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      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 

   
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. 

   

   
Poniedziałek 12.09.2016 N.M.P. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – patronki diecezji gliwickiej. 
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1.  Za  żyjących i ++ Parafian 

2.  Za ++ rodziców i rodzeństwo z rodziny Körber    (RFN) 
   
   
Wtorek 13.09.2016 DZIEŃ   FATIMSKI         Św. Jana Chryzostoma Bpa i Dr K.   
   
Rachowice 18.30 

konc: 
   1. Do M.B. Nieust Pom. Fatimskiej z podziękow. za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w int. 
rodziny Nowrot i Warzecha. 

   2. Do M.B. Fatimskiej z podziękow. za otrzymane łaski z 
prośbą o zdrowie i opiekę w int. Marii Franik i rodziny 

RÓŻANIEC  FATIMSKI   I  PROCESJA  ZE  ŚWIECAMI 
   
   
Środa 14.09.2016 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
   
Sierakowice 17.30 Do Bożej Opatrzności z podziękow. za odebrane łaski z 

prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w int. rodziny Stefana 
Sosna.  

   
Rachowice 18.30 Do Bożej Opatrzności z podziękow. za odebrane łaski z 

prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. dla rodziny Brunona 
Szczesny.  

   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 



Parafia Św. Trójcy  tel.  (032)  238-42-30 
Rachowice 

   
Czwartek 15.09.2016 Wspomnienie obowiązkowe NMP Bolesnej 
   
Sierakowice 17.30 

konc: 
1. Za + żonę Matyldę Kühn i syna Jerzego. 

2. Za ++ rodziców Elżbietę i Erwina Franuszczyk, ich ++ 
rodziców, rodzeństwo, ++ dziadków, + matkę Julię 
Kachniarz i dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Piątek 16.09.2016 Wsp. obow. świętych męczen. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego- Bierzmowańcy  
M. szkol.  
1. Za + Annę Latocha w 1-szą rocz. śm. 

2. Za + Józefa Swierkot w 6-ść tygodni po śm.   
   
   
Sobota 17.09.2016  
   
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Franciszka 

Doleżoł, w int. jego rodziców i chrzestnych o błogosław. 
Boże i pomoc w jego wychowaniu.  

   
Rachowice 18.30 M.N.   Za + ojca Wilhelma Istel, rodziców Stefana                   

i Hildegardę Łabaj, dziadków z rodzin Łabaj, Piecha, Istel, 
Bytomski i dusze w czyśćcu cierp. 

   
   

      25   Niedziela  zwykła   ( 18.09.2016) 
Rocznica poświęcenia naszych kościołów 

Dzień Środków Społecznego Przekazu 
   
Rachowice 7.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Rachowicach. 

    
Sierakowice 9.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Sierakowicach 

   
Goszyce  11.00 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kaplicy w Goszycach. 

   
Rachowice 14.30 Nieszpory i modlitwy na dzień poświęcenia Kościoła     
   
Sierakowice 15.30 Nieszpory i modlitwy na dzień poświęcenia Kościoła     
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1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu, kolekta na Stolicę Apostolską 

(przeniesiona z października), za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 
2) Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. 

Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy i cieszy się z 
naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego przemieniania 
naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania, w którym 
doświadczamy Bożego miłosierdzia. 

3) Przyszła niedziela września, jest w naszej Ojczyźnie Dniem Środków Społecznego 
Przekazu. Towarzyszyć nam będzie modlitwa w intencji dziennikarzy, reporterów i 
wszystkich pracujących w mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, 
nieprzemijających wartości. 

4) Rozpoczniemy też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz szósty 
już Tydzień Wychowania. Te dni będą okazją do szczególnej modlitwy za młode 
pokolenie, ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. 

5) W Sierakowicach we wtorek o godz. 9.30 pogrzeb śp. Alojzego Mainka  RIP. 
6) We wtorek, 13 września kolejny dzień fatimski, tym razem w Rachowicach. Zapraszamy 

do wspólnej modlitwy na godz. 18.30. Po Msza Święta różaniec i procesja ze świecami. 
(Figurę poniosą Mężczyźni 30-40 lat) 

7) W środę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające 
odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata nasz Pan Jezus 
Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę 
przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy 
przechodzimy obok kościoła czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i 
krzyżom. 

8) W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 
15 września umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie 
możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt 
inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. 

9) Nauka przed chrztem w najbliższą środę w salce pod plebanią o godz. 19.10 
10)Z racji dzisiejszych Gminnych Dożynek Walne Zebranie Caritas zastaje przeniesione na 

październik, przepraszamy za zmianę terminu 
11)Caritas prosi też, że jeżeli sąsiedzi zauważyć, że komuś jest potrzebna pomoc Caritasu  

aby zgłosić ten fakt do Caritasu Parafii,-  zostanie to sprawdzone i podjęte będą 
odpowiednie działania. 

12) W przyszłą niedzielę (18 września) Diecezjalne Dożynki w Sanktuarium MB. Pokornej w 
Rudach o godz. 11.45 błogosławieństwo Koron żniwnych (przed probostwem) o godz. 
12.00 Msza Św. 

13)W przyszłą niedzielę Kiermasz czyli rocznica poświęcenia naszych Kościołów 
14)Wolne int. w Rachowicach 16.10 - niedz.:, 22.10 -sob. 23.10 -niedz.;  
     Goszyce  30.10-niedz.:  27.11- niedz. godz. 8.00,  4.12. niedz. 
15)W Sobotę Służba Liturgiczna wyjeżdża do Parku Rozrywki w Ochabach, zbiórka przy 

kościele w Sierakowicach o godz. 8.00  a planowany powrót koło  godz. 17.00. 
16)Przeczytać informację ze Starostwa o  „VIA AUTO”  

17)Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na Zebranie Wiejskie w dniu 16.09.2016 o godz. 
18.00 do świetlicy sołeckiej w Rachowicach przy ul . Wiejskiej111. Tematem zebrania 
będzie dyskusja nad placem zabaw oraz dalszymi pracami wokół stawu. Prosimy o 

liczne przybycie.  
 
 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Nowrot  M.,  Nowrot  M.,  Nowrot 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła  (ul. Lipowa) :  Domian  D., Cetera  B.,  Stareczek  M.,  Malarz  S 

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