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Goszyce 1932r.

Rachowice
1663r.

Niedziela Zwykła (28.09.2014)

Rachowice

7.30

Dziękczynna w intencji rodziny Brunona Szczesny
dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie.

Sierakowice

9.30

Za + męża Huberta Szafranek, jego ++ rodziców, brata
Rudolfa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Goszyce

11.00

Za + Eryka Król, za jego ++ rodziców, teściów i ++ z
pokrewieństwa.

Poniedziałek

29.09.2014

Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
1. Za + Annę Mynarek w 30-ty dzień po śmierci.

Goszyce

7.00

Wtorek

30.09.2014

Wspomnienie obowiązkowe św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

7.00
konc.

1. Dziękczynna w intencji Ireny i Jurka Marcinek dziękując
za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie.
2. Za Parafian

1.10.2014

Wsp. obow. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

Sierakowice

17.30

Za ++ rodziców Marię i Romana Sosna, Amalię i Jana
Milczanowskich, 3-ch braci, 2-ie bratowe, chrześniaka
Krzysztofa, Martę i Alfreda Wojtynnek, Teresę Rocznik,
dziadków Majnusz, Milczanowski, Sosna, Wojtulek, za ++ z
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Różaniec

Rachowice

18.00
18.30

Różaniec
Dziękczynna w intencji Urszuli i Mirosława Kułakowski w
30-tą rocznicę ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski z
prośbą o dalszą opiekę Bożą.

Czwartek

2.10.2014

Rachowice

Środa

Sierakowice

17.30

Wspomnienie obowiązkowe świętych Aniołów Stróżów
Za + męża Jana Król, rodziców Martę i Pawła Król, 2-ch
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braci, 2-ie siostry, Jana i Konstantynę Urbanek, 4 córki, 4
synów, 2-ch zięciów Bogdana i Stanisława, całe ++
rodzeństwo i pokrewieństwo Król, Urbanek i dusze w
czyśćcu cierpiące.
Różaniec
Rachowice

Piątek
Rachowice

Sierakowice

Sobota
Sierakowice

Rachowice

3.10.2014

Sierakowice

Goszyce

PIERWSZY PIĄTEK
Do Serca Pana Jezusa na podziękow. za odebrane łaski z
prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Rachowic.
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

6.45

8.15

ODWIEDZINY CHORYCH

17.30
18.00

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z prośbą o
dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Sierakowic i Goszyc.

4.10.2014

Wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka z Asyżu

16.35
17.00

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

18.05
18.30

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

Wystawienie Najśw. Sakram. (Godzina święta)
Za ++ rodziców Marię i Józefa Timmler, Annę i Floriana
Olszówka, syna Jerzego, Martę Faber, syna Józefa i ++ z
pokrewieństwa Timmler, Olszówka i Kowol.

18.00
18.30

M.N. Dziękczynna w intencji rodziny Józefa Urbanek z
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie.
M.N. Do M.B. Nieustającej Pomocy i św. Barbary w intencji
Stefanii i Andrzeja Mazur z okazji 30-tej rocznicy ślubu z
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie.

Niedziela Zwykła ( 05.10.2014)

7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

9.10
9.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

11.00

Dziękczynna w intencji Zofii i Helmuta Morcinek z
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże

Za + matkę Małgorzatę Koniczek, 2-ch mężów Jana i
Hugona, córkę Ewę, syna Józefa, synową Krystynę oraz
dziadków Jędrzyca i Koniczek, za ++ rodziców Marię i
Ryszarda Przybyła, córkę Helgę Koniczek oraz dziadków
Szymona i Józefa Minas.
Za ++ Alfreda Kowol, żonę Gertrudę ich syna Krystiana
oraz ++ Amelię i Iwonę Stolarek oraz ++ z pokrewieństwa.
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błogosławieństwo i zdrowie.
Rachowice

14.30

Różaniec

Sierakowice

15.30

Różaniec

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu w przyszłą niedzielę na
potrzebny Diecezji i Seminarium Duchownego za wszelkie ofiary składam „Bóg
zapłać”.
2) Dziś nabożeństwa popołudniowego nie będzie ze względu na remont zakrystii w
Rachowicach. W przyszłą niedzielę różaniec w obydwu kościołach.
3) Przeżywamy dziś 26. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą
miesiąca września. Liturgia zwraca naszą uwagę na sposób myślenia i
postępowania. Warto, byśmy w tym rozpoczynającym się tygodniu poświęcili
trochę czasu na refleksję nad tym, jaka wygląda zgodność pomiędzy tym, w co
wierzymy, a tym, jak postępujemy.
4) Jutro, w poniedziałek, 29 września, celebrujemy święto Archaniołów: Michała,
Gabriela i Rafała. Są oni nam dani jako potężni orędownicy na naszej drodze do
Boga. Każdy z nich ma do spełnienia inne zadanie, ale wszyscy razem oddają
chwałę Bogu.
5) W poniedziałek rano msza św. w Goszycach.
6) W czwartek, 2 października, wspominamy świętych Aniołów Stróżów. Ma ono nam
przypominać, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, którego zadaniem jest
strzeżenie nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Ale aby było to możliwe,
my musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego
dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.
7) Za kilka dni rozpocznie się miesiąc październik. Jest on w naszej tradycji
poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale
jakże skutecznej modlitwie, która była tak bardzo doceniania przez wielu świętych.
8) W środę w Sierakowicach różaniec po mszy św., a w Rachowicach przed mszą
św. o godz. 18.00. Modlitwie przewodniczyć będą uczniowie kl. 6 i 1kl.
Gimnazjum. Uczniowie gimnazjum zobowiązani są do 8 obecności na
nabożeństwie różańcowym (adnotacja w dzienniczku).
9) W tym tygodniu przeżywamy Pierwszy czwartek miesiąca w Rachowicach o godz.
18.00 „Godzina Święta” a następnie msza św.
10) Spowiedź w Rachowicach dla dzieci w czwartek o godz. 17.00,
a w
Sierakowicach w piątek o godz. 16.45. Najpierw dzieci i następnie również dorośli
także w czasie adoracji.
11)Odwiedziny Chorych w piątek o godz. 8.15, chętnych proszę zgłosić w zakrystii.
12)W pierwszą sobotę miesiąca, 4 października, wspominamy św. Franciszka z
Asyżu, założyciela franciszkanów, który przez swoje życie zgodne z wymogami
Ewangelii przyczynił się do odnowy całego ówczesnego Kościoła.
13)Zakaz przez Konserwatora Wojewódzkiego wykładania płytek koło grobów.
14)Nie otrzymaliśmy zezwolenia z Ministerstwa na kamienne schody do kościoła w
Rachowicach.
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Warzecha D., Nowrot M, Szapoczka S.
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Swierkot A. Dziemiańczyk A.,
Bogula S., Greczycho Z.

