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      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     
   

   
Poniedziałek 19.09.2016  
   
Rachowice 7.00 

konc: 
1. Za żyjących  i ++ Parafian    

2. Za ++ kapłanów  
   
   
Wtorek 20.09.2016 Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon prezbitera, 

 Pawła Chong Hasang i towarzyszy. 
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
   1. Za + Andrzeja Laska od kolegów z Kopalni Piasku 
Kotlarnia    

   2.  Za + Andrzeja Laska od cioci Kazi z rodziną z Bielska 
Białej  

   
   
Środa 21.09.2016 Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 
   
Sierakowice 17.30 

konc: 
   1. Za ++ rodziców Walerię i Stanisława Ginko, brata 
Tadeusza, szwagierkę Martę, bratanka Macieja, Jerzego 
Kühn oraz wszystkich ++ z rodzin Ginko, Świto i Kühn.  

   2. Za + ojca Stanisława Różowskiego w 10-tą rocz. śm., + 
mamę Lidię, dziadków Edwarda Różowskiego, Marię                   
i Gerarda Mrozek i dusze w czyśćcu cierp.   
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Czwartek 22.09.2016  
   
Sierakowice 17.30 

konc: 
   1. Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie z ok. 60-tych 
urodzin Hildegardy Urbanek  

   2. Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą z prośbą o 
zdrowie i błogosław. Boże w int. rodziny Gabrieli i Lecha 
Gliński.  

   
   
Piątek 23.09.2016 Wspomnienie obowiązkowe św. Pio z Pietrelciny, prezbitera 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol. 1. Za + ojca Alfreda Sosna, dziadków Mika, 
Nowara  i Sosna, Wilhelma i Teodora Nowara i Ewę 
Rogowską  

   2.  Za ++ rodziców Różę i Ludwika Lach, ++ siostry 
Procek, Urszulę Magiera jeje męża Rudolfa, za ++ bratowe 
Barbarę i Hildegardę Lach, za Agnieszkę Świerkot oraz 
wszystkich ++ z rodzin Lach i Świergot.  

   
   
Sobota 24.09.2016  
   
Rachowice 13.00 Śl. Rz. pomiędzy  Angeliką Kożuszek  a Krzysztofem Śniegoń  
   
Sierakowice 14.00 

Ks. Chudoba 
Dziękczynna z ok. 50-tych urodzin p. Ani Szatkowskiej  
(Konserwator Diecezjalny)   

   
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Anioła Stróżą za roczne dziecko Martynę 

Szafranek w int. jej rodziców i chrzestnych o błogosław. 
Boże i pomoc w jej wychowaniu.  

   
Rachowice 18.30 M.N.   Za Eleonorę Machaj w 16-tą rocz. śm., ++ z rodzin 

Machaj, Skołuba, Urbanek, Woźniczek oraz dusze w 
czyśćcu cierp.   

   
   

      26    Niedziela  zwykła   ( 25.09.2016) 
   
Goszyce 8.00 Za + męża Jana Szymoński, rodziców, teściów i ++ pokrew.  
   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Jarosz, Antoninę i 

Franciszka Gocz, dziadków z obu stron oraz dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 11.00 Do Opatrzności z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze błogosław. Boże i zdrowie z ok. SREBRNEGO 
JUBILEUSZU małżeńskiego Sabiny i Norberta.Jurczyk 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na Stolicę Apostolską (przeniesiona z października), dziś też na 

prośbę KEP do puszek przed kościołem zbiórka na ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech, 
w przyszłym tygodniu ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu), za wszelkie ofiary 
składam  „Bóg zapłać”. 

2) „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc 
wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W sposób szczególny tę prawdę 
pragniemy sobie uświadomić obchodząc uroczystość rocznicy poświęcenia 
naszego kościoła parafialnego. Choć to data umowna, chcemy przez 
każdorazowy udział w Eucharystii tworzyć i umacniać wspólnotę Kościoła, 
wspólnotę braci i sióstr w jednej wierze. 

