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      Uroczystość Chrystusa Króla   ( 26.11.2017 )   ostatnia niedziela roku kościelnego 

ODPUST W SIERAKOWICACH 

ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej) 
   
Rachowice 7.30 Do Serca Pana Jezusa i M.B. Nieust. Pom. na podziękow. 

za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i 
zdrowie dla Brygidy i Ewalda Przybyła oraz za ich dzieci z 
rodzinami a także o powołania kapłańskie i zakonne.  

   
Goszyce 9.30 Za ++ rodziców Anielę i Jana Król, Zofię i Zygmunta 

Łachańskich, 2-ch braci Pawła i Józefa, siostrę Jadwigę, 
szwagra Michała, zięcia Andrzeja Kutta oraz wszystkich ++ 
z pokrew.  

   
Sierakowice 11.00 

konc. 
O D P U S T    W   S I E R A K O W I C A C H 
    1. Do św. Katarzyny Patronki naszego Kościoła o 
błogosław. Boże opiekę i zdrowie dla wszystkich żyjących 
Parafian  i  dobrodziejów tego kościoła. 

    2. Za ++ Helenę,  Józefa i Janusza Glińskich, Józefa i 
Eugeniusza Wrzeszcz, za ++ z rodzin Wrzeszcz, Mynarek, 
Gliński i Sawicki 

    3. O powołania Kapłańskie i zakonne oraz o błogosław. 
dla pracujących kapłanów, misjonarzy i misjonarek. 

   
   
Poniedziałek 27.11.2017  
   
Rachowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony) 
   

   
Wtorek 28.11.2017  
   
Sierakowice 7.00 Za + Hildegardę Urbaniec w 30-ty dzień po śm. 
   
   
Środa 29.11.2017  
   
Sierakowice 16.30 Za + Wandę Hassa jej rodziców, ++ z rodziny Kostrzewa 

oraz wszystkich ++ z rodziny Hassa  
   

   
Czwartek 30.11.2017 Św. Andrzeja Ap. - święto 
   
Sierakowice 16.30 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane 
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łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże z ok. 99-
tej rocznicy urodzin Salomei Król.   

   
Rachowice 17.10 

17.30 
Wystawienie Najśw. Sakram.   (Godzina święta) 
Za + rodziców Marię i Waltra Pieczka brata Mariana, za + 
ojca Mikołaja Nowrot, jego córkę Monikę, za ++ Różę i 
Pawła Franik oraz ich syna Andrzeja, za ++ z rodziny 
Pieczka, Franik, Nowrot i Klein.  

   
   
Piątek 1.12.2017 Pierwszy Piątek  
   
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 16.30 

17.00 
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 2.12.2017  
   
Sierakowice 16.05 

16.30 

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

M.N.  Za + Zdzisława Zabielskiego od sąsiadów. 
   
Rachowice 17.35 

18.00 

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

M.N.   Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Agaty i 
Jerzego Mainka oraz o błogosław. Boże dla dzieci z 
rodzinami.  

   

      1   Niedziela  adwentu   ( 3.12.2017 ) 
Rozpoczęcie Nowego Roku Liturgicznego - „B”  ROK Św. Marka 

   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Do św. Barbary z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o 
dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 75-tej rocz. urodzin 
Konrada Koniczek.  

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Za + Barbarę Lach na pam. urodzin, jej rodziców Józefa i Klarę 
Pollok, 2-ch braci, bratową Krystynę, Ludwika i Różę Lach,            
2-ie córki, Jana i Helenę Marek, Dawida Cencarek, Agnieszkę 
Świerkot,  +  z  rodzin Lach, Pollok, Świerkot, Raczek. 

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Marię i Ernesta Kotuc, ++ dziadków z obu 

stron wszystkich ++ z rodzin Kotuc, Mainka, Chudoba, 
Morcinek oraz za całe ++ pokrew.  

   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y   i   poświęcenie wieńców adwentowych 
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y   i   poświęcenie wieńców adwentowych 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na Energię Elektryczną dla naszych kościołów w przyszłym 
tygodniu na  potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, przed kościołem do 
puszek zbiórkę na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Meksyku,                                
(z października),  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś, w niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po Mszy 
Świętych wystawienie Najświętszy Sakrament i odmawiamy Akt poświęcenia 
rodzaju ludzkiego. Za pobożne odmówienie tego aktu możemy uzyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. 

3) Dziś w niedzielę o godz. 11.00 w Sierakowicach suma odpustowa ku czci Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej pod przewodnictwem ks. bpa. Gerarda Kusza, dziękuję 

też ojcu Pawłowi Nowakowi Redemptoryście z Gliwic z pomoc duszpasterską 
4) Również dziś w niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę 
października. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę 
roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją 
władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 

5) Za tydzień – pierwsza niedziela Adwentu i rozpoczynającego się nowego roku 

liturgicznego, któremu przyświecać będzie hasło: „Duch, który umacnia 
miłość”. Rozpoczniemy Adwent, czyli czas radosnego przygotowania na 

spotkanie z Panem. W naszej tradycji utrwalił się zwyczaj ustawiania w kościele 
wieńca adwentowego z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele 
Adwentu. Postarajmy się o taką dekorację w naszych mieszkaniach i domach, po 
południu nieszpory w Rachowicach i Sierakowicach oraz poświęcenie wieńców 
adwentowych. 

6) W najbliższy czwartek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był 
pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Tradycja 
głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za 
wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. 
Andrzeja w kształcie litery „X”. 

7) W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca w Rachowicach „Godzina Święta” o 
17.10 w pierwszy piątek msza św. rano o 6.45 zapraszam także dzieci zamiast 
mszy św. szkolnej 20 min wcześniej okazja do spowiedzi św. dzieci będą jeszcze 
miały swoją spowiedź specjalnie przed świętami 

8) W Sierakowicach w pierwszy piątek o 16.30 Adoracja i wystawienie Najśw. Sak.            
½ godz. wcześniej okazja do spowiedzi dla dzieci i dorosłych, dla dzieci będzie 
jeszcze specjalna okazja do spowiedzi przed świętami, o godz. 17.00 msza św.  

9) Odwiedziny chorych przed świętami. 

10)Zapisywanie intencji w Sierakowicach w środę  20 min przed mszą św. i po mszy 

św. jak długo będą chętni, w Rachowicach w czwartek po mszy św. wieczornej 
11)Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania 

na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i 
odpowiednio duchowo nastawieni.                            

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Glińska B.,  Polowczyk  Ł.  Kampe S. 

 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Lipowa Osiedlowa) :  Cetera K.,  Cetera  E.,  Szyja  J.,  Kurek  H. 
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