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5   Niedziela  Wielkanocna    (24.04.2016) 

Rachowice 7.30 Za + matkę Helenę Markucik  na  pam. urodzin  za jej  ++
mężów Pawła i  Ryszarda, syna Pawła, zięciów Jerzego i
Józefa, brata Emila, ++ rodziców z obu stron oraz całe ++
pokrew. Markucik, Sachnik, Urbanek i Hassa.   

Sierakowice 9.30 Za + męża Alfreda Sosna jego rodziców, ++ rodziców Annę
i Józefa Sosna, braci Jana , Alfreda i Antoniego, bratową
Elżbietę, ++ z całego pokrew. i za dusze w czyśćcu cierp. 

Goszyce 11.00

konc:

    1. Do Bożego Miłosierdzia Bożego z ok.  20-tej  rocz.
ślubu z podziękow. za odebrane łaski  z  prośbą o dalsze
Błogosław int. rodziny Moźdźeń.
   2. O światło Ducha Świętego oraz błogosławieństwo Boże
w dorosłym życiu z ok. 18-tych urodzin Patryka Kotucz  

Poniedziałek 25.04.2016 Św. Marka - Ewangelisty

Sierakowice 17.00
ok.17.45

PROCESJA  ŚW. MARKA    ( o urodzaje ) 
O urodzaje w  int. wszystkich rolników  i  działkowców  oraz
o chleb powszedni dla nas wszystkich.    ( do krzyża )

Rachowice 17.00
ok.17.45

PROCESJA  ŚW. MARKA    ( o urodzaje )    
O urodzaje w  int. wszystkich rolników  i  działkowców  oraz
o chleb powszedni dla nas wszystkich.     (Kapliczka)

Wtorek 26.04.2016

Rachowice 7.00

konc:

   1. Dziękczynna do M.B. Nieust. Pom. za odebrane łaski z
prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą z ok. urodzin Heleny
Morcinek 
   2. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o błogosław.
Boże i zdrowie w int. rodzin Morcinek, Grzesik i Marx

Środa 27.04.2016

Sierakowice 17.30 Za  ++  Apolonię  i  Józefa  Winkler,  2-ie  siostry  Annę  i
Hildegardę,  2-ie  bratowe Martę  i  Anielę,  szwagra  Ericha,
Ericha  Poloczek  jego  rodziców,  braci  i  siostrę  i  całe  ++
pokrew. Za ++ Jana i Sabinę Dydo i dusze w czyśćcu cierp. 

Rachowice 1663r.Sierakowice 1673r. Goszyce 1932r.
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Rachowice 18.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
zdrowie i Boże błogosław. dla rodziny Doleżych i Urbaniec. 

Czwartek 28.04.2016

Sierakowice 17.30 Za + Alicję Milczanowską w 1-szą rocz. śm. 

Goszyce 18.30 Za  ++  rodziców Maksymiliana  i  Marię  Frania,  ojca  Jana
Szymoński, + Erykę Foit i ++ z rodzin Frania i Szymoński. 

Piątek 29.04.2016 Święto św. Katarzyny ze Sieny, Dziewicy, Dra Kościoła, patronki Europy

Sierakowice 17.20
17.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego 
M. szkol.  Za ++ teściów Edeltraudę i Reinholda Kowol na
pam. urodzin, męża Manfreda, ojca Pawła Morys i całe ++
pokrew. z obu stron 

Rachowice 18.20
18.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego 
M.  szkol.  Za  +  Stanisława  Bluz  na  pam.  urodzin
(Sośnicowice)

Sobota 30.04.2016

Sierakowice 17.00

konc:

M.N. 1.  Przez  wstawiennictwo  św.  Floriana  o  zdrowie,
opiekę  i  błogosław.  Boże  dla  wszystkich  Strażaków  z
Sierakowic
    2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosław. Boże i opiekę w int. Doroty i Piotra Skoberla.

Rachowice 18.30 M.N.  Za  ++  rodziców  Konrada  i  Elżbietę  Burdzik,
Franciszka i Franciszkę Jeleń, za Wincentego i Małgorzatę
Woźniczek, Annę i Waltra Wróbel i dusze w czyśćcu cierp.  

6   Niedziela  Wielkanocna    (1.05.2016) 

Rachowice 7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej  
Do Opatrz. Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą
o dalszą opiekę i  zdrowie  dla  Eufemii  i  Leona Szczygieł
oraz o błogosław. dla dzieci i wnuków. 

