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1   Niedziela  wielkiego postu   (14.02.2016)  
   
Rachowice 7.30 Za + Teresę Kaczmarczyk od rodzin Stanisława i 

Stanisławy Kaczmarczyk oraz od Danuty i Kazimierza 
Kaczmarczyk.       (intencja od uczestników pogrzebu) 

   
Sierakowice 9.30 Do Opatrzności Bożej z podziekow. za odebrane łaski z 

prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w int. rodziny Ryszarda 
Salbert.  

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Alberta i Marię Morcinek, Franciszka i 

Joannę Chudoba za ich ++ rodziców i rodzeństwo, kuzynkę 
Marię Król, i za wszystkich ++ z rodzin Chudoba, Dylong, 
Morcinek i Mynarek.  

   
Rachowice 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
   

   
Poniedziałek 15.02.2016  
   
Sierakowice 7.00 Za Parafian 
   
   
Wtorek 16.02.2016  
   
Rachowice 7.00 Za ++ rodziców Annę i Walentego Jonda, Marię i Józefa 

Dajka, ++ dziadków Jonda, Hosch, Dajkai Grzbiela i za ++ z 
pokrew. Jonda, Dajka oraz dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Środa 17.02.2016  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Majnusz o radość życia 

wiecznego i dusze w czyśćcu cierp.  

DROGA KRZYŻOWA 
   

   
Czwartek 18.02.2016  
   
Rachowice 17.30 Za + Anielę Pakosz w 1-szą rocz. śm.  

DROGA KRZYŻOWA 
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Piątek 19.02.2016  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za + Zbigniewa Alencynowicz w 1-szą rocz. śm.  

   
   
Sobota 20.02.2016 ROZPOCZĘCIE   REKOLEKCJI 
   
Sierakowice 11.00 Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci Szkoły Podstawowej        

i  Gimnazjum 
   
Sierakowice 16.05 

 
16.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
oraz okazja do spowiedzi 
M.N.  Za + Marię Pietrek w 14-tą rocz. śm., ++ Elżbietę i 
Jana Pietrek, brata Heinza, za teściową Paulinę Poloczek 
oraz całe pokrew. Pietrek i Poloczek 
z nauką dla wszystkich 

   
Rachowice 17.35 

 

18.00 
 

 

 
 

 
 

19.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
oraz okazja do spowiedzi 
M.N.  Za + męża i ojca Ericha Groffik na pam. urodzin,           
++ rodziców, Otylię Maksymiliana i Rafała Kijas, ++ Martę, 
Irmgardę, Ryszarda i Antoniego Szejdon, + Barbarę Sosnai 
za wszystkich ++ z pokrew. Kijas, Sosna, Kołodziej, 
Gajczewski, Kionka Adamski i Mosler   
z nauką dla wszystkich 
Nauka stanowa  dla mężczyzn i młodzieńców. 

   
   

2   Niedziela  wielkiego postu   (21.02.2016)  
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   oraz okazja do spowiedzi  
Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 
Bożą i zdrowie w int. rodziny Ryszarda i Joachima Urbanek.  

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   oraz okazja do spowiedzi 
Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 
Bożą i zdrowie z ok. 40-tych urodzin Adriana Latocha.  

   
Goszyce 11.00 Int. wolna 

 
 

   
Rachowice 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
    
Sierakowice 15.30 

ok. 16.15 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  
Nauka stanowa  dla mężczyzn i młodzieńców. 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta „ołtarzowa” (tradycyjnie raz w miesiącu), w przyszłym tygodniu 
na nasze potrzeby a przed kościołem do puszek dla dzieci Afryki (zgodnie z 
instrukcją Episkopatu Polski),  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu 
Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce 
nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami możemy i 
powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka 
wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze złem. 

3) Zapraszam na drogę krzyżową w środę do Sierakowic a w czwartek. do 

Rachowic.  
4) W zakrystii można już składać zalecki (wypominki) przy drodze krzyżowej.                   

W czasie Wielkiego Postu odprawimy cztery  msze św. w int. zalecanych ++ przy 
drodze krzyżowej.  

5) Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do 
Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w 
Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich 
Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać 
odpust zupełny 

6) Wielki Postu to czas  podejmowania trudu umartwienia, jako wynagrodzenie za 
nasze grzechy i za grzech naszych bliźnich, niektórzy powstrzymują się od wypicia 
alkoholu lub spożycia słodyczy albo też rezygnacja z pójścia do kina czy teatru  
tymi zaoszczędzonymi pieniędzmi możemy się podzielić z tymi ,którzy mają mniej 
od nas i tak wzorem lat ubiegłych po mszy św. będą rozdzielane za darmo 

skarbonki „Caritasu” jeżeli ktoś zechce podjąć ten trud, to proszę sobie zabrać 

taką skarbonkę a w Niedzielę „Miłosierdzia Bożego” a więc po Wielkanocy proszę 
przynieść je do kościoła a my przekażemy je do Centrali „Caritas” w Gliwicach. 
(jak co roku przypominamy, że nie ważne jest ile uda się nam zaoszczędzić ale 
ważny jest podjęty trud wielkopostnego wyrzeczenia) 

7) Od najbliższej soboty rozpoczynamy nasze ćwiczenia rekolekcyjne, proszę 
zarezerwować sobie odpowiednio czas. W sobotę przed południem o godz. 11.00 
spotkanie rekolekcyjne dla dzieci, dzieci z Rachowic proszę przewieść do 
Sierakowic my możemy również zabrać ok. 10 osób.  

8) W czasie rekolekcji Wieczorem w Rachowicach nauka stanowe dla mężczyzn i 
młodzieńców a w Sierakowicach dla mężczyzn i młodzieńców w niedzielę po 
Gorzkich Żalach. 

9)  Naszym rekolekcjom przewodniczył będzie ( O. Jozafat Gohly  OFM ) 
z Wrocławia  (kiedyś był na Górze św. Anny)  polecam Ojca Rekolekcjonistę 
modlitwie całej Wspólnoty Parafialnej. 

10)W przyszłą niedzielę int. wolna w Goszycach.  
 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Wróbel  J.,  Kołodziej  E.,  Andrysek  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Zastawie.) : Samol  K.,  Gorywoda  A.,   

                                                                                 Wojcieszek  S.,  Szydło  R. 
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