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25    Niedziela  Zwykła    (21.09.2014) 
Rocznica poświęcenia naszych kościołów 

( Niedziela środków masowego przekazu )   
   
Rachowice 7.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Rachowicach. 

    
Sierakowice 9.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Sierakowicach 

   
Goszyce  11.00 

Kiermasz 

konc: 

   1. O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kaplicy w Goszycach. 

   2. Do M.B. Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 40 
lat życia, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
rodziny Klaudii Wittek. 

   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y 
   
   
Poniedziałek 22.09.2014  
   
Sierakowice 7.00 

konc. 
1. Za + Helenę Koziołek w 6 tygodni po śmierci. 

2. Za ++ rodziców Maksymiliana i Marię Paprotny, Józefa 
Dziuba, ++ z rodziny Paprotny i Dziuba. 

   
   
Wtorek 23.09.2014 Wspomnienie obowiązkowe św. Pio z Pietrelciny, prezbitera 
   
Rachowice 7.00 

konc. 
1. Za Parafian 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony) 
   
   
Środa 24.09.2014  
   
Sierakowice 17.30 Za + męża Alfreda Wolf, ++ rodziców Martę i Wiktora 

Nowara, ich synów Wilhelma, Klarę i Franciszka Wolf, ich 
córkę Teresę, syna Kurta, zięcia Janusza oraz za ++ 
dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
Rachowice 18.30 Za ++ Waltra i Mariana Kampe, Emmę i Franciszka Sosna, 

Józefa, Franciszkę, Waldemara i Anielę Kampe, 
Małgorzatę i Alfreda Sosna, Edeltraudę i Eugeniusza 
Marcinek, Adelajdę i Franciszka Mandrysz, za ++ z rodzin 
Szczesny, Sosna, Minas, Cesarz, Kabisch i Scholz. 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 
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1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Czwartek 25.09.2014 Wspomnienie obowiązkowe bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera. 
   
Sierakowice 17.30 Za + ojca Jana Sosna, ++ dziadków Sosna, Mainka, 

Urbaniec, Witek i całe zmarłe pokrewieństwo. 
   
Rachowice 18.30 Dziękczynna w intencji rodziny Rakowski dziękując za 

odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo    
i zdrowie. 

   
   
Piątek 26.09.2014  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzi  młodzież gimnazjalna kl.3 

M. szkol.  Za ++ Ernestynę Dudel, męża Józefa, wnuczkę 
Edytę, 3-ch zięciów oraz całe ++ pokrewieństwo Dudel, 
Urbanek i Latocha. 

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzi  młodzież gimnazjalna kl.3 

M. szkol.  Za + Bartłomieja Mazur na pamiątkę urodzin. 
   
   
Sobota 27.09.2014 Wspomnienie obowiązkowe św. Wincentego á Paulo, prezbitera. 
   
Sierakowice 17.00 M.N. Dziękczynna z okazji 50 rocznicy urodzin Małgorzaty 

Brzoza dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

   
Rachowice 18.30 M.N. Za + Eleonorę Machaj w 14-tą rocznicę śmierci, za ++ 

z rodzin Machaj, Skałuba, Urbanek, Woźniczek, Markucik 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
   
   

26    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. 
   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y  
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską przeniesiona z 
października, a przed Kościołem do puszek zbiórka specjalna na Caritas o 
którą prosił ks. Bp., w przyszłą niedzielę kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w 
miesiącu), za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziękujemy dziś Panu Bogu i naszym przodkom za nasze wspaniałe świątynie a 
więc obchodzimy dziś rocznicę poświęcenia naszych kościołów w Rachowicach, 
Sierakowicach i Goszycach. 

3) Nieszpory dziś w Sierakowicach o godz. 15.30 będziemy również dziękowali za 

nasze kościoły śpiewając wszystkim nam, znane słowa ”Jeżeli Pan domu nie 

zbuduje daremnie nad nim robotnik pracuje” 

4) Również dziś nasze Diecezjalne Dożynki w Sanktuarium MB Pokornej w Rudach o 
godz. 11.45 poświęcenie koron żniwnych, Msza św. o godz. 12.00  

5) Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem w naszej 
ojczyźnie i w Kościele poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów 
podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na 
przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, 
wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas tylu pielgrzymek papieskich do naszej 
Ojczyzny, widzieliśmy podczas tylu transmisji z uroczystości kościelnych, tylu 
programów katolickich… Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym 
narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw 
mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie 

6) Wreszcie po ½ rocznej batalii otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków zezwolenie na wycinkę dwóch spróchniałych drzew na cmentarzu w 
Sierakowicach. 

7) W najbliższy piątek po mszy szkolnej  kolejne spotkanie dla klas 3-ich Gimnazjum 
w Szkole Podstawowej. 

8) Ogłoszenie p. Burmistrza w sprawie dofinansowania kosztów na modernizację 
źródeł ciepła, budynków indywidualnych. 

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, jeden z najbardziej 
znanych współczesnych świętych; naznaczony stygmatami włączającymi go 
również fizycznie w przeżywanie Męki Pańskiej, stał się wielkim duszpasterzem, 
spędzając długie godziny w konfesjonale; Eucharystię celebrował zawsze z 
wielkim namaszczeniem i bywało, że trwała ona długie godziny; nie rozstawał się 
również nigdy z różańcem (wspomnienie obowiązkowe); 

 25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu 
braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do Męki 
Pański, jak też wsławił się niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które 
brał za osnowę swoich kazań (wspomnienie obowiązkowe); 

 27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, 
założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – 
szarytek, które oddają się różnorakiej posłudze chorym, ubogim i opuszczonym 
(wspomnienie obowiązkowe). 

 

          Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Krócicka  E.,  Królicka-Baron  E.,  Konieczny R. 

        Sierakowice - sprzątanie Kościoła  (ul. Kozielska) :  Magiera  A.,  Gabrysiak  A.,   

                                                                           Świerkot  U.,  Lach  G.   

                              


