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      32   Niedziela  zwykła   ( 6.11.2016) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Do opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 80-
tych urodzin Leonarda Woźniczek. 

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + wnuczkę Amelkę ++ dziadków Martę i Franciszka 
Proksa, Gertrudę i Józefa Sznajder, za ++ rodziców 
Adelajdę i Józefa Harensa i za ++ z rodzin Piotrowski i 
Harensa.   

   
Goszyce  11.00 Za + ojca Jana Proksza oraz za ++ babcie i dziadków Marię 

i Ryszarda Rