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25   Niedziela  zwykła   (24.09.2017)  
   
Rachowice 7.30 Do Opatrz. Bożej z podziękow.  za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże w int. Marii i 
Konrada Sosna.  

   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna do M.B. Nieust. Pom. z podziękow za 

odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w int. rodziny 
Cencarek.  

   
Goszyce  11.00 Za + męża Jana Szymońskiego, ++ rodziców, teściów i 

wszystkich ++ z pokrew.  
   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y       
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y       
   
   
Poniedziałek 25.09.2017 Wspomnienie obowiązkowe bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera. 
   
Rachowice 7.00 Za + Wolfganga Bimczok  i  jego + żonę Annę    (ks. Prob.) 
   

   
Wtorek 26.09.2017  
   
Sierakowice 7.00 Za + ciocię Elżbietę Gorewoda od siostrzeńców, siostrzenic 

i bratanic.  
   
   
Środa 27.09.2017 Św. Wincentego á Paulo, prezbitera 
   
Sierakowice 17.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

zdrowie i błogosław. Boże w int. rodziny Joachima Proksza. 
   

   
Czwartek 28.09.2017 Św. Wacława, męczennika 
   
Sierakowice 17.30 Za + Michała Komor, jego rodziców Magdalenę i Piotra 

Komor, teściów Martę i Fedora Buron ich dzieci ich dzieci 
oraz ++ z rodzin Komor, Buron i Kaduk.  

 
 
 
 

  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Rachowice 18.30 Do M.B. Nieust. Pom. i Miłosierdzia Bożego z podziękow. 

za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą z ok.       
30-tej rocz. ślubu Magdaleny i Józefa Nowrot. 

   

   
Piątek 29.09.2017 ŚŚ. Archaniołów  Michała,  Gabriela  i  Rafała  -  święto 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za ++ rodziców Marię i Romana Sosna, Amalię i Jana 
Milczanowskich, siostrę Alicję, szwagra Bogdana, 3-ch 
braci, 2-ie bratowe chrześniaka Krzysztofa, dziadków z obu 
stron, za ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za ++ Martę i Stanisława Sachnik, Jadwigę i Tomasza 
Wolny, ich rodziców, dzieci, synową, zięciów, wnuków 
Marcina i Ernesta, ++ z pokrew. Sachnik, Koniczek, Wolny, 
Gutman.    

   
   
Sobota 30.09.2017 Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła 
   
Sierakowice 17.00 M.N.  Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

zdrowie i błogosław. Boże dla Urszuli i Rudolfa Sosna oraz 
dzieci z rodzinami.  

   
Rachowice 18.30 M.N.  Za + Bartłomieja Mazur na pam. urodzin.  
   
   

26   Niedziela  zwykła   (01.10.2017)  
   
Rachowice 7.10 

7.30 
Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Dziękczynna do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem 
św. Barbary z prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże w 
int. rodziny Tadeusza Tomiczek   

   
Sierakowice 9.10 

9.30 
Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Do Opatrz. Bożej z podziękow. za dar życia i wychowania w int. 
rodziców Ludmiły i Jana Jaśkowiak, mamy Bernadety Czyż oraz 
za + ojca Jerzego od dzieci Kamili i Krystiana. 

   
Goszyce  11.00 Za ++ Krystynę i Eugeniusza Drzazga ich rodziców z obu 

stron, ++ braci i siostry, ++ z rodzin Gryzak, Ochman, 
Kawecki i dusze w czyśćcu cierp.  

   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeb przed kościołem „Caritas” będzie zbierał na 
leczenie naszej małej Oliwki w przyszłym tygodniu na potrzeby Diecezji i 
Seminarium Duchownego, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dzisiaj nieszpory w Rachowicach i Sierakowicach 
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3) W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: 
Michała, Gabriela i Rafała, a po kolejnej niedzieli, 2 października, wspomnienie 
św. Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że miłosierny Bóg 
troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam 
pomagają. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym 
przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. 
Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne 
Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego 
korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych 
sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei. 

4) W tym tygodniu w kościele w Sierakowicach założono nowe drzwi wejściowe do 
kościoła i tym samym zakończyliśmy zakres prac dotyczących zewnętrznej 
renowacji kościoła na ten rok, w najbliższym miesiącu musi być jeszcze komisyjny 
odbiór prac, oprócz tego wymieniliśmy całe okablowanie nagłośnienia łącznie z 
nowym mikrofonem i cyfrowym wzmacniaczem, gdyż ostatnie 3/4 roku używaliśmy 
sprzętu pożyczonego z firmy „Rduch”, został również wymieniony mikrofon i 
wzmacniacz w kościele w Goszycach.  A ok. 4-ch tygodni wcześniej zmieniliśmy 
cale oświetlenie prezbiterium we wszystkich trzech kościołach. 

5) W przyszłą niedzielę przed mszą św. rano „Godzinki” ku czci Matki Bożej 
6) W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 

Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do 
licznego udziału w różańcu. 

7) W sobotę (30 września) Diecezjalna Pielgrzymka Rowerzystów do Sanktuarium 
MB. Pokornej w Rudach ( Msza św. o godz. 12.00) 

8) W  przyszłą niedzielę (1 października) na Górze św. Anny Pielgrzymka Orkiestr 
Kalwaryjskich oraz Pielgrzymka Hodowców Gołębi i Drobnego Inwentarza    

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych 
zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też niezwykłą 
czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań (wspomnienie 
obowiązkowe); 

 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – szarytek (wspomnienie 
obowiązkowe); 

 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa  
z rąk swego brata, poganina, patron Czech (wspomnienie obowiązkowe); 

 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy 
tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński (wspomnienie obowiązkowe). 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Król  P.,  Bieniek  A.,  Andrysek  J.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Stargot) : Rapsiewicz  I.,  Andrysek  K.,  Fojt  D.,  Hassa Agnieszka 

 
                               

ZAPOWIEDZI 
 

1. Piotr             Chudoba                 s. Ernesta                   zam. Goszyce, Holandia 
    Maria           Chudoba-Rusu        c. Ioan                        zam. Holandia              

 
2. Adam           Paszenda               s. Eryka                       zam. Lyski 
    Krystyna       Kachniarz               c. Kazimierza              zam. Sierakowice 
 
3. Józef            Syjud                     s. Jana                         zam. Pietrowice Wlk. 
    Ewelina        Proksza                 c. Zygmunta                 zam. Goszyce        
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