystyczna   
 
 

  

Sierakowice 10.00 Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosław. Boże i zdrowie w int. rodziny Leokadii i Romana 
Hasa  
Procesja Eucharystyczna   

   
   
Piątek 17.06.2022 Oktawa Bożego Ciała         Św. Alberta Chmielowskiego Zakon. 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Za ++ rodziców Amalię i Jana Milczanowskich, Marię i 
Romana Sosna, siostrę Alicję, 2-ch szwagrów, 3-ch braci,         
2-ie bratowe, chrześniaka Krzysztofa, dziadków z obu stron, 
++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  
Procesja Eucharystyczna   

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za ++ rodziców Krystynę i Gerarda Koniczek, Hildegardę i 
Huberta Gowin ich rodziców i rodzeństwo, Bernarda 
Marcinek oraz całe ++ pokrew. z rodzin Koniczek, Gowin, 
Brzoza i Mroncz. 
Procesja Eucharystyczna   

   
   
Sobota 18.06.2022  
   
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Miłosierdzia Bożego i M.B. Nieust Pom. z 

podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i 
Boże błogosław. z okazji urodzin Henryka Pieczka i syna 
Andrzeja. 

   
Rachowice 18.30 M.N.  Za + męża i ojca Kurta Złotoś w 3-cią rocz. śm. oraz + 

syna Józefa.  
   

          12    Niedziela  zwykła    (19.06.2022) 
   
Rachowice 7.30 Za ++ Annę, Józefa i Eleonorę Machaj, za ++ z rodzin 

Machaj,  Skołuba,  Urbanek  oraz  dusze  w  czyśćcu  cierp. 
   
Goszyce  9.30 Za + Alojza Foit na pam. jego 90-tych urodzin 
   

Sierakowiczki 
Kapliczka 

11.00 

konc: 
SUMA  ODPUSTOWA - przy  Kaplicy w Sierakowiczkach 

   1. Za wszystkich mieszkańców Sierakowiczek i Sierakowic 
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Św. Jana o Błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski oraz ++ 
mieszkańców i dobrodziejów.  

   2. Za + dziadka Ernesta Szostek na pam. urodzin, jego 
córkę Wioletę, rodziców Agnieszkę i Jerzego, braci Józefa i 
Gerarda . Za ++ z rodzin Szostek, Franik, Szatanik i Duraj 
oraz dusze w czyśćcu cierp.  

   

 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby, w środę wieczorem i w Boże Ciało dla Ojca 
Misjonarza jako akt wdzięczności za przeprowadzenie odnowienia misji św.  w 
przyszłym tygodniu na  nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Serdecznie witam O. dr Henryka Kałużę, który od dziś do Uroczystości Bożego Ciała 
przeprowadzi renowację Misji Św. w naszej Parafii, dziękuję Ojcze, że przyjąłeś nasze 
zaproszenie 

3) Dziś Uroczystość Trójcy Świętej, która wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. 
Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co 
czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 

4) Dzisiaj odpust w kościele parafialnym, sumie odpustowej przewodniczył będzie                         

Ojciec Henryk Kałuża  

5) Jak już zapowiedzieliśmy dziś w sobotę po mszy św. wieczornej zapraszamy 
Młodzież do Rachowic na godz. 19.30 na specjalne spotkanie z O. Misjonarzem.  

6) Dziś w niedzielę po południu w Rachowicach o godz. 15.00 nabożeństwo do Serca 

Pana Jezusa z błogosławieństwem dla rodzin a następnie nauka stanowa dla 

mężczyzn i młodzieńców to samo w  Sierakowicach ale o godz. 17.00. Okazja do 
spowiedzi przed każdą mszą św. wg. Planu.  

7) Nauki stanowe dla Kobiet i panien w poniedziałek w Sierakowicach a we wtorek w 

Rachowicach dlatego msza św. wieczorem w poniedziałek będzie później w Sierakowicach a we wtorek msza 
św. później w Rachowicach  - bardzo proszę o tym pamiętać. 

8) Dzieci będą miały swoje kolejne spotkania w poniedziałek i we wtorek 
wg. planu 

9) Chorych i seniorów bardzo proszę przywieźć do kościoła do Rachowic w środę na 

9.30 przedtem godzinki i okazja do spowiedzi. Ojciec misjonarz pojedzie ok. 11.00 

tylko do naprawdę obłożnie chorych. 
10)Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich do licznego udziału w naszych Misjach 

Parafialnych, kto ma możliwość zapraszam rano i wieczorem 
11)Biskup Gliwicki udzielił dyspensy od zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od 

pokarmów mięsnych dla całej diecezji w piątek po „Bożym Ciele” 17 czerwca 2022 

12)W czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, będziemy 
oddawać cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. 

Msze Święte w Boże Ciało w Goszycach 7.30, w Rachowicach o godz. 8.30, a w 

Sierakowicach o godz. 10.00 po Mszy Świętej wyjdziemy w procesji na 
przyozdobione ulice naszych miejscowości, aby zanieść błogosławieństwo Pana 
Jezusa obecnego pod postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy:  
Proszę dzieci do sypania kwiatów, górników i młodzież do sztandarów i feretronów, 
proszę też orkiestrę aby nam towarzyszyła w czasie procesji. 

13) 18.06 w sobotę o 9.30 w Rachowicach spotkanie obowiązkowe dla wszystkich 
ministrantów i lektorów.  

14) Przypominamy o zapisach do 18.06 na Pre-Festiwal Życia, który odbędzie się w 
naszej parafii. Zachęcamy także młodzież od 8 klasy do 35 roku życia do zapisów na 
główny Festiwal Życia, który odbędzie się w Kokotku od 4 do 11.07 młodzież całego 
naszego dekanatu pojedzie z ks. wikarym zapisy do 15.06.   
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 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Mazur E.; Piotrołaj U.; Holewa G. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Rachowicka) : Skoberla  A.; Schega  K.; Schega J.; Piasecki  S.                                      


