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31  Niedziela  zwykła    ( 01.11.2015 ) 
UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH   ŚWIĘTYCH    

   
Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Hildegardę i Huberta Gowin, Gerarda 

Koniczek, dziadków Gowin, Mroncz, Koniczek i Brzoza, 
Irmgardę i Joachima Marcinek, za ++ z całego pokrew. 
Koniczek i Gowin.  

   
Sierakowice 9.30 Za + męża Alfreda Sosna w 20-tą rocz. śm. za jego 

rodziców Agnieszkę i Augustyna. Za ++ rodziców Annę i 
Józefa Sosna, braci Jana, Alfreda i Antoniego, bratową 
Elżbietę, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Goszyce  11.00 Za ++ Annę i Oswalda Paszula ich rodziców i rodzeństwo, 

za Stanisława Królickiego, Henryka Sachnik, Matyjasa 
Bołnena, Franciszkę i Katarzynę Korus oraz ++ z pokrew. 
Grzywacz, Paszulai Sachnik 

   
Rachowice 13.30 Nabożeństwo za  ++ z  kazaniem i procesja na cmentarz. 
   
Sierakowice 15.00 Nabożeństwo za  ++ z  kazaniem i procesja na cmentarz. 
   

   

 WSPOMNIENIE  WSZYSTKICH  WIERNYCH  ZMARŁYCH 
niedziela   ( D Z I E Ń   Z A D U S Z N Y )  2.11.2015  

   
Goszyce 7.00 Msza  św. za  zalecanych  zmarłych. 
   
Sierakowice 16.30 

 
1. Msza  św. za  zalecanych  zmarłych. 

2. Za + Krystynę Skoberla w 30-ty dzień po śm.   
Różaniec  za  ++ zalecanych 

   
Rachowice 18.00 Msza  św. za  zalecanych  zmarłych. 

Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
   
Wtorek 3.11.2015  
   
Rachowice 7.00 

konc: 
   1. W int. ++ zalecanych w czasie obchodów na Górze św. 
Anny oraz za ++ pątników. 

   2. Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony) 
Różaniec  za  ++ zalecanych 

   
   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Środa 4.11.2015 Św. Karola Boromeusza, biskupa 
   
Sierakowice 16.30 M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodziny Alfreda 
Urbaniec 
Różaniec  za  ++ zalecanych 

   
Rachowice 17.00 

17.30 
Różaniec  za  ++ zalecanych 

Do Opatrzności Bożej z podziękow. za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i opiekę Boża w int. Jerzego Mainka.  

   

   
Czwartek 5.11.2015  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Ciołek, brata Lucjana, 

Józefa, Edwarda, siostrę Danutę, szwagra Antoniego, 
bratową Halinę i za ++ z pokrew. Ciołek, Kołodziejczyk, 
Markiewicz, Ulewicz, Huszcza, Nowak, Bojarojćoraz dusze 
w czyśćcu cierp.  (od rodziny Olszewskich)   
Różaniec  za  ++ zalecanych 

   
Rachowice 17.00 

17.30 
Wystawienie Najśw. Sakram. (Godzina święta)   
Do Anioła Stróża za roczne dziecko Jakuba Król w int. jego 
rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc  w jego 
wychowaniu. 

   
   
Piątek 6.11.2015  
   
Rachowice 6.45 

 

 

 
 

8.15 

M. szkol. Do Serca Pana Jezusa na podziękow. za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. dla naszych 
rodzin z Rachowic.  

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
ODWIEDZINY CHORYCH 

   
Sierakowice 16.30 

17.00 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja 

M. szkol.  Do Serca Pana Jezusa na podziękow. za odebrane 

łaski z prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodzin z 
Sierakowic i Goszyc. 

   
   
Sobota 7.11.2015  
   
Sierakowice 16.00 

16.30 
Różaniec  za  ++ zalecanych  
M.N.  Za ++ rodziców Różę i Alfreda Dzierża, ojca Alfreda 
Sosna, dziadków Sosna Dzierza i Wielgoś oraz całe ++ 
pokrew.  

