
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23  Niedziela  zwykła    ( 6.09.2015 ) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Za + męża i ojca Jerzego Hassa w rocznicę śmierci. Za ++ 
rodziców i teściów, brata Pawła, szwagrów, szwagierki, 
wujka Emila, kuzynkę Eleonorę. Za ++ rodziców Joachima i 
Leokadię Nowrot oraz całe ++ pokrewieństwo z rodzin 
Hassa, Markucik, Sachnik, Urbanek i Nowrot. 

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Za + mamy Irenę Senkowską i Helenę Hassa oraz 
wszystkich ++ z rodzin Senkowski, Jaroszczyk, Popiołek i 
Hassa. 

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Krystynę i Eugeniusza Drzazga, ++ 

dziadków z obu stron, ++ braci i siostry oraz ++ z rodzin 
Gryzak, Ochman i Kawecki. 

   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y       
   

   
Poniedziałek 7.09.2015  
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1. Za + Lidię Morys od sąsiadów    

2. Za + Jana Kuzak w 6-ść tygodni po śm.  
   
   
Wtorek 8.09.2015 Święto Narodzenia NMP         Błogosławienie ziarna siewnego 
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
   1. Do Boskiej Opatrzności i M.B. Nieust. Pom. z 
podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław , 
zdrowie pomoc i opiekę w int. rodziny Edyty i Waltra Sosna 
ich dzieci z rodzinami, pokrewieństwo i dobrodziejów. 

   2. Za + Zenobiusza Będzichowskiego od rodzin Chudych                
i Gierów 

   
   
Środa 9.09.2015  
   
Sierakowice 17.30 Za ++ rodziców Hildegardę i Ericha Morcinek ich syna 

Jana, ++ teściów Jadwigę i Jana Fabian oraz wszystkich ++ 
z tych rodzin. 

   
Rachowice 18.30 Do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za odebrane łaski z 

prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w int. rodzin Nowrot i 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 



Warzecha.  
   

   
Czwartek 10.09.2015  
   
Sierakowice 17.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą i zdrowie w int rodziny Gliński. 
   
Rachowice 18.30 Za ++ rodziców Leokadię i Joachima Nowrot, ich ++ 

rodziców. Za + ciocię Magdalenę, wujków Pawła i Jerzego, 
za + Gerharda Ksoll oraz całe ++ pokrew.  

   
   
Piątek 11.09.2015  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzi  młodzież gimnazjalna kl.3 

M. szkol.  Za + Ernestynę Dudel, męża Józefa wnuczkę 
Edytę, syna Kurta 3-ch zięciów całe ++ pokrew.  

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzi  młodzież gimnazjalna kl.3 

M. szkol.  Za + ojca Andrzeja Franik na pam. jego urodzin                  
(od dzieci) 

   
   
Sobota 12.09.2015 Wsp. obow. NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 
   
Sierakowice 17.00 M.N. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane 

łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże ok. 50-tych urodzin 
Bernarda Brzoza    

   
Rachowice 18.30 M.N. Do  M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za odebrane łaski 

z prośbą o zdrowie i dalsze błogosław. w int. Elżbiety i Jana 
Flis oraz ich dzieci z rodzinami 

   
   

24  Niedziela  zwykła    ( 13.09.2015 ) 
   
Rachowice 7.30 Do Boskiej Opatrzności z podziękow. za odebrane łaski z 

prośbą o dalsze błogosław. Boże dla rodziny Brunona 
Szczesny 

   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna do M.B. Fatimskiej z podziękow. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Eryki i 
Zdzisława Zabielskich oraz ich dzieci z rodzinami. 

   
Goszyce  11.00 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

Błogosław. Boże i zdrowie z ok. 35-tej rocznicy ślubu 
Doroty i Helmuta Neugebauer oraz ich dzieci.  

   
Rachowice 15.30 Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec i procesja  ze  świecami 
   
 

 

 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego w przyszłym tygodniu 
na  nasze potrzeby,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś w niedzielę nieszpory w Rachowicach o 14.30  a w przyszłą niedzielę o godz. 
15.30 Nabożeństwo Fatimskie, Różaniec i procesja ze świecami. 

3) Dziś – dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazuje 
Chrystusa uzdrawiającego człowieka głuchoniemego jako spełnienie zapowiedzi 
proroka Izajasza z pierwszego czytania mszalnego. Wpatrzeni w Zbawiciela 
wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom ludzi w potrzebie, starajmy się i my 
odnosić z szacunkiem do każdego człowieka, do czego wzywa nas dziś św. Jakub 
w drugim czytaniu mszalnym. 

4) W najbliższy wtorek msza św. w Sierakowicach 
5) Również we wtorek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt 

maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce 
świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, 
mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów 
poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 
sierpnia. Także w sobotę, 12 września, w liturgii wspomnienie obowiązkowe 
N.M.P. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – Patronki Diecezji Gliwickiej 

6) W sobotę – wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny, ustanowione na 
podziękowanie Panu Bogu i Matce Najświętszej za zwycięstwo odniesione przez 
króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683.  

7) Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Starajmy się zwracać uwagę na to, 
czym zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy w nauce, już od początku roku 
poświęcając im czas. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia 
dodatkowe, one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania 
i przykładu, zwłaszcza w tym, co dotyczy rzetelności w wypełnianiu powierzonych 
nam zadań, w piątek - przypominam o mszy św. szkolnej. 

8) W środę po mszy wieczornej ok godz. 19.00 w salce obok plebanii będziemy 
zapisywali dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii św. (proszę przynieść z sobą 
świadectwo z kl.2, a dzieci niech powtórzą sobie podstawowe modlitwy) – 
podręcznik  18. zł.  

9) Za tydzień – dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie V Tygodnia 
Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież, 
rodziców i wychowawców. 

10)Prośba p. Burmistrza – do odczytania 
 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM  

 
- Najświętsza Maryja Panna. Jej szczególnej opiece polecamy solenizantki bieżącego tygodnia, 

  rolników przystępujących do siewu, a także młode pokolenie oraz jego rodziców i wychowawców. 
 

 

 

      Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Mastalerz  K.,  Bednarczyk  M.,  Ligus  E. 

      Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Blok Wspól) :  Śladkowska  K.,  Kowol  J., 

                                                                                         Pawleta  A.,  Salbert  A.  

 
                                               
         


