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1   Niedziela  wielkiego postu   (22.02.2015) 
   
Rachowice 7.30 Za + Alfreda Powiecko od kolegów z Rachowic  
   
Sierakowice 9.30 Za + Urszulę Kipara od mieszkańców bloku Ceram. 
   
Goszyce  11.00 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą i zdrowie w int. rodziny Straszek 
   
Rachowice 14.20 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
   
   
Poniedziałek 23.02.2015  
   
Sierakowice 7.00 Za + Rajnera Latocha w 1-szą rocznicę śmierci. 
   
Rachowice 9.30 Pogrzeb śp. Anieli Pakosz 
   
Sierakowice 11.15 Msza św. pogrzbow. śp. Zbigniewa Alencynowicz i pogrzeb 
   
   
Wtorek 24.02.2015  
   
Rachowice 7.00  Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opikę Bożą i zdrowie w 
int. ks. Proboszcza z ok. urodzin od Parafian z Rachowic 

   
Sierakowice 16.30 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w 
int. ks. Proboszcza z ok. urodzin od Parafian z Sierakowic i 
Goszyc. 

   
   
Środa 25.02.2015  
   
Sierakowice 16.30 Za + matkę Elżbietę Filipczyk w 1-szą rocznicę śmierci. 

DROGA KRZYŻOWA 
   
Rachowice 17.30 M. szkol.  Za + Marię Pieczka w 1-szą rocznicę śmierci. 

DROGA KRZYŻOWA 
   

   
Czwartek 26.02.2015  
   
Sierakowice 16.30 Za + ojca Ewalda Hassa, matkę Edeltraudę Klein, brata 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Alfonsa, bratową Eugenię Klein, szwagra Edwarda Klos i 
++ z pokrewieństwa. 

   
Goszyce 17.00 Za ++ rodziców Hildegardę i Augustyna Wollny, córkę 

Kornelię, zięcia Józefa. Za ++ Franciszkę Kotucz, 2-ch 
mężów i pokrewieństwo Wittek, Wollny, Skupina, Halor 
oraz + Urszulę Kipara. 

DROGA KRZYŻOWA 
   
   
Piątek 27.02.2015  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

konc: 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzi  młodzież gimnazjalna kl. 2 

M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci   
   1. Za + męża i ojca Rudolfa Morcinek na pamiątkę 
urodzin. 
   2.  Za + Jana Dworaczyk  (ojca p. Trojnar) – od sąsiadów  

   
   
Sobota 28.02.2015  
   
Sierakowice 16.30 M.N. Do Anioła Stróża za roczne dziecko Mateusza 

Proksza, w intencji jego rodziców i chrzestnych, dziękując 
za odebrane łaski prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo 
i zdrowie oraz pomoc w jego wychowaniu. 
 

   
Rachowice 18.00 M.N. Do Bożej Opatrzności i M.B Nieustającej Pomocy 

dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Iwony i 
Sebastiana Grzywacz. 

   
   
   

2   Niedziela  wielkiego postu   (1.03.2015) 
   
Rachowice 7.30 Za ++ Helenę, Józefa i Janusza Glińskich, Emę i 

Franciszka Sosna, Waltra i Mariana Kampe, ++ z rodzin 
Glińskich, Sawickich, Sosna i za dusze w czyśćcu cierpiące 

   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna w intencji Anastaji Brzoza z okazji 80-tych 

urodzin, dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

   
Goszyce  11.00 Za + męża Henryka Raczek, rodziców, teściów, brata 

Bernarda, Ernesta i Erwina Kotuc, Ernę i Huberta Skupin i 
całe ++ pokrewieństwo. 

   
Sierakowice 15.40 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłą niedzielę na nasze potrzeby a 
przed kościołem do puszek dla dzieci Afryki (zgodnie z instrukcją Episkopatu 
Polski),  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś w niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w Rachowicach o godz. 14.20  

a w przyszłą niedzielę w Sierakowicach o godz. 15.40    (kazania będą inne) 
3) W poniedziałek w Rachowicach o godz. 9.30  pogrzeb śp. Anieli Pakosz a o godz. 

11.15 w Sierakowicach msza św. pogrzebowa i pogrzeb śp. Zbigniewa 
Alencynowicz 

4) W zakrystii można już składać zalecki (wypominki) przy drodze krzyżowej.                   
W czasie Wielkiego Postu odprawimy cztery  msze św. w int. zalecanych ++ przy 
drodze krzyżowej. 

5) W tym tygodniu zapraszamy na drogę krzyżową w środę w Rachowicach i 
Sierakowicach, a w czwartek w Goszycach 

6) W środę prosimy również dzieci z Rachowic na mszę szkolną i drogę krzyżową 
gdyż w tym tygodniu nie będzie w czwartek i piątek mszy św. w Rachowicach w 
Sierakowicach bez zmian. 

7) W czwartek wieczorem o godz. 17.00  msza św. w Goszycach 
8) Nasze rekolekcje Parafialne będziemy przeżywać od środy 11 marca do niedzieli 

15 marca, przewodniczyć im będzie ks. Prof. dr hab. Piotr Morciniec 
9) W piątek o godzinie 18.00 na plebanii spotkanie Wolontariuszy zaangażowanych 

w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. 
10) We wtorek na godz. 17.30 zapraszam na Plebanie na spotkanie Radę 

Duszpasterską  
11) Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową kwartalne dni modlitw o 

ducha pokuty, ale czas pokuty Kościoła trwa nadal. Przypomnijmy sobie w 
tym miejscu przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk 
pokutnych:  

 wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa 
Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie 
pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni 
powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i 
miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie 
własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość;  

 w Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas 
Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału 
w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa 
należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu 
przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę 
Popielcową oraz w Wielki Piątek;  

 Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia 
aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, 
czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia;  

 dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku 
zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać 
zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić 
do niego w tej sprawie osobiście albo też telefonicznie. Władze kościelne nie 
zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.  

 

      Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Marcinek B.,  Masarczyk  J.,  Złotoś M. 

      Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska) :  Kowol  E.,  Kowol B.,  Kowol W.  Balcer M. 
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