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21    Niedziela  Zwykła    (24.08.2014) 
   
Rachowice 7.30 W int. Pielgrzymów z Góry św. Anny  
   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna w int. Beaty i Dariusza Holewa z dziećmi 

dziękując za odebrane łaski, prosząc o dalsze Boże 
błogosław i zdrowie.  

   
Goszyce  11.00 Za + męża Oswalda Morcinek, jego ++ rodziców i 

rodzeństwo. Za ++ rodziców Magdalenę i Romana 
Komander, siostrę Cecylię, + bratową Krystynę oraz całe 
++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.   

   
   
Poniedziałek 25.08.2014  
   
Rachowice 7.00 1. Za + kuzyna Jana Oczko – od Sabiny 

2. Za Parafian.  
   
   
Wtorek 26.08.2014 Uroczystość NMP Częstochowskiej 
   
Rachowice 7.00 Dziękczynna w intencji Stefanii Klapec i rodziny Ring, 

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

   
   
Środa 27.08.2014 Wspomnienie obowiązkowe św. Moniki 
   
Sierakowice 17.30 

konc: 
   1. Za ++ rodziców Jana i Helenę Marek na pamiątkę ich 
urodzin, chrześniaka Dawida, Barbarę Lach, za wszystkich 
++ z rodzin Gold, Marek, Mynarek, Raczek i Folwarczny. 

   2. Za + matkę Agnieszkę Szostek, jej męża Jerzego, syna 
Józefa oraz za ++ rodziców Annę i Michała Szatnik, brata 
Jana, szwagra Cherubina Duraj, ++ dziadków z obu stron i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

   

   
Czwartek 28.08.2014 Wspomnienie Obowiązkowe św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 
   
Sierakowice 17.30 Za ++ rodziców Różę i Ludwika Lach, siostry Alicję i 

Urszulę, jej męża Rudolfa, bratowe Barbarę i Hildegardę, 
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za Agnieszkę Świerkot oraz za wszystkich ++ z rodzin Lach 
i Świerkot. 

   
Rachowice 18.30 Za ++ Maksymiliana Bytomski, jego rodziców, syna 

Bernarda, za Karola i Martę Wrzeszcz, ich synów, dwie 
synowe, córkę Małgorzatę, jej męża Alfreda i za ++ z 
pokrewieństwa. 

   
   
Piątek 29.08.2014 Wspomnienie obowiązkowe Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Dziękczynna w intencji rodziny Bednorz i Straszek, 
dziękując za odebrane łaski, prosząc o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie. 

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Za + Dorotę Strzempek, jej 3-ech braci, 3 bratowe, za ++ 
rodziców Jana i Zofię Strzempek, córkę Różę, za ++ z 
pokrewieństwa Strzempek, Przybyła, Marcinek. 

   
   
Sobota 30.08.2014  
   
Sierakowice 16.00 

DOŻYNKOWA 
M.N. MSZA ŚWIĘTA DOŻYNKOWA na podziękowanie 
za żniwa, za Chleb powszedni w int. Rolników o błog. Boże 
w pracy na roli i za wszystkich Parafian z Sierakowic, oraz 
pracowników Agromasu aby w zdrowiu i pokoju spożywali 
Dary Ziemi.  

   
Rachowice 18.30 

konc. 
M.N. 1. Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieustającej Pomocy z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Hildegardy Król z 
okazji 92 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla 
rodzin córki i syna. 

         2. Dziękczynna w intencji Jadwigi Baran z okazji 83 
rocznicy urodzin, dziękując za odebrane łaski prosząc o 
dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

   
   

22    Niedziela  Zwykła    (31.08.2014) 
   
Rachowice 7.30 

DOŻYNKOWA 
Na podziękowanie za żniwa, za Chleb powszedni w int. 
Rolników o błog. Boże w pracy na roli i za wszystkich 
Parafian z Rachowic,  aby w zdrowiu i pokoju spożywali 
Dary Ziemi. 

   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna w intencji Eryki i Zdzisława Zabielskich 

dziękując za odebrane łaski, prosząc o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie. 

   
Goszyce  11.00 

DOŻYNKOWA 
Na podziękowanie za żniwa, za Chleb powszedni w int. 
Rolników o błog. Boże w pracy na roli za wszystkich 
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Parafian z Goszyc,  aby w zdrowiu i pokoju spożywali Dary 
Ziemi. 

 
 

  

Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y     
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu)   w przyszłą niedzielę na 
II dodatkowa Kolekta na Diecezjalny fundusz Inwestycyjny, za wszelkie ofiary 
składam  „Bóg zapłać”. 

2) W poniedziałek i wtorek msza św. rano w Rachowicach 
3) We wtorek ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić 

Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Czym jest i czym powinna być dla nas 
Jasna Góra, przypominał Błogosławiony Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę 
przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego 
zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. 

4) W piątek 29 sierpnia  dzień spowiedzi dla dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem 

NOWEGO ROKU szkolno – katechetycznego, bardzo proszę rodziców aby 
dopilnowali w tym względzie nie tylko wszystkie dzieci ale również aby 

przypomnieli młodzieży o spowiedzi w  Rachowicach  - od godz. 15.45 do16.30      

oraz dla starszych od 17.10 do 17.30. W Sierakowicach od godz. 16.35 do 

mszy św. 
5) Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego w poniedziałek za tydzień 

1 września, msza św. będzie na prośbę dyrekcji szkoły odprawiana już o godz. 
(7.30)! w Sierakowicach gdyż o godz. 8.30 rozpocznie się akademia 
rozpoczynająca rok szkolny.  

6) W przyszłą sobotę 30.08. w SIERAKOWICACH o godz. 16.00 msza św. 
DOŻYNKOWA, a niedzielę w Rachowicach i Goszycach, bardzo proszę o 
pomoc w przygotowaniu kościołów do tej uroczystości.   

7) W przyszłą niedzielę nieszpory w Sierakowicach o godz. 15.30 
8) W niedzielę za dwa tygodnie 7 września w kaplicy w „Magdalence” w Goszycach 

msza ślubowana w int. strażaków w rocznicę ugaszenia pożarów lasów, początek 
mszy św. o godz. 14.00 

9) Chciałbym serdecznie podziękować naszej orkiestrze za towarzyszenie nam na 
pielgrzymce na Górze św. Anny oraz wszystkim, oraz wszystkim pątnikom bez 
wyjątku. 

10)Gość Niedzielny płyta CD cz. I  Dzienniczka św. Siostry Faustyny (audiobuk) 

 

 

 

          Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Tomiczek  M.,  Sosna  A.,  Sosna  M 
 
        Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Holewa B.,  Kulińska D.,                        

                                                                          Groetschel M., Bąk G    

 

ZAPOWIEDZI 
 

  1. Patryk            Grzywacz               s. Rudolfa                 zam. Rachowice 
      Joanna           Dudek                   c.  Wiesława              zam. Żernica  

                                     