Sierakowice 9.10
9.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej  
Dziękczynna  za  odebrane  łaski  z  prośbą  o  zdrowie
i błogosław. Boże z ok. 85-tych urodzin Marii Stareczek.

Goszyce 11.00 Do M.B.  Nieust.  Pom.  z podziękow. za odebrane łaski  z
prośbą o dalsze błogosłw. i zdrowie w int Eryki i Alojzego
Foit. 

Rachowice 14.30 N a b o ż e ń s t w o    m a j o w e           
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Sierakowice 15.30 N a b o ż e ń s t w o    m a j o w e           

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE

1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu) w przyszłym tygodniu na
na nasze potrzeby a przed kościołem do puszek  zbiórki na pomoc humanitarną
dla Ukrainy. Ojciec Święty liczy, że wspólnoty katolickie wielkodusznie odpowiedzą
na tę inicjatywę, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”.

2) W  dzisiejszej  Ewangelii  Jezus  przypomina  nam  o  tym, byśmy  się  wzajemnie
miłowali.  W  początkach  chrześcijaństwa  wzajemna  miłość  pomiędzy  uczniami
Chrystusa przyciągała i inspirowała pogan. Warto o tym pamiętać i żyć tak, by inni
widzieli, że jesteśmy uczniami Jezusa.

3) Przeżywamy  dziś  już  ostatnią  niedzielę  kwietnia,  która  według  programu
duszpasterskiego jest Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich
poruszających  po  drogach.  Niech  nasza  wspólna  modlitwa  owocuje  większą
rozwagą  i  mądrością  w  czasie  naszych  pieszych,  rowerowych  czy
samochodowych podróży Starajmy się  być  bezpiecznymi  użytkownikami  dróg i
pojazdów  mechanicznych.  Msza  św.  w  int.  kierowców  w  lipcu  w  okolicach
wspomnienia św. Krzysztofa

4) Jutro w poniedziałek  z racji  wspomnienia św. Marka procesja błagalna i msza św. o
urodzaje równolegle w Sierakowicach i Rachowicach o godz. 17.00

5) W czwartek wieczorna msza św. w  Sierakowicach i w Goszycach 
6) W przyszłą niedzielę – 1-go maja – św. Józefa Rzemieślnika,  odpust  w Taciszowie w

naszym dekanacie o godz. 10.30.
7) Zachęcamy i zapraszamy w piątek do modlitwy w intencji Europy w dniu święta

patronki naszego kontynentu, Świętej Katarzyny Sieneńskiej.
8) W przyszłą niedzielę nabożeństwo majowe w Rachowicach i Sierakowicach
9) W środę po lekcjach pierwsza próba dla dzieci Pierwszkomunijnych w kościele
10) Zapraszam  chętnych  na  pielgrzymkę  w  dniach  od  9  –  12  maja  2016  do

Sanktuariów  Wielkopolski  miejsca  chrztu  Polski  z  ok.  Jubileuszu  1050  –lecia
Chrztu  Polski  cena  z  wyżywieniem  350  zł,  Pielgrzymka  organizowane  przez
Parafię św. Pawła w Pyskowicach, dokładny plan i informacje w zakrystii, proszę o
jak najszybszą decyzję.  

 Rachowice–sprzątanie Kościoła : Polowczyk L., Kampe  S.,  Król B.,  
 Sierakowice-sprzątanie Kościoła : (ul. Górna) : Doleżoł M., Hassa A.,  Hassa  A;,  Urbaniec  D. 

ZAPOWIEDZI

1. Patrycja       Kweczer                       c. Waldemara             zam. Kozłów
    Dawid          Straszek                       s. Norberta                 zam. Goszyce

2.  Monika        Łachańska                   c. Stanisława              zam. Goszyce  i  RFN
    Klaudiusz     Wyciślok                      s. Huberta                  zam. Świbie  i  RFN

3.  Aleksandra  Kołodziej                      c. Leszka                    zam. Rachowice
    Tomasz         Magoń                         s. Krzysztofa              zam.  Gliwice  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 25  IV  –  św.  Marek,  Ewangelista,  uczeń  i  towarzysz  misyjnych  wypraw  św.  Pawła,

następnie uczeń św. Piotra, którego naukę przedstawił w swojej Ewangelii;
 29 IV – św. Katarzyna ze Sieny, dziewica, Doktor Kościoła i patronka Europy, która 

odegrała w historii Kościoła i średniowiecznej Europy bardzo doniosłą rolę                          
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