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      17   Niedziela  zwykła   ( 24.07.2016) 
Odpust w Magdalence 

   
Goszyce 8.00 Dziękczynna za odebrane łaski w int. rodziny Sergot. 
   
Sierakowice 9.30 Do św. Krzysztofa patrona kierowców o błogosławieństwo  

i bezpieczeństwo. podróżowania w int. wszystkich 
kierowców.   

   
Rachowice 11.00 Do św. Krzysztofa patrona kierowców o błogosławieństwo  

i bezpieczeństwo. podróżowania w int. wszystkich 
kierowców.   

   

   
Poniedziałek 25.07.2016 Święto  Św. Jakuba Apostoła   i  św. Krzysztofa.  
   
Kapliczka 
w  lesie 

10.00 Msza św. w Kapliczce św. Magdalenki w lesie 

Dziękczynna w int. całej naszej parafii oraz wszystkich 
przybyłych pielgrzymów, oraz ++ dobrodziejów. 

   
   
Wtorek 26.07.2016 Wspomnienie św. Anny , -  Matki N.M.P.  - patronki diecezji gliwickiej 

Ceremonia Otwarcia ŚDM - Kraków 
   
Rachowice 7.00 W int. wszystkich matek naszej parafii 
   
   
Środa 27.07.2016 Św.  Joachima,  - Ojca  Najśw.  Maryi  Panny. 
   
Sierakowice 17.30 Za ++ rodziców Lidię i Józefa Gold ich syna Jerzego, 

wszystkich ++ z rodzin Gold, Marek, Mynarek, Raczek, 
Folwarczny i Blecha.  

   

   
Czwartek 28.07.2016  
   
Sierakowice 17.30 Za  + Andrzeja Laska w 30-y dzień po śm.  
   
Rachowice 18.30 Za + syna Mateusza Franik jego dziadków Ernestynę, 

Wilhelma i Piotra oraz ++ z rodzin Franik, Lukoszek, 
Garbacz i Urbanek. 
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Piątek 29.07.2016 Wspomnienie obowiązkowe św. Marty 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Za ++ dziadków Ernesta Mitrenga, Leokadią i Bolesława 
Wojcieszek oraz Józefę i Zygmunta Panek. 

   
   
Sobota 30.07.2016  
   
Goszyce 12.00 Śl. Rz. pomiędzy   Moniką Łachańską  a  Klaudiuszem Wyciślok 
   
Sierakowice 17.00 M.N.  Do M.B. Fatimskiej z podziękow. za odebrane łaski   

z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla rodziny                   
Helmuta  Proksza.  

   
Rachowice 18.30 M.N.  Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą                    

o dalszą opiekę Bożą i zdrowie Mirosława Molenda                          
z ok. 40-tych urodzin.  

   
   

      18   Niedziela  zwykła   ( 31.07.2016) 
   
Rachowice 7.30 Za + Waldemara Mnich (ofiarowana od sąsiadów)  
   
Sierakowice 9.30 Za ++ Marię i Franciszka Mika, Martę i Wiktora Nowara ich 

syna Wilhelma, Alfonsa Woźniczka, Alfreda Wolf, Teodora 
Nowara oraz całe ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.   

   
Goszyce 11.00 Za ++ z rodzin Łachański, Król, Wyciślok i Knop oraz + 

zięcia Andrzeja Kutta.  
   
   
Poniedziałek 1.08.2016 Św. Alfons Liguori, bp i dra Kościoła 
   
Sierakowice 7.00 Za + męża Bronisława Plata na pam. urodzin, jego + brata, 

rodziców i teściów  
   
   
Wtorek 2.08.2016 Odpust Porcjunkuli 
   
Rachowice 7.00 Za + Leszka Molenda  w  2-gą rocz. śm.  oraz ++ pokrew.  
   
   
Środa 3.08.2016  
   
Rachowice 10.00 DZIEŃ SENIORA  - Msza św. w int. wszystkich ludzi 

starszych i chorych naszej parafii. ( z udzieleniem 
sakramentu chorych )   po mszy zapraszam do salki. 

   
Sierakowice 17.30 Za + Annę Cetera jej rodziców Rozalię i Konrada 

Niewdana, teściów Zofię i Kazimierza Cetera, szwagra 
Józefa Goryl i całe ++ pokrew.   
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Czwartek 4.08.2016 Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Marii Vianneya, prezbitera 
   
Sierakowice 17.30 Za ++ Martę i Franciszka Proksza, rodziców z obu stron, 

Gertrudę i Józefa Sznajder, rodziców z obu stron, ++ z 
rodzin Proksza, Sznajder, Szyma, Adamaszek, Ludwig, 
Wydra, Harenza, Sosna i Marx   

   
Rachowice 18.10 

18.30  
Wystaw. Najśw. Sakram. (Godzina święta)   
O powołania kapłańskie i zakonne zamówiona od pewnych 
2-ch rodzin. 

   
   
Piątek 5.08.2016  
   
Rachowice 6.45 

 

 

 

8.15 

Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z 
prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Rachowic.  

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

ODWIEDZINY CHORYCH – (tylko dla tych którzy nie będą w środę) 
   
Sierakowice 17.30 

18.00 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja 
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z prośbą o 
dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Sierakowic i Goszyc. 

   
   
Sobota 6.08.2016 Święto Przemienienia Pańskiego 
   
Sierakowice 16.35 

17.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  O opiekę Bożą w dorosłym życiu z ok. 18-tych 
urodzin Patryka Jędrysik i o błogosław. dla całej rodziny. 