3) Dziękujemy dziś Panu Bogu i naszym przodkom za nasze wspaniałe świątynie a 
więc obchodzimy dziś rocznicę poświęcenia naszych kościołów w Rachowicach, 
Sierakowicach i Goszycach.  Popołudniu nabożeństwo w Rachowicach i 
Sierakowicach. 

4) W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich 
pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i 
trwałych, nieprzemijających wartości 

5) Rozpoczynamy także dzisiaj kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i 
wychowawców. Pamiętając, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i 
że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie. 

6) Msze św. rano w poniedziałek w Rachowicach a we wtorek w Sierakowicach  
7) W przyszłą niedzielę ze względu na 25-cio lecie małżeństwa msza św. w 

Rachowicach o godz. 11.00, w Goszycach o godz. 8.00 w Sierakowicach bez 
zmian 

8) W piątek po mszy św. w Sierakowicach spotkanie Bierzmowańców kl. III 
Gimnazjum młodzież z Rachowic proszę na mszę św. do Sierakowic (- możemy 
chętnych zabrać samochodem proszę nas tylko powiadomić) 

9) W sobotę (24 września) Pielgrzymka Morawian do MB. Pokornej w Rudach msza 
św. o godz. 11.00 

10)Bezpłatne badanie słuchu dn. 21 WRZEŚNIA 2016 (ŚRODA) od g. 10.30 w 
SOŚNICOWICACH miejsce badania OŚRODEK ZDROWIA UL. GLIWICKA 28.  ZAPISY 
OSRODEK ZDROWIA REJESTRACJA (32) 238 -71-55. 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Bytomska  K.,  Bytomska  A.,  Twardoń  M.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Lipowa, Osiedlowa) : Cetera K.,  Szyja  J.,  

                                                                                                Sosna  M.,  Janoszek  J.  

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 18 X – św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się wielką pobożnością  
i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet wbrew woli rodziców; 
patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej Ojczyzny; 

 20 X – święci męczennicy z Korei; pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny 
apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich towarzysze; 

 21 X – św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla 
rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym  
i Nowym Testamentem; 

 23 X – św. Ojciec Pio, jeden z najbardziej popularnych i znanych świętych minionego stulecia; 
z jego kapłańskiej posługi, zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego kierownictwa, 
korzystało wielu pielgrzymujących do San Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i 
kapłańskie obowiązki. 
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          Ap 21,9b-14 Kościół oblubienicą Chrystusa 

1 P 2,4-9 Żywe kamienie tworzą duchową świątynię 

J 2,13-22 Oczyszczenie świątyni 

 

 Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości daje nam wykładnię rozumienia 
Kościoła nie jako  materialnej budowli, ale duchowo-cielesnego organizmu. Święty 
Piotr w swoim liście wyjaśnia, że do tego organizmu przynależą wszyscy ochrzczeni. 
Jego kamieniem węgielnym, czyli fundamentem, jest Chrystus. Wszystkie jego 
członki – jak zauważy to z kolei Ewangelia – zostały odkupione i uświęcone dzięki 
męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzięki temu mistyczne ciało Chrystusa 
może cieszyć się wspaniałością i wielkością. Apokalipsa w prorockiej wizji odkryje 
przed naszym wzrokiem potęgę tej duchowej świątyni.  
 Pozwólmy słowu Bożemu oczyścić nas z niewłaściwego pojmowania istoty 
Kościoła. 
                  

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA   

PROPOZYCJE PIEŚNI 

 

Na wejście:    Boże, obdarz Kościół Twój (S., s. 490) 

lub: Ucieszyła mnie wieść pożądana (S., s. 691) 

Na przygotowanie darów:   Jak miłe przybytki nam dał (S., s. 660) 

lub: Boże, jesteś moim Bogiem (S., s. 487) 

Na Komunię:    Pan wieczernik przygotował (S., s. 243) 

Na dziękczynienie:   Upadnij na kolana (S., s. 578) 

Na zakończenie:   Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych (S., s. 547) 

 

S. – ks. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, wyd. 40 (poprawione). 
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