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30   Niedziela  zwykła   (29.10.2017)  
( Zmiana czasu na zimowy ) 

   
Rachowice 7.30 Za + męża Józefa Franik, synową Grażynę, Hieronima i 

Marię Franik, syna Wilhelma, Bartłomieja Mazur, rodziców 
Karola i Martę Szczesny, ich dzieci, zięciów , wnuki, 
synowe Annę i Marię Galonska oraz za ++ z pokrew. z obu 
stron 

   
Sierakowice 9.30      1. Za + męża i ojca Manfreda Kowol na pam. 50-tych 

urodzin.  
     2. Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 40-tej 
rocz. ślubu Zofii i Jana Greczycho  

   
Goszyce  11.00 Za + Franciszkę Kotuc, 2-ch mężów, ich rodziców, 

rodzeństwo. Za ++ z rodzin Wittek, Wolny, Skupina i Hator 
oraz + Urszulę Kipara i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Sierakowice 15.00 Koncert piosenek Maryjnych w wykonaniu 

zespołu  AVE z Pławniowicach. 
   
   
Poniedziałek 30.10.2017  
   
Rachowice 7.00 Za + Andrzeja Bustryckiego od siostry Anny i szwagra 

Janusza oraz rodzin Żak i Wilczyńskich 
R ó ż a n i e c 

   

   
Wtorek 31.10.2017  
   
 11.00 ODWIEDZINY CHORYCH  - Ojciec Misjonarz 
   
Sierakowice 16.30 

konc: 
   1. Za ++ rodziców Urszulę i Rudolfa Magiera, ++ 
dziadków z rodzin Lach, Magiera, Suchan i Pietrzyk oraz za 
++ z całego pokrew.  

   2. Za ++ rodziców Alfreda i Gertrudę Kowol ich syna 
Krystiana oraz ++ dziadków z obu stron. Za ++ Amelię i 
Iwonę Stolarek i dusze  w czyśćcu cierp.   

R ó ż a n i e c 
   
   

UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH   ŚWIĘTYCH   ( 1.11.2017 ) 
   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Rachowice 7.30 Za ++ dziadków Gertrudę i Józefa Szmandra, zięcia Jana, 
za Annę i Reinholda Marcinek ich dzieci i synowe, Marię i 
Bolesława Piwowarczyk, syna i zięcia, oraz + Zofię 
Rakowską.  

   
Sierakowice 9.30 Do M.B. Różańcowej z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Róży i Helmuta Mika. 
   
Goszyce 11.00 Za + ojca i teścia Ericha Król, + ojca Józefa Niemiec, 

Andrzeja Krawczyk oraz całe ++ pokrewieństwo Król i 
Niemiec. 

   
Rachowice 13.30 Nabożeństwo za  ++ z  kazaniem i procesja na cmentarz. 
   
Sierakowice 15.00 Nabożeństwo za  ++ z  kazaniem i procesja na cmentarz. 
   

 WSPOMNIENIE  WSZYSTKICH  WIERNYCH  ZMARŁYCH 
czwartek  ( D Z I E Ń   Z A D U S Z N Y )  2.11.2017  

   
Goszyce 7.00 Msza  św. za  zalecanych  zmarłych. 

Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
Sierakowice 16.30 

 
Msza  św. za  zalecanych  zmarłych.  
Różaniec  za  ++ zalecanych 

   
Rachowice 17.30 Msza  św. za  zalecanych  zmarłych. 

Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
   
Piątek 3.11.2017  
   
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 4.11.2017 Św. Karola Boromeusza Bpa 
   
Sierakowice 16.05 

16.30 
Różaniec  za  ++ zalecanych  

M.N.  Za ++ rodziców Łucję i Józefa Bartyś, Dorotę i 
Konrada Hasa, córkę Karinę szwagra Franciszka i całe ++ 
pokrew.  

   
Rachowice 17.35 

18.00 
Różaniec  za  ++ zalecanych  

M.N.   Za ++ rodziców Gertrudę Koniczek, Hildegardę i 
Huberta Gowin, Teresę Kurpiesz, dziadków Koniczek, 
Brzoza, Gowin, Mrącz, Irmgardę i Joachima Marcinek, ++ z 
pokrew. Gowin i Koniczek. 
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31   Niedziela  zwykła   (5.10.2017)  
   
Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Szmandra ich ++ rodziców i 

rodzeństwo, zięcia Jana Emanuela i Magdalenę Nowrot, Józefa 
Kaleta oraz za ++  z rodzin Szmandra, Przybyła i Strzempek, za 
++ Annę i Reinholda Marcinek, ich dzieci i synowe, ++ z rodzin 
Marcinek, Wrzeszcz, Bytomski oraz dusze w czyśćcu cierp.   

   
Sierakowice 9.30 Za + wnuczkę Amelkę dziadków Martę i Franciszka Proksza, 

Gertrudę i Józefa Sznajder, za ++ rodziców Adelajdę i Józefa 
Harensa++ z rodzin Piotrowski i Harensa. 

