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      23   Niedziela  zwykła   ( 4.09.2016) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + męża i ojca Andrzeja Franik na pam. urodzin, jego 
rodziców, teściów oraz  ++ z pokrew.  

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Do Opatrz. Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę i zdrowie dla rodziny Maryli i Andrzeja Wiadernych i ich 
dzieci z rodzinami. 

   
Goszyce 11.00 Za + męża Oswalda Morcinek jego ++ rodziców Jana i 

Florentynę, za ++ rodziców Romana i Magdalenę Komander, + 
siostrę Cecylię, bratową Krystynę, całe ++ pokrew. i dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y     
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y     
   

   
Poniedziałek 5.09.2016  
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1.  Za + Tatę Zenobiusza Będzichowskiego od córki Jolanty  

2.  O dar zdrowia dla brata. 
   
   
Wtorek 6.09.2016  
   
Rachowice 7.00 

konc: 
   1. Za Waltra i Mariana Kampe, Emmę, Emmę i 
Franciszka Sosna ich rodziców Franciszkę, Józefa, Anielę i 
Waldemara Kampe, Alfreda i Małgorzatę Sosna, 
Edeltraudę i Eugeniusza Marcinek, Adelajdę i Franciszka 
Mandrysz, za ++ z rodzin Minas, Kabisch, Cesarz, Scholz, 
Szczesny i Sosna.  

   2.  Za Parafian  
   
   
Środa 7.09.2016  
   
Sierakowice 17.30 Dziękczynna z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze Boże błogosław. opiekę i zdrowie w int. rodziny 
Adolfa Urbaniec. 
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Rachowice 18.30 Za + męża i ojca Ericha Groffik na pam. kolejnej rocz. śm., 

za ++ rodziców,  teściów i wszystkich ++ z pokrew.  
   

   
Czwartek 8.09.2016 Święto Narodzenia NMP         Błogosławienie ziarna siewnego 
   
Rachowice 13.00 Śl. Rz. pomiędzy  Moniką Szymczyk  a Grzegorzem Koniczek. 
   
Sierakowice 17.30 Za + Jana Jędrzyca w rocz. śm. jego rodziców Antoniego i 

Klarę, synową Felicję. Za ++ ojców Pawła Brzoza i Wernera 
Skoberla, chrześniaka Marka oraz wszystkich ++ z pokrew. 

   
Rachowice 18.30 Za ++ rodziców Leokadię i Joachima Nowrot, ++ ich 

rodziców, za + ciocię Magdalenę, wujków Pawła i Jerzego, 
za Gerharda Ksoll oraz całe ++ pokrew.  

   
   
Piątek 9.09.2016  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol. Za   Ernestynę Dudel jej męża Józefa Elfrydę i 
Alfreda Urbanek ich córkę Edytę, całe ++ pokrew. Urbanek, 
Dudel, Latocha. 

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol. Do M.B. Nieust. Pom. i Miłosierdzia Bożego z 
podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int. 
rodz. Renaty i Manfreda Czaja z ok. 35-tej rocz. ślubu.  

   
   
Sobota 10.09.2016  
   
Rachowice 12.00 Śl. Rz.  pomiędzy    Natalią Mazur  a  Krzysztofem Ziętara. 
   
Sierakowice 17.00 

konc: 
M.N.  1. Do Anioła Stróża za roczne dziecko Julię Płonka w 
int. jej rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w 
jej wychowaniu. 

   2. Dziękczynna za dar życia i wychowania oraz o zdrowie 
i Boże błogosław. dla rodziców Renaty i Andrzeja Różowski 
oraz Barbary i Bronisława Korona od Kasi i Bartosza.  

   
Rachowice 18.30 M.N. Za ++ męża i ojca Jerzego Hassa w rocz. śm., za ++ 

rodziców i teściów, brata Pawła, szwagrów , szwagierki, wujka 
Emila, kuzynkę Eleonorę, za ++ rodziców Joachima i Leokadię 
Nowrot oraz całe ++ pokrew. z rodzin Hassa, Markucik, Sachnik, 
Urbanek i Nowrot. 

   
   

      24   Niedziela  zwykła   ( 11.09.2016) 
   
Goszyce 8.00 Za ++ rodziców Annę i Adolfa Mynarek, siostrę Marię Król. Za + 

ojca Józefa Niemiec, Andrzeja Krawczyk i całe ++ pokrew. z obu 
stron 
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Sierakowice 9.30 

konc: 
   1. Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. 
za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. 
rodziny Cencarek 

   2. Do M.B. w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o 
dalsze błogosław. i zdrowie w int. rodziny Gold 

   
Rachowice 11.00 Do M.B. Nieust. Pom. i Miłosierdzia Bożego z podziękow. 

za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą z okazji 
DIAMENTOWYCH GODÓW ( 60 lat małżeństwa ) 
Magdaleny i Franciszka Kweczer. 

   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

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

na nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś w niedzielę nieszpory w Sierakowicach i Rachowicach 
3) Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom − wysokie wymagania. On ma być w naszym 

życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać początek każde działanie i w Nim 
znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do słów dzisiejszej Ewangelii niech 
posłużą słowa Świętego Augustyna: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, 
to wszystko jest na właściwym miejscu, ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w 
twoim systemie wartości, to w twoim życiu jest bałagan”. 

4) Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Starajmy się zwracać uwagę na to, czym 
zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy w nauce, już od początku roku poświęcając 
im czas, one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu, 
zwłaszcza w tym, co dotyczy rzetelności w wypełnianiu powierzonych nam zadań, w 
piątek - przypominam o mszy św. szkolnej. 

5) Ponieważ są dwie klasy w czwartek po mszy wieczornej dzieci z Rachowic a w piątek z 
Sierakowic. ok. godz. 19.00 w salce obok plebanii będziemy zapisywali dzieci do 
pierwszej spowiedzi i komunii św. (proszę przynieść z sobą świadectwo z kl.2, a dzieci 
niech powtórzą sobie podstawowe modlitwy) – podręcznik  18. zł. 

6) W piątek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie 
Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, 
gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z 
tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny 15 sierpnia. 

7) W przyszłą niedzielę z racji Diamentowego Jubileuszu Małżeństwa w Rachowicach msza 
św. o godz. 11.00  a w Goszycach o godz. 8.00 

8) Ponieważ zakończyła się kolejna kadencja zarządu Caritas zgodnie ze statutem 

zwołujemy na przyszłą niedzielę na godz.16.00 Walne Zebranie Caritas, (w salce obok 
plebani), będziemy wybierali nowy zarząd, chociaż już dziś w imieniu całej wspólnoty 
Parafialnej bardzo dziękuję obecnemu zarządowi, który wspaniale wywiązywał się z 
podjętego zadania – bardzo serdeczne „Bóg Zapłać” Bardzo serdecznie zapraszam na to 
spotkanie wszystkich Parafian. 

9) Prośba p. Burmistrza – do odczytania 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Gruszka  Z.,  Gruszka  A.,  Dylong  Z.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska, Lipowa) :    Matyjaszek  E., Moźdźeń  P., 

                                                                                              Kruczek  M.,  Czaja  D.  

      ZAPOWIEDZI 
 
 1. Simon           Szapoczka             s. Gerarda                 zam. Rachowice 
     Patrycja        Gralka                    c.  Rajmunda             zam. Łany 
                                                  


