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      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 

   

   
Poniedziałek 26.09.2016  
   
Rachowice 7.00 

konc: 
   1.  Do Opatrz. Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podzięk. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. 
rodziny Jurka Marcinek. 

   2. Za Parafian.  
   
   
Wtorek 27.09.2016 Św. Wincentego á Paulo, prezbitera 
   
Sierakowice.  7.00 

konc: 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące  (ofiara ze skarbony)  

2. O dar zdrowia dla brata  (ze skarbony) 
   
   
Środa 28.09.2016 Św. Wacława, męczennika 
   
Sierakowice 17.30 Za ++ rodziców Alojza i Marię Fochmann ich + syna 

Norberta, za wszystkich zmarłych z rodzin Fochmann i 
Cholewa oraz dusze w czyścic cierpiące.  

   
Rachowice 18.30 Za + ojca Piotra Garbacz jego wnuka Mateusza Franik, 

teściów Ernestynę i Wilhelma Franik, oraz ++ z rodzin 
Franik, Garbacz, Lukoszek i Urbanek i dusze w czyśćcu 
cierpiące.   
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Czwartek 29.09.2016 ŚŚ. Archaniołów  Michała,  Gabriela  i  Rafała  -  święto 
   
Sierakowice  17.30 Za + Marię Schoepe jej ++ rodziców i teściów.  
   
Rachowice  18.30 

 
Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże 
Błogosławieństwo w int. Rodziny Rakowski. 

   
   
Piątek 30.09.2016 Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła 
   
Sierakowice  17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol. Za ++ Rodziców Marię  i Romana Sosna, Amalię 
i Jana Milczanowskich, siostrę Alicję, 3-ch braci, 2 bratowe, 
chrześniaka Krzysztofa, dziadków Majnusz, Milczanowski, 
Sosna, Wojtulek, za całe ++ pokrewieństwo i dusze w 
czyśćcu cierpiące.    

   

Rachowice  18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol. Za + syna Bartłomieja Mazur na pamiątkę           
30-tych urodzin  

   
   
Sobota 1.10.2016 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła      
   
Sierakowice 16.35 

17.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  

M.N.  Do Op. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże z ok.                  
40-tej rocz. urodzin Rudolfa Kowol oraz o błogosławieństwo 
Boże  dla całej rodziny.   

   
Rachowice 18.05 

18.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  

M.N. Za + syna Józefa Złotoś, rodziców Elżbietę i Konrada 
Burdzik, Emę i Romana Złotoś, brata Helmuta za ++ 
dziadków z obu stron i duszę w czyśćcu cierpiące.    

   
   

      27    Niedziela  zwykła   ( 2.10.2016) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + męża i ojca Wilhelma Istel w 7-mą rocz. śmierci, za ++ 
rodziców, teściów i duszę w czyśćcu cierpiące.  

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + żonę Marianne Kocoń w 2-gą rocznicę śm.,  ++ rodziców z 
obu stron, + brata, + szwagierkę, 3-ch szwagrów oraz za ++ z 
rodzin Sołtysiak, Kocoń i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Goszyce  11.00 Za + Franciszkę Kotuc, 2-ch mężów, ich rodziców, 

rodzeństwo i za ++ z rodzin Wittek, Wolny, Skupina i Hator. 
   
Rachowice 14.30 R ó ż a n i e c 

   

Sierakowice 15.30 R ó ż a n i e c 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 

 

1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu) na Sidilia i ławki wokół 
ołtarza w przyszłym tygodniu na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, a przed 
kościołem do puszek na Caritas diecezji i parafii (dla Caritas diecezji 50%  i dla 
Caritas parafii 50%)  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dobiega końca wrzesień. Powróciliśmy już do obowiązków związanych z nowym 
rokiem szkolnym, do codziennych spraw po czasie wakacji i urlopów. Pragniemy 
wszystkich zaprosić do aktywnego włączenia się w życie naszej parafialnej 
wspólnoty. Działa w niej szereg grup modlitewnych i apostolskich, które 
zaprezentowały się w parafialnej gazetce, na stronie internetowej oraz w 
gablotach przy wyjściu ze świątyni. Zaangażujmy się w ich działalność.   

3) W poniedziałek rano msza św. w Rachowicach a we wtorek w Sierakowicach  
4) W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 

Pamiętamy z lekcji religii, że poza światem widzialnym istnieje świat rzeczy 
niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję 
bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej 
pielgrzymce. Aniołów, których będziemy wspominać w liturgii w najbliższy 
czwartek, nazywamy Archaniołami. Jak naucza w jednej z homilii Święty Grzegorz 
Wielki, są oni Bożymi zwiastunami w sprawach większej wagi. Zachęcamy do 
częstego odmawiania modlitwy do św. Michała Archanioła, aby ograniczał wpływ 
szatana na nasze postępowanie. 

5) Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą października – miesiąca różańcowej 
modlitwy. W tym miesiącu po mszy św. modlitwa różańcowa przez cały miesiąc  

6) W przyszłą niedzielę po południu zapraszany na modlitwę różańcową do 
Rachowic i Sierakowic.  

7) W przyszłą sobotę Różaniec Fatimski a w niedzielę przed msza św. Godzinki 
8) W sobotę 01 października Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy 

„Caritas” do Sanktuarium M.B. Pokornej w Rudach ( Msza św. godz. 11.00 )  
9) W przyszłą niedzielę (2 października) na Górze św. Anny – Pielgrzymka Orkiestr 

Kalwaryjskich oraz pielgrzymka Hodowców Gołębi i Drobnego Inwentarza 
 
 

 

Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Król  W.,  Mazur  A.,  Mazur  E.  

Sierakowice - sprzątanie Kościoła  (ul. Osiedlowa) : Szyja  A.,  Kurek  M.,  Grzybczyk  T.,  Glińska  G.  

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 27 IX – św. Wincenty à Paulo, prezbiter, który założył zgromadzenia księży misjonarzy  
i sióstr miłosierdzia, przyczyniając się tym samym do lepszej formacji duchowieństwa  
i opieki nad ubogimi; 

 28 IX – św. Wacław, męczennik i główny patron Czech, jako czeski król przykładem własnego 
życia utwierdzał wiarę chrześcijańską w swoim kraju; został zamordowany na polecenie 
swojego młodszego brata Bolesława; 

 29 IX – święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał; ich imiona oznaczają odpowiednio: 
Michał − „któż jak Bóg”, Gabriel − „moc Boża”, Rafał − „Bóg uzdrawia”; 

 30 IX – św. Hieronim, prezbiter i Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy rozpropagowanie 

 • znajomości Pisma Świętego w Kościele przez jego łacińskie tłumaczenie zwane 
Wulgatą; 

 1 X − św. Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka odznaczająca się pokorą, 
prostotą ewangeliczną i wielką ufnością Bogu, patronka misji 
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