   
Goszyce  11.00 Za + męża Pawła Dziendział , rodziców, teściów, szwagrów i 

szwagierkę, ++ Marię i Piotra Knyt, Stanisława Surma, ++ z 
rodzin Dziendzioł, Peszke i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 14.30 Różaniec  za  ++  zalecanych 
   
Sierakowice 15.30 Różaniec  za  ++  zalecanych 
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby a  przed kościołem do puszek na Caritas 
diecezji i parafii (dla Caritas diecezji 50%  i dla Caritas parafii 50%) w Uroczystość 
Wszystkich Świętych na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu na potrzeby 
Diecezji i Seminarium Duchownego, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś w niedzielę na godz. 15.00 zapraszam wszystkich parafian do Sierakowic na  
koncert pieśni Maryjnych w wykonaniu zespołu „AVE” z Pławniowic – występują 3 
osoby z ks. Proboszcz Krystianem Worbsem  (można złoż. symboliczną ofiarę) 

3) Dziś w nocy zmiana czasu na zimowy, dlatego następuje również : 
 Zmiana godzin odprawianych mszy św. w tygodniu o 1 godz. wcześniej a w 
sobotę ½    godziny wcześniej czyli  w Sierakowicach o 16.30  a w Rachowicach o 
18.00. 

4) We wtorek przed uroczystością Wszystkich Świętych od godz.11.00 Ojciec 
misjonarz odwiedzi naszych chorych chętnych proszę zgłosić w zakrystii. 

5) W środę Uroczystość Wszystkich Świętych Porządek mszy świętych niedzielny po 
południu w Rachowicach o godz. 13.30 nabożeństwo ze specjalnym kazaniem a 
następnie różaniec z procesją na cmentarz,  w Sierakowicach  podobnie ale o 
godz. 15.00    

6) W dniach od 1 (po południu) do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za 
zmarłych. Warunkiem jego uzyskania jest stan łaski uświęcającej, komunia św., 
nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

7) W zakrystii można składać zalecki - / wypominki /  w „Dzień Zaduszny” msze św. 
będą odprawiane za zalecanych ++ jak również przez cały tydzień różaniec będzie 
odprawiany za ++ zalecanych. 

8) w tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca rano msza św. w Rachowicach o 
godz.6.45 a w Sierakowicach o 16.30 nabożeństwo i o godz. 17.00 msza św.  

9) Zachęcam aby skorzystać z Sakramentu Pokuty i ofiarować Komunię Św. oraz  
odpust  zupełny za naszych zmarłych, gdyż okres ten to szczególna okazja i Dar 
Łaski Bożej dla naszych zmarłych 

10)Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych we wtorek: 
     - uwaga dzieci to jest wasza spowiedź miesięczna. 
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 W  Rachowicach – dzieci i osoby starsze o godz.14.45-15.30, a dorośli od 
godz.17.40  jak długo będą chętni. 
W Sierakowicach - o godz. 15.40 dzieci a później dorośli do mszy św. i po mszy 
św. jeżeli będą chętni 

11)DUSZPASTERSTWO RODZIN DIECEZJI GLIWICKIEJ, serdecznie zaprasza małżonków   
na warsztaty komunikacji małżeńskiej pt. „Kochanie, porozmawiaj ze mną”, które odbędą  
się  4  LISTOPADA 2017 R. W CENTRUM EDUKACYJNYM IM. JANA PAWŁA II  
W GLIWICACH. Umiejętność  prowadzenia  dialogu  małżeńskiego  jest  niezbędnym 
elementem  budowania  relacji  i  więzi  między  mężem  a  żoną.  Własne doświadczenie  
małżeńskie oraz spotkania z innymi małżonkami pokazują, że częstą przyczyną konfliktów 
 i nieporozumień  jest nieprawidłowa komunikacja.  Brak  komunikacji  lub  zdawkowe  
 informacje coraz  bardziej  oddalają  małżonków  od siebie.  Małżonkowie,  którzy są  
nieświadomi  konsekwencji  zamiast  odejmować rozmowy o trudnych sprawach   
ratują się chwilowo ucieczką w przyjemności.  Nazywamy  to wprost  zamiataniem pod 
dywan.  Konsekwencją jest zawsze nagromadzenie się w podświadomości wielu  zranień   
i trudnych doświadczeń wywołując ostatecznie wybuch negatywnych emocji. ZAJĘCIA SĄ 
PROWADZONE W FORMIE WYKŁADÓW I WARSZTATÓW DLA MAŁŻONKÓW. 
Szczegółowe  informacje  oraz  formularz zgłoszeniowy  pod adresem internetowym 
 duszpasterstwa rodzin: www.dorodzin.pl      szczegóły i koszt na plakacie 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Cichoń W., Tatusz .  Jeleń R. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska, Wiejska) :  

                                                        Rarus M., Matyjaszek B., Możdżeń W., Wowra A. 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

Dzisiejsza uroczystość - jak każda uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo radosny. 

Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim 

życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina 

nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także 

wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w 

nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich 

Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia 

Kościoła

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorodzin.pl/
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