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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 Za Parafian  
   
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. 

   

   
Poniedziałek 22.02.2016 Święto  Katedry  św. Piotra  Ap. 
   
Rachowice 7.30 

8.00 
Godzinki ku czci NMP.. oraz okazja do spowiedzi św. 
W intencji zalecanych ++ przy Drodze Krzyżowej 

z nauką dla wszystkich.    
   
Sierakowice 9.15 

9.45 
Godzinki ku czci NMP.. oraz okazja do spowiedzi św. 
W intencji zalecanych ++ przy Drodze Krzyżowej 

z nauką dla wszystkich. 
   
Rachowice 16.00 

16.30 
Wystaw. Najśw. Sakram.  oraz okazja do spowiedzi św. 
Za ++ Zofię i Romana Szefczyk, Monikę i Romana 
Szczygieł ich dzieci i wnuki Pawła i Norberta.  

z nauką dla wszystkich. 
   
Sierakowice 17.30 

18.00 
 

 
 

 

 

ok.19.00 

Wystaw. Najśw. Sakram.  oraz okazja do spowiedzi św. 
Za + Wernera Skoberla, 2-ch braci, bratową, ich rodziców 
ich wnuczkę Krystynę, ++ z pokrewieństwa Skoberla, 
Urbaniec oraz dusze w czyśćcu cierp.  

z nauką dla wszystkich. 
Nauka stanowa  dla kobiet i dziewcząt. 

   
   
Wtorek 23.02.2016 Św. Polikarpa, Bpa i M. 
    
Rachowice 7.30 

8.00 
Droga krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św. 
Do Serca Pana Jezusa i M.B. Nieust. Pom. z podziękow.  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. 
rodziny Kampe.  

z nauką dla wszystkich.    
   
Sierakowice 9.15 

9.45 

 

Droga krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św.  
Za + Jerzego Mynarek, ++ z rodzin Mynarek, Weindich, 
Karbowink, Matauszek, Sosna  oraz dusze w czyśćcu cierp.  

.z nauką dla wszystkich. 
   
Sierakowice 16.00 

16.30 
Gorzkie żale oraz okazja do spowiedzi św. 
Za Oswalda Urbanek, ++ rodziców i teściów oraz ++ z 
pokrewieństwa. 

z nauką dla wszystkich. 
   
Rachowice 17.30 

18.00 
 

 

 

 
ok.19.00 

Gorzkie żale oraz okazja do spowiedzi św. 
Za + matkę Marię Pieczka w kolejną rocznicę śm., męża 
Waltra oraz za + syna Mariana, za ++ dziadków Pieczka, 
Franik, Nowrot, Klein.  

z nauką dla wszystkich.  
Nauka stanowa  dla kobiet i dziewcząt.. 

   
   
Środa 24.02.2016  
   
Rachowice 7.30 

8.00 
Różaniec (cz. bolesna) oraz okazja do spowiedzi św. 
Za ++ Franciszkę i Maksymiliana Mainka ich rodziców, 
córkę Małgorzatę, syna Alfonsa, zięcia Jana, ++ Zofię i 
Romana Szefczyk ich rodziców, wnuków Bronisława, 
Norberta i Pawła oraz całe ++ pokrew. z obu stron.  

z nauką dla wszystkich.    
   
Sierakowice 9.15 

9.45 
Różaniec (cz. bolesna) oraz okazja do spowiedzi św. 
Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w int. 
rodzin Sosna, pokrewieństwo i dobrodziejów.  

z nauką dla wszystkich. 
   
Sierakowice 16.00 

16.30 
Droga Krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św. 
Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opikę Bożą i zdrowie w 
int. ks. Proboszcza z ok. urodzin od Parafian z Rachowic 

z nauką dla wszystkich. 
   
Rachowice 17.30 

18.00 

 
 

 
ok.19.00 

 

Droga Krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św. 
Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w 
int. ks. Proboszcza z ok. urodzin od Parafian z Sierakowic i 
Goszyc. 

z nauką dla wszystkich. 
Nauka stanowa  dla młodzieży 
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Czwartek 25.02.2016  
   
Sierakowice 16.30 Za + męża i ojca Manfreda Fuhrman, za jego rodziców, ++ 

siostry, za ++ rodziców Roberta i Marię Melzon, ++ 
rodzeństwo, za dziadków i ++ z pokrew. Fuhrman i Melzon.  

