
Parafia Św. Trójcy  tel.  (032)  238-42-30 
Rachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23    Niedziela  Zwykła    (07.09.2014) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Za + męża i ojca Jerzego Hassa w rocznicę śmierci, za ++ 
rodziców, teściów, brata Pawła, szwagrów, szwagierkę, 
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   
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Maryli i Andrzeja 
Wiadernych oraz ich dzieci z rodzinami. 

   
Goszyce  11.00 Dziękczynna w intencji Urszuli Morcinek z okazji 85 urodzin, 

dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo i zdrowie oraz o Bożą opiekę dla całej 
rodziny. 

   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y     
   
   
Poniedziałek 8.09.2014 Święto Narodzenia NMP         Błogosławienie ziarna siewnego 
   
Sierakowice 7.00 1. Za + Oskara Morcinek w 30-ty dzień po śmierci. 

2. Za Parafian 
   
   
Wtorek 9.09.2014 Błogosławienie ziarna siewnego 
   
Rachowice 7.00    1. Do M.B. Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
w intencji rodziny Nowrot i Warzecha. 

   2. Za dusze w czyśćcu cierpiące  ( ofiara ze skarbony) 
   
   
Środa 10.09.2014  
   
Sierakowice 17.30 Za ++ rodz. Elżbietę i Erwina Franuszczyk na pamiątkę ich 

urodzin, ++ z rodzin Franuszczyk i Kachniarz. 
   
Rachowice 18.30 Za ++ z rodzin Glagla, Hudaszek, Maciej i Mika. 
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Czwartek 11.09.2014  
   
Sierakowice 17.30 Za ++ rodz. Alojzego i Marię Fochman, ich syna Norberta, 

++ z rodzin Fochman i Holewa, oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

   
Rachowice 18.30 Za ++ rodz. Leokadię i Joachima Nowrot, ich ++ rodziców, 

ciocię Magdalenę, wujków Pawła i Jerzego. Za + Gerharda 
Ksoll, oraz całe ++ pokrewieństwo. 

   
   
Piątek 12.09.2014 Wsp. obow. NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

M. szkol.  Dziękczynna  w intencji rodziny Stefana Sosna 
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

M. szkol.  Do  Anioła Stróża za roczne dziecko Dominika 
Tatusz, w int. jego rodziców i chrzestnych o błogosław. 
Boże i pomoc w jego wychowaniu. 

   
   
Sobota 13.09.2014 Wsp. obow. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła 
   
Sierakowice 17.00 

konc. 
M.N. 1. Dziękczynna w intencji Adolfa Urbaniec z okazji  
75-ej rocznicy urodzin, dziękując za odebrane łaski z 
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.  

         2. Dziękczynna w intencji rodziny Alojzego Urbaniec z 
podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie. 

   
Rachowice 18.30 M.N. Do M.B. Nieustającej Pomocy w intencji Małgorzaty 

Król z okazji 70-tych urodzin, jej dzieci z rodzinami, 
dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie.  

   
   
   

23    Niedziela  Zwykła    (14.09.2014) 
Święto  Podwyższenia  Krzyża 

   
Rachowice 7.30 Dziękczynna w intencji Marii Franik z okazji 80-tej rocznicy 

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

   
Sierakowice 9.30 Do Bożej Opatrzności w intencji rodziny Cencarek z 

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

   
Goszyce  11.00 Za + męża Jana Szymański, ++ rodziców i teściów oraz 

całe ++ pokrewieństwo. 
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Rachowice 16.00 Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec i procesja   
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

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

2) Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam 
o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do 
drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa 
zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze 
rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. 
Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. 

3) Również dziś popołudniu nieszpory w Rachowicach, a następnie spotkanie z 
rodzicami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.  

4) Trzecia klasa Gimnazjum zgodnie z przepisami będzie miała 6 spotkań 
dodatkowych i tak: we wrześniu i październiku po dwa spotkania, oraz w lutymi i 
marcu jedno spotkanie. Pierwsze będzie miało miejsce w najbliższy piątek po 
mszy św. szkolnej w Sierakowicach w szkole podstawowej. ( indeks bierzm.) 

5) W najbliższy poniedziałek, 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 piątek, 12 września, w liturgii wspomnienie obowiązkowe N/M/P. 
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – Patronki Diecezji Gliwickiej 

6) 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. 

7) W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem 
męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i 
wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. 

8) Ponieważ 13 września przypada w sobotę nabożeństwo przeniesiemy tym razem 
na niedzielę popołudniu, w przyszłości gdy taka sytuacja wystąpi msza i 
Nabożeństwo Fatimskie będzie odprawiane w piątek, gdyż w Fatimie uroczystości 
rozpoczynają się zawsze 12 wieczorem a kończą się w południe 13 danego 
miesiąca. Zapraszamy serdecznie wszystkich w przyszłą niedzielę do Rachowic 
na Nabożeństwo i Procesję Fatimską o godz. 16.00 

9) Zmiana tajemnic różańcowych w Rachowicach w czwartek po Mszy świętej 
wieczornej. 

ZAPOWIEDZI 

 
1. Damian           Kruczek                 s. Piotra                    zam. Sierakowice 
    Elżbieta           Błaszczyk              c. Helmuta                zam. Rzeczyce                                                
 

          Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Polowczyk  L.,  Glińska  B.,  Marcinek  J.  

        Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) :  Ochman  E.,  Gorywoda  D.,   

                                                                          Gorywoda  B.,  Laska  L.   



Parafia Św. Trójcy  tel.  (032)  238-42-30 
Rachowice 

 

 

 


