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25  Niedziela  zwykła    ( 20.09.2015 ) 
Rocznica poświęcenia naszych kościołów 

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

   

   
Poniedziałek 21.09.2015 Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
   1. Za + ojca Karola Wolf, brata Ericha na pam. ich 
urodzin, żonę Jadwigę 4-y siostry, 5-ciu braci, 3-ch 
szwagrów, 2-ie bratowe, za + męża Huberta Przybyła, jego 
rodziców Annę  i Karola, córkę Elżbietę, syna Alberta żonę 
Marię i Józefa Nowara, za wszystkich ++ z pokrew.  

   2. Za + męża Konrada Morys, ++ rodziców Marię i 
Franciszka Morys, Zofię i Karola Gurczke,  ++ z pokrew i 
dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Wtorek 22.09.2015  
   
Goszyce 7.00 

konc: 
1.  Za + ojca Mirosława Czyrny na pam. jego urodzin 

2.  Za + męża Ericha Król na pam. jego urodzin 
   
   
Środa 23.09.2015 Wspomnienie obowiązkowe św. Pio z Pietrelciny, prezbitera 
   
Sierakowice 17.30 Za ++ rodziców Alojzego i Marię Fochmann, ich syna 

Norberta. Za wszystkich ++ z rodzin Fochmann i Holewa 
oraz dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 18.30 Dziękczynna w int. Marii i Piotra Twardon w 15-tą rocz. 

ślubu, dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosław. i zdrowie.  
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Czwartek 24.09.2015  
   
Sierakowice 17.30 Do M.B. Nieust. Pom. i Miłosierdzia Bożego na podziękow. 

za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i 
błogosław. dla rodzin Szykowski, Urbaniec i Skoberla  (RFN)  

   
Rachowice 18.30 Za ++ rodziców Gertrudę i Antoniego Morcinkowski, Helenę 

i Józefa Drąg, za Rozalię Drąg, brata Józefa, Katarzynę i 
Karola Urbańczyk, Rajmunda Morgała oraz ++ pokrew. i 
dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Piątek 25.09.2015 Wspomnienie obowiązkowe bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera. 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzi  młodzież gimnazjalna kl.1. 

M. szkol.  Za + męża Michała Komor, jego rodziców  
Piotra i Magdalenę, rodzeństwo, teściów Teodora i Martę 
Buron, ich córki, Józefa i Franciszkę Kaduk oraz ++ 
pokrewieństwo. 

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - prowadzi  młodzież gimnazjalna kl. 1 

M. szkol.  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Hannę 
Mazur w int. jej rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże                 
i pomoc  w jej wychowaniu.  

   
   
Sobota 26.09.2015  
   
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Serca Pana Jezusa z podziękow. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie z ok.                  
85-tych urodzin Anny Pasuga.   

   
Rachowice 18.30 M.N.   Do Trójcy Przenajświętszej i M.B. Fatimskiej z 

podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. 
Boże w int. rodziny Andrzeja Gliński 

   
   

26  Niedziela  zwykła    ( 27.09.2015 ) 
   
Rachowice 7.30 Do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże w int. Urszuli i 
Mirosława Kułakowski. 

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Jarosz, Antoninę i 

Franciszka Gocz, za ++ dziadków z obu stron oraz dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
Goszyce  11.00 Za + męża Jana Szymońskiego , rodziców , teściów i całe 

++ pokrew.  
   
Rachowice 14.30 N a b o ż e ń s t w o     
   
Sierakowice 15.30 N a b o ż e ń s t w o     
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na Stolicę Apostolską (przeniesiona z października),  w 
przyszłym tygodniu, 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) Dziś – również dwudziesta piąta niedziela w ciągu roku, a zarazem trzecia 
niedziela września, w którą Kościół w Polsce obchodzi Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Jest to dobra okazja do zastanowienia się nad tym, jak 
korzystamy z tych środków przekazu, także z mediów katolickich: a także z 
programów religijnych w innych mediach. Mamy też sposobność do zastanowienia 
się nad zagrożeniami, jakie mogą nieść ze sobą mass media, nad dokonywanymi 
przez nas wyborami programów i przygotowaniem młodego pokolenia do 
odpowiedzialnego korzystania z nich. 

4) Jutro – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Zachęcamy do modlitwy w 
intencji celników, którym patronuje św. Mateusz, a także o nowe powołania do 
służby Bożej i o błogosławieństwo niebios dla dzieła nowej ewangelizacji. 

5) We wtorek rano o godz. 7.00 msza św. konc: w Goszycach. 
6) Za tydzień – dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku a zarazem Światowy Dzień 

Turystyki. 
7) W przyszły czwartek po mszy św. ok. 19.10 w salce pod plebanią zapraszam na 

nauka przed chrztem. 
8) W najbliższy piątek po mszy szkolnej spotkanie dla klas 3-ich Gimnazjum w 

Szkole Podstawowej. 
9) W przyszłą sobotę i niedzielę dobrowolna ofiara na Caritas Parafii. 
 

 

      Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Kozak  U.,  Nierychło  H.,  Nowrot  I.  

 

      Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Blok Wspól.) :  Tracz  B.,   Tracz  P., 

                                                                                          Będzichowska  W.,   Kozubska  

 

 

 

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 wybitny 
kaznodzieja i twórca pieśni religijnych w języku polskim, żył na przełomie XV i XVI w. (wspomnienie 
obowiązkowe); 
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