   
   
Piątek 26.02.2016  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Do Opatrzności Bożej i MB. Nieust. Pom. z podziękow. za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę w int. Anastazji 
Brzoza  

   
   
Sobota 27.02.2016  
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + męża i ojca Rudolfa Morcinek na pam. urodzin  
   
Rachowice 18.00 M.N.   Za + Józefa Flis w miesiąc po śm.  
   
   

3   Niedziela  wielkiego postu   (28.02.2016)  
   
Rachowice 7.30 W intencji zalecanych ++ przy Drodze Krzyżowej 
   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże 
z ok. 80-tych urodzin Alfreda Schoepe 

   
Goszyce  11.00 Za Parafian  
   
Sierakowice 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby a przed kościołem do puszek dla dzieci 
Afryki (zgodnie z instrukcją Episkopatu Polski), w środę kolekta dla Księdza 
Rekolekcjonisty jako wyraz naszej wdzięczności za trud 
przeprowadzonych rekolekcji.  w przyszłym tygodniu na  nasze potrzeby, za 
wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona 
modlitwie za misje i misjonarzy. 

3) Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy 
ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak 
wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i 
pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. 
Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas. 
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4) Miło mi powitać w naszej wspólnocie parafialnej O. Jozafata  Gohly  OFM, 

który w tym roku przewodniczy naszym rekolekcjom wielkopostnym, życzymy Mu 
mocy i światła Ducha Świętego na ten błogosławiony czas wewnętrznej odnowy. 

5) Dziś po południu o godz. 14.30  „Gorzkie Żale” w Rachowicach a w Sierakowicach 
o 15.30  a następnie Nauka Stanowa  dla mężczyzn i młodzieńców.  

6) W czasie rekolekcji msze św. poranne w Rachowicach o godz. 8.00, a w 
Sierakowicach o godz. 9.45    

7) W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w 
zdroju Bożego miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego 
doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. W czasie rekolekcji ok. ½  
godziny przed każdą mszą św. nabożeństwo i okazja do spowiedzi. 

8) Proszę pamiętać że w poniedziałek wieczorem z racji nauki stanowej msza św. w 
Sierakowicach o godz. 18.00  a w Rachowicach o godz. 16.30  natomiast we 
wtorek i środę wracamy do mszy św. późniejszych w Rachowicach. 

9) Nauka stanowa dla kobiet i dziewcząt w Sierakowicach w poniedziałek  a w 
Rachowicach we wtorek  

10)Serdecznie zapraszamy całą młodzież parafii na naukę stanową dla młodzieży 
w środę do Rachowic na godzinę 19.00.   

11)Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze 
nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia 
osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże 
miłosierdzie, nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym 
sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne Rekolekcje  oraz udział 
w wielkopostnych nabożeństwach: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. 
Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać 
odpust zupełny. 

12)Jeżeli by ktoś chciał jeszcze skarbonki „Cariats”  to można sobie po mszy zabrać 
13)W niedzielę za tydzień Gorzkie Żale w Sierakowicach ale o godz. 14.30. 
14)W czwartek na godz. 18.00 zapraszam Radę Duszpasterską na wspólne 

spotkanie na Plebanię 
15)Niech wielkopostne rekolekcje, pomogą nam w podejmowaniu wysiłku przemiany 

życia i dobrego przygotowania się do przeżycia świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego.  

 
 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :   Woźniczek  R.,  Woźniczek  M.,  Gowin  E. 

 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Zastwie ) : Gorywoda  M.,  Szydło  I.,  Ginko  D.,  Ginko  M. 

 
                               

 
     NIE ZAMYKAJMY SERC ZBAWIENIA NADSZEDŁ CZAS  GDY  

 
CHRYSTYS PUKA W DRZWI MOŻE OSTATNI RAZ 

 
 
 

       
                                                       