   
Rachowice 18.05 

18.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  Za + syna Bartłomieja Mazur w 8-mą rocz. śm. ojca 
Hieronima Stronczek na Pam. urodzin.  

   
   

      19   Niedziela  zwykła   ( 7.08.2016) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 
Bożą i zdrowie z ok. 60-tych urodzin Mirosława 
Kułakowskiego. 

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Do Opatrzności Bożej z podziękow. za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w int. rodziny Adrianny i 
Krzysztofa Magiera.  

   
Goszyce 11.00 Za + ojca Henryka Holewa, rodziców Maksymiliana i Marię 

Frania, za + Erykę Foit, Annę Pawletko, Sylwię Dziendzioł 
oraz ++ z pokrew. Frania i Holewa 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na „Sidilia” i ławki wokół ołtarza dla ministrantów w Sierakowicach, oraz ławki 

wokół ołtarza w Rachowicach, w niedzielę 31.lipca na nasze potrzeby a w niedzielę 7.08 na 

potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 
2) Dzisiaj w niedzielę w Sierakowicach i Rachowicach po Mszach Świętych błogosławimy kierowców i ich 

pojazdy z okazji przypadającego jutro wspomnienia Świętego Krzysztofa. 

3) Również dziś w niedzielę ( 25 lipca) odpust w  Magdalence – Goszyce Las suma o godz. 11.00,  nasza 
parafialna msza św. w następnym dniu w poniedziałek o godz. 10.00.  

4) W poniedziałek 25 lipca przypada święto św. Jakuba Apostoła, nazywanego Jakubem Starszym lub 

Większym. Jest on drugim męczennikiem po św. Szczepanie. Został ścięty mieczem w 44 roku po 

narodzeniu Chrystusa. Szczególnym miejscem jego kultu i celem pielgrzymek (udających się także z Polski) 

jest Santiago de Compostela w Hiszpanii.  

5) We wtorek 2 sierpnia „Odpust Porcjunkuli” -  nazwa pochodzi od małego kościółka NMP Anielskiej w 

Asyżu, wg. nowych przepisów można zyskać odpust zupełny we wszystkich kościołach parafialnych jeden 

raz. Odpust ten można zyskać: - na co zezwala Bp. Ordynariusz  ( pod zwykłymi warunkami ). 

6) Również we wtorek rano z racji wspomnienia św. Anny w Rachowicach rano msza św. w int. wszystkich 

matek. 

7) W przyszłym  tygodniu 3 sierpnia w środę Dzień Seniora, - jak co roku zapraszam na Mszę św. z 

udzieleniem sakramentu chorych po mszy św. zapraszam wszystkich seniorów do salki na wspólne 

spotkanie przy kawie, (proszę też chętne panie jak co roku do pomocy w przygotowaniu spotkania i 

ewentualne przygotowanie ciasta ale bardzo proszę o informację kto będzie chętny w pieczeniu 

ciasta, bo muszę wiedzieć ile mam go dokupić. 
8) Odwiedziny chorych w pierwszy piątek tylko dla tych ,którzy nie będą mogli przybyć do kościoła w środę na 

dzień seniora 

9) Za dwa tygodnie pierwszy czwartek piątek i sobota miesiąca „Godzina Święta’, msza św. Pierwszo-piątkowa 

w sobotę różaniec i w niedzielę „Godzinki”  20 min przed mszą św. okazja do spowiedzi. 
10)Zapisy na pielgrzymkę na Górę św. Anny u p. Leszka  Kołodzieja w sklepie u p. Judyty 

albo u Rysia Skoberla  do ubezpieczenia proszę podać podstawowe dane z peselem i 
opłata 10 zł. jeżeli ktoś chce tam zjeść obiad to dodatkowo 7 zł. resztę dopłaca ks. 
proboszcz, proszę też zaznaczyć przy zapisie czy ktoś będzie tam chciał spać, gdyż musi 
to być zarezerwowane. 

 

11) Od środy trwają XXXI Światowe Dni Młodzieży, których hasłem są słowa jednego z ewangelijnych 

błogosławieństw: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). We wtorek, 26 lipca 

w Krakowie nastąpi ich oficjalne otwarcie, a od czwartku przewodzić im będzie Ojciec Święty. Otoczmy 

modlitwą Papieża Franciszka organizatorów i wszystkich uczestników, by to wydarzenie dla wszystkich stało 

się umocnieniem w wierze, nadziei i miłości.  

 
 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  1. tydz.  Nowrot I., Kożuszek A., Kożuszek  

                                                           2. tydz.  Bieniek B., Parkitna A., Morgała W.   
 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Stargot ) : 

                                                             1. tydz. Rapsiewicz I.,  Foit D.,  Proksza G.,  Proksza M. 

                                                                   2. tydz.  Andrysek K., Szreter M.,  Hasa A., Lukoszek S.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 25 VII – św. Jakub, Apostoł, zwany Starszym lub Większym, brat św. Jana Apostoła  
i Ewangelisty, który jako pierwszy z Apostołów poniósł śmierć męczeńską; 

 25 VII – św. Krzysztof, którego imię oznacza „niosący Chrystusa”; patron kierowców  
i podróżujących; 

 26 VII – święci Anna i Joachim, rodzice NMP i dziadkowie Pana Jezusa; 

 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza z Betanii; patronka życia domowego: gospodyń, 
kucharek, służących, pomocy domowych, hotelarzy. 

 1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia 
redemptorystów; 

 4 sierpnia – św., Jan Maria Vianney, patron proboszczów, który przez swoją ascezę  
i gorliwą działalność duszpasterską odrodził duchowo i moralnie parafię w Ars.. 


