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Zesłanie  Ducha Świętego - uroczystość  
 (8.06.2014) 

   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

   
Goszyce 9.30 Msza Święta - dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.  
   
Sierakowice 10.35 

11.00 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Msza Święta – w intencji pamiątkowej i dziękczynna, za 
otrzymane łaski.   

   
   
Poniedziałek 9.06.2014 N.M.P.  Matki Kościoła   ( 2-gie  święto Zielonych Świątek  ) 
   

Goszyce 7.00 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

   
Sierakowice  9.30 Pogrzeb śp. Alfreda Wolf  RIP. 
   
Sierakowice 17.00 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Rachowice 18.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
   
Wtorek 10.06.2014 Wsp. obowiązkowe bł. Bogumiła, biskupa 
   
Rachowice 7.00 1. W 1-szą rocznicę śmierci. 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące  (ofiara ze skarbony) 
   
   
Środa 11.06.2014 Wsp. obowiązkowe św. Barnaby, Apostoła 
   
Sierakowice 17.30 W 1-szą rocznicę śmierci.  
   
Rachowice 18.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   

   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 
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1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Czwartek 12.06.2014 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
   
Sierakowice 17.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Rachowice 18.30 Msza Święta - dziękczynna do Bożej Opatrzności 

i Miłosierdzia Bożego o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 
   
   
Piątek 13.06.2014 DZIEŃ FATIMSKI 
   
Sierakowice 18.00     1. Do M.B. Fatimskiej z podziękow.  za  odebrane łaski  z  

prośbą  o  błogosław.  Boże  i  zdrowie w int. wszystkich 
Parafian 

    2. W intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

    3. W intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące. 
Różaniec  i procesja ze świecami     

   
   
Sobota 14.06.2014 Wsp. obowiązkowe bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. 
   
Sierakowice 16.50 

17.00 

LITANIA DO SERCA PANA JEZUSA 

M.N. W intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące.  
   
Rachowice 18.20 

18.30 

LITANIA DO SERCA PANA JEZUSA 

M.N. W intencji ks. Krzysztofa Dulęby z okazji urodzin, 
dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie. 

   
   
   

Uroczystość  Trójcy  Świętej  - uroczystość  
 (15.06.2014) 

   
   
Goszyce 8.00 Msza Święta - dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie. 
   
Sierakowice 9.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Rachowice 11.00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA ks. prał. 

Rudolf Badura  
1. Do Trójcy Przenajświętszej z podziękowaniem za  
   wszelkie łaski w int. całej Parafii. 

2. Za wszystkich ++ Parafian i dobrodziejów naszej Parafii  
   
Rachowice 15.00 N i e s z p o r y   O d p u s  t o  w e 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego a przed 

kościołem wg wskazań „Caritas Polska” do puszek na ofiary powodzi na 

Bałkanach w przyszłą niedzielę na nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam 

„Bóg zapłać”. 

2) Dzisiaj w Kościele radujemy się uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy 

się wspólnie o światło i moc Ducha Świętego dla nas wszystkich – zwłaszcza dla 

młodzieży, która przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Kościół modli się: 

„Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał 

nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”.  

3) W dniu dzisiejszym kończy się okres Wielkanocy w poniedziałek drugie Święto 

Zielonych Świątek, czcimy Maryję, jako Matkę Kościoła msza św. w Goszycach 

o godz. 7.00 w Sierakowicach o godz. 17.00 

4) W poniedziałek w Sierakowicach pogrzeb śp. Alfreda Wolf   RIP. 

5) W przyszłą niedzielę ODPUST  PARAFIALNY  ku czci   T r ó j c y   Ś w i ę t e j, 

suma odpustowa o godz. 11.00. W Sierakowicach bez zmian a w Goszycach 

o godz. 8.00. Proszę naszą orkiestrę, młodzież i górników ze sztandarami. Proszę 

też o liczny udział w sumie odpustowej, której przewodniczyć będzie ks. prał. 

Rudolf Badura, spowiedź w Sierakowicach o godz. 16.40, a w Rachowicach 

o godz. 18.10 

6) W najbliższy piątek 13 czerwca - Dzień Fatimski w Sierakowicach msza święta 

o godz. 18.00, po niej nabożeństwo różańcowe i procesja ze świecami. 

Uroczystościom przewodniczyć będzie bp. Gerard KUSZ  (młodzież proszę 

przygotować figurę) 

7) Dnia 14.06.2014 r. (sobota) odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin Diecezji 

Gliwickiej do Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach. Powitanie 

i zawiązanie wspólnoty o godz. 10.00 

 

ZAPOWIEDZI 

  1. Dawid        Lukoszek                 s. Leszka                  zam. Sierakowice 

      Katarzyna        Pajer                 c. Janusza                   zam. Gliwice                                                                 
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PIĘĆDZIESIĄTNICA 

 Pięćdziesiątego dnia po swoim 

zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na 

Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, 

wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy 

przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od 

Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie 

świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy 

Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna 

przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu 

wszystkim narodom. 

 Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa 

dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt 

Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. 

Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co 

uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię 

tego święta udzielano chrztu katechumenom. W 

średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu 

kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i 

innych kwiatów symbolizujących dary Ducha 

Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie 

uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol 

Ducha Świętego. 

08.06.2014 

Niedziela Zesłania 

Ducha Świętego 

Ewangelia: J 20, 19-23 

 Wieczorem w dniu 

Zmartwychwstania, tam gdzie 

przebywali uczniowie, gdy drzwi 

były zamknięte z obawy przed 

Żydami, przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: Pokój 

wam! A to powiedziawszy, pokazał 

im ręce i bok. Uradowali się zatem 

uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus 

znowu rzekł do nich: Pokój wam! 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam. Po tych słowach tchnął na 

nich i powiedział im: Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a 

którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane. 

08.06.2014 

Niedziela Zesłania 

Ducha Świętego 

 

PIĘĆDZIESIĄTNICA 


