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3   Niedziela  adwentu  „Gaudete”  (13.12.2015 ) 
   
Rachowice 7.30 O powołania Kapłańskie zakonne i misyjne   (od Prob.) 
   
Sierakowice 9.30 Do Opatrzności Bożej w int Mariana Olszewskiego z ok. 60-

tych urodzin z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o 
dalsze Boże błogosław. Boże i zdrowie  

   
Goszyce  11.00 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

błogosław. Boże i zdrowie w int. rodziny Joachima Morcinek  
   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y    a d w e n t o w e  
   

   
Poniedziałek 14.12.2015 RORATY     św. Jana od Krzyża  Prezb. i  Dra K.  
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1. Za + Jerzego Mynarek w 6-ść tygodni po śm.  

2. Za + wujka Erwina Martin (RFN) na pierwszą wiadomość 
o śmierci  (ks. Prob.) 

   
   
Wtorek 15.12.2015 RORATY 
   
Rachowice 7.00 

konc: 
1. Za Parafian 

2. O Łaskę zdrowia dla matki Marii Damski i o błogosław. 
Boże dla całej rodziny  (ks. Prob)  

   
   
Środa 16.12.2015 RORATY 
   
Sierakowice 16.30 

konc: 
1. Za + żonę i matkę Mariannę Kocoń, rodziców z obu 
stron, dziadków  i ++ pokrew. Kocoń, Sołtysiak i dusze           
w czyśćcu cierp.  

2.  Za ++ rodziców Martę i Augustyna Urbaniec ich 4-ch 
synów, synową i ++ z pokrew. Urbaniec i Skoberla oraz 
dusze w czyśćcu cierp.  

   

   
Czwartek 17.12.2015 RORATY 
   
Sierakowice 16.30 Za + męża Alfreda Misch, ++ rodziców Morcinek i Misch, za 

++ 2-ch braci, Annę i Huberta Gnida oraz za ++ z pokrew.  
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Rachowice 17.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Marię Szombara w int. 

jej rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc  w jej 
wychowaniu. 

   
   
Piątek 18.12.2015 RORATY 
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzi  młodzież gimnazjalna kl. 3 
M. szkol.  Za + brata Jerzego Mynarek od  sióstr z 
rodzinami.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzi  młodzież gimnazjalna kl. 3 
M. szkol. Za + męża ojca i dziadka Edwarda Bieniek , 
syna Pawła, bratanicę Wiolettę, brata Kazimierza, 
szwagierkę Jadwigę, jej córkę Annę, 3-ch szwagrów, za ++ 
teściów i dziadków z obu stron oraz za ++ Marcina i 
Krystynę Urbaniec.  

   
   
Sobota 19.12.2015  
   
Sierakowice 16.30 

konc: 
M.N.   1. Do Opatrzności Bożej z podziękow. za odebrane 
łaski, z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie z ok. 45-
tej rocz. ślubu Heleny i Henryka Pieczka. 

            2.  Do Jezusa Miłosiernego i M.B. Nieust. Pom. z 
podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i 
Boże błogosław. w int. Moniki i Andrzeja Pieczka oraz ich 
dzieci.  

   
Rachowice 18.00 M.N.   Za ++ dziadków Annę i Reinholda Marcinek ich 

dzieci i synowe, Gertrudę i Józefa Szmandra, Marię i 
Bolesława Piwowarczyk, syna Jana , zięcia Edmunda i 
Zofię Rakowski 

   
   

4  Niedziela  adwentu    ( 20.12.2015 ) 
   
Rachowice 7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą  i zdrowie z ok. 65-tych urodzin Szczepana Błachut.  
   
Sierakowice 9.30 Za + męża i ojca Antoniego Hassa, jego rodziców, 2-ch 

braci, 4 siostry, ++ Jana i Genowefę Fabicki, bratową 
Teresę, szwagra Mariana, Leonarda Kandziora, Emilię 
Szczeponik i dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
Goszyce  11.00 Za + ojca i teścia Eryka Król , + ojca Józefa Niemiec i 

Andrzeja Krawczyk oraz ++ z rodzin Król i Niemiec.  
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta, ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu) kościołów w przyszłym 
tygodniu na  nasze potrzeby,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś po nabożeństwie w Rachowicach spotkanie z rodzicami dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii. 

3) „Radujcie się w Panu !” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza 
niedziela to niedziela radości, że Pan jest już blisko, że przychodzi, by nam 
udzielać swoich darów i łask. I nawet kolor szat liturgicznych jest dzisiaj, weselszy, 
bo nie fioletowy tylko różowy. Otwierajmy się na przychodzenie Pana Jezusa, 
który pragnie towarzyszyć naszej codzienności; otwierajmy się na Jego moc. 

4) W czwartek rozpoczynamy drugą część Adwentu – bezpośrednie przygotowanie 
nas do świąt Bożego Narodzenia. W tej drugiej części Adwentu liturgia kieruje 
nasz wzrok na wydarzenia zapowiadające narodzenie Chrystusa, by w ten sposób 
skupić naszą uwagę nie tylko na tym, co się już wydarzyło, ale też na tym, co ma 
się wydarzyć Boże Narodzenie to nie tylko świętowanie historycznego przyjścia 
Chrystusa, lecz przede wszystkim nasze osobiste spotkanie z Tym, który właśnie 
dla nas stał się człowiekiem. 

5) Z racji zbliżających się świąt odwiedziny chorych w najbliższy piątek od 8.30, 
chętnych proszę zgłosić w zakrystii, pojedzie ks. Prob. i ks. Wikary 

6) Spowiedź dla dzieci 
    w Sierakowicach w piątek o godz. 15.45.  
    w Rachowicach w sobotę 9.00 dla dzieci (ks. Prob i ks. Wik). 
    w Goszycach spowiedź w niedzielę po mszy św. będą spowiadać ks. Wikary 
     i ks. Prob. 
7) We wtorek za tydzień w naszych kościołach okazja do spowiedzi św. od 19.00 

do 20.00 w Sierakowicach 4-ch księży a w Rachowicach 3 księży 
8) W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP po ukończeniu 

specjalnego kursu przygotowawczego ks. Bp. Ordynariusz Jan Kopiec 

udzielił Panu Łukasz Kołodziej posługi Nadzwyczajnego Szafarza 

Komunii Św. - w imieniu Parafii wyrażam podziękowanie za gotowość 

pomocy w tej służbie i życzę Błogosławieństwa Bożego w tej posłudze. 

9) Przeczytać zaproszenie p. Burmistrza na wystawę o Deportacji mieszkańców 
Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r. 

  
 

      Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  w tym tygodniu sprzątniemy we własnym zakresie 

      Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) :   Sosna  J., Gryzak  D.,  

                                                                                        Foit K., Gorewoda  D. 

 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 14 XII – św. Jan od Krzyża, wielki hiszpański mistyk, reformator zakonu karmelitańskiego  
i autor wielu dzieł z duchowości; św. Jan Paweł II nazwał go mistrzem w wierze  
i świadkiem Boga żywego. 
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