   
Rachowice 18.00 

18.30 
Różaniec  za  ++ zalecanych  
M.N.   Za + matkę Henrykę Błachut na pam. jej 90-tych 
urodzin, jej + męża Stanisława i ++ z pokrew.  
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32  Niedziela  zwykła    ( 08.11.2015 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + Alfreda Sosna, żonę Małgorzatę, ++ Adolfa i Elfrydę 

Wengrzik, Brygidę Wengrzik, ++ Waltra i Mariana Kampe, 
++ z rodzin Sosna, Kampe i Kaczorowski i dusze w czyśćcu 
cierp.  

   
Sierakowice 9.30 Do Opat. Bożej z podziękow. za wspólne przeżyte 50-lat 

małżeństwa z prośbą o zdrowie i opiekę dla Teresy i 
Alfreda Schweigstill z ok. Złotego Jubileuszu Małżeńskiego.  

   
Goszyce  11.00 Za + ojca Jana Proksza za ++9 babcie i dziadków: Marię i 

Ryszarda Rassek oraz Helenę i Pawła Proksza.  
   
Rachowice 14.30 Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
Sierakowice 15.30 Różaniec  za  ++ zalecanych 
   

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego w przyszłym tygodniu 

na nasze potrzeby a przed kościołem do puszek na kościół w potrzebie jest to 
dzień solidarności z Kościołem prześladowanym (zgodnie z instrukcją Episkopatu 
Polski), za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś Kościół wychwala Pana Boga za świętych i błogosławionych. To ci, którzy już 
opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że można żyć 
przyzwoicie, że człowiek jest w stanie wybierać i pomnażać dobro. Dzięki świętych 
obcowaniu są naszymi orędownikami w Niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam 
też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do 
tej świętości dążymy, czy jej pragniemy!  

3) Niech tej radości nie gasi nasze pochylenie nad grobami naszych bliskich dzisiaj i jutro, w 
Dzień Zaduszny. Owszem, cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości 
ludzkiego życia. Ale jako chrześcijanie, jako dzieci jednej wielkiej Bożej rodziny ufamy, że 
i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami dołączymy do grona wszystkich świętych i 
błogosławionych. 

4) Dziś po południu o godz. 13.30 w Rachowicach i o godz. 15.00 w Sierakowicach 
nabożeństwo za ++ z kazaniem a następnie różaniec i procesja na cmentarzu. Zachęcam 
aby w tym tygodniu skorzystać z okazji i ofiarować przepisane odpusty za zmarłych, -  
zapraszam  również  codziennie  na  modlitwę  różańcową  w  int.  zmarłych zalecanych.                                                                        

5) W dzień zaduszny o godz. o godz.7.00 msza św. w Goszycach, a o godz. 16.30 msza św. 
w Sierakowicach i różaniec za zalecanych ++ (z wypominek)                                                                                                                    

a  w  Rachowicach o godz. 18.00 msza św. i różaniec za zalecanych ++   ( z wypominek)              
6) Odwiedziny chorych w piątek o godz. 8.15, chętnych proszę zgłosić w zakrystii do 

czwartku włącznie, następne odwiedziny chorych przed świętami Bożego Narodzenia. 
7) W tym tygodniu pierwszy czwartek adoracja w Rachowicach o godz. 17.00  a następnie 

msza św.  
8) Również w tym tygodniu pierwszy piątek, w Rachowicach rano o godz. 6.45 msza św. z 

nabożeństwem do Serca Pana Jezusa w Sierakowicach  nabożeństwo o godz. 16.30 i 
msza św. o godz. 17.00 msza Pierwszopiątkowa.  Okazja do spowiedzi w te dni 20 min. 
przed mszą św.  Rano o godz.8.15 odwiedziny chorych, chętnych proszę zgłosić w zakry. 

9) Zapisywanie int. w Sierakowicach środa 15.45 do mszy w Rachowicach po mszy św.  

10) Rachowice – Sołtys z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców Rachowic na zebranie 
wiejskie w dniu 3 listopad (wtorek)  na godz. 17.00 do świetlicy sołeckiej. 

 

         Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Morcinek  W.,  Grzesik  S.,  Franik  M.  

         Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Pocztowa) :  Ludwig  S.,  Coroś  D.,  Choroś  A.,  Fabian  U.  
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