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      2   Niedziela  adwentu  ( 10.12.2017 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + męża i ojca Leona Warzecha, jego rodziców i teściów, 

szwagrów Jana i Roberta, z a Mikołaja Nowrot, Ernesta i 
Agnieszkę Pawletko, syna Wilhelma, Piotra Toporek, 
Agnieszkę Warzecha, Ewę Knop, Helgę Koniczek i dusze w 
czyśćcu cierp. 

   
Sierakowice 9.30 Za + męża i ojca Antoniego Hassa w 10-tą rocz. śm. jego 

++ rodziców, 2-ch braci, 4-y siostry. Za ++ Genowefę i Jana 
Fabicki, Emilię Szczeponik, Leonarda Kandziora i dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
Goszyce  11.00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Natalię Kufel  w int. jej 

rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w jej 
wychowaniu. 

   
   
Poniedziałek 11.12.2017 RORATY    
   
Rachowice 6.50 Za + Andrzeja Bustryckiego od sąsiadów z Będzina 
   

   
Wtorek 12.12.2017 RORATY    
   
Sierakowice 6.50 Za dusze w czyśćcu cierpiące   (ofiara ze skarbony) 
   
   
Środa 13.12.2017 RORATY      św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
   
Sierakowice 16.30 Za ++ Matyldę i Wilhelma Schoepe, ++ rodziców, ++ z 

rodzin Kowol i dusze w czyśćcu cierp. 
   

   
Czwartek 14.12.2017 RORATY       św. Jana od Krzyża  Prezb. i  Dra K. 
   
Sierakowice 16.30 Za + Ewę Sosna (RFN) od cioci Marii z Kuzynostwem 
   
Rachowice 17.30 Za ++ ojca Wilhelma Franik w rocznicę śmierci, matkę 

Ernestynę, ich wnuka Mateusza, + ojca Piotra Garbacz  
oraz ++ z rodzin Franik, Lukoszek, Garbacz i Urbanek. 
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Piątek 15.12.2017 RORATY    
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za ++ rodziców Konrada i Dorotę Hassa, ++ Stefana                     
i Hildegardę Łabaj.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Bieniek w rocznicę śm.       
i urodzin, syna Pawła, bratanicę Wiolettę, brata Kazimierza 
szwagierkę Jadwigę jej córkę Annę, 3-ch szwagrów,                      
++ teściów i dziadków z obu stron, oraz za ++ Marcina                       
i Krystynę Urbanek.   

   
   
Sobota 16.12.2017  
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Za ++ rodziców Elżbietę i Gerarda Król, syna Gintra, 

za + ojca Józefa Gluch, ++ z pokrew.  z obu stron.  
   
Rachowice 18.00 M.N.  Za + ojca Gerarda Koniczek, rodziców Hildegardę i 

Huberta Gowin, siostrę Teresę, brata Józefa, jego dzieci 
Irmgardę i Joachima Marcinek i Jana Brzoza, dziadków 
Gowin, Koniczek, Brzoza i Mroncz, Marię Morys i ++ z 
całego pokrew. Gowin i Koniczek.  

   
   

      3   Niedziela  adwentu - Gaudete  ( 17.12.2017 ) 
   
Rachowice 7.30 Za dusze św. pam. Emy i Franciszka Sosna, Heleny, 

Józefa i Janusza Glińskich, ++ z rodzin Sosna, 
Szczesnych, Glińskich, Sawickich, Waltra i Mariana Kampe 
za dusze w czyśćcu cierp.  

   
Sierakowice 9.30 Za + ojca Jana Różowski, ++ rodziców Jadwigę i 

Ferdynanda Kukiełka, za ++ z rodzin Różowski, Kukiełka, 
Kowaczek, Sosna, za + Urszulę Kipara całe ++ pokrew i 
dusze w czyśćcu cierp.   

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Gerarda i Janinę Stańczyk i + ojca Oswalda 

Morcinek oraz ++ z pokrew.  
   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y   adwentowe 
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y    adwentowe 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
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1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby, a przed kościołem  do puszek na pomoc dla 
Kościoła na Wschodzie (zgodnie z Instrukcją Episkopatu)  w przyszłym tygodniu 
na  nasze potrzeby,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) W drugą niedzielę Adwentu usłyszeliśmy wezwanie św. Jana Chrzciciela do 
przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Niech to wezwanie ciągle w nas 
pobrzmiewa i skłania do przemiany naszego życia. 

3) Przyszła trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, 
od słów z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz 
jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii 
zamiast fioletowych pojawiły się różowe szaty. Ta zmiana koloru przyjęła się od 
zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż właśnie w tę 
radosną niedzielę. 

4) Od soboty, 16 grudnia, zachęcam do odprawienia specjalnej nowenny do 
Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie 
czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem wcielonym. On jest już 
blisko! 

5) Przypominamy, że adwentowa Msza Święta roratna w poniedziałek i wtorek o 6.50  
a od środy do piątku popołudniu. Jeszcze raz zachęcamy, aby na Roraty licznie 
przychodziły dzieci z zapalonymi lampionami. 

6) Zachęcamy parafian do licznego udziału w „roratach”. 
7) Przed i po mszy św. jest możliwość nabycia opłatków i świec „Caritas” małych i 

dużych. 
8) Dzisiejsza zbiórka do puszek  jest przeznaczona na pomoc dla Kościoła na 

Wschodzie. Pamiętajmy w naszej prywatnej modlitwie o wspólnotach katolickich 
żyjących w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie wciąż odczuwa się brak 
kapłanów i trzeba odbudowywać życie religijne po latach ateistycznego 
spustoszenia. 

9) W środę, 13 grudnia, 36-ta rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 
będziemy modlić się o pokój i pomyślność naszej Ojczyzny. 

10)W przyszłą niedzielę (17 grudnia) przypadają urodziny Papieża Franciszka – a  
18 -tego urodziny Bpa Ordynariusz, pamiętajmy o nich w modlitwie  

11)Zapisywanie intencji w Sierakowicach w środę  ½  godz. przed mszą św. i po mszy 

św. jak długo będą chętni, w Rachowicach w czwartek i piątek po mszy św. 
wieczornej. 

12)Ogłoszenie OSP dla mieszkańców Rachowic 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 13 XII – św. Łucja (III/IV w.), dziewica i męczennica z Syrakuz na Sycylii, patronka 
ociemniałych. 
• 14 XII – św. Jana od Krzyża (1542-1591), hiszpański karmelita, reformator zakonu i mistyk 
ogłoszony Doktorem Kościoła. 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : w tym tygodniu nie ma 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Osiedlowa) : Straszek  E., Bednorz  A.,  Gold  I.,  Adamek  W. 

 
ZAPOWIEDZI 

 
1. Agnieszka   Magiera - Gorywoda     c. Henryka         zam. Sierakowice  
    Michał         Magiera                        s. Edwarda         zam. Sierakowice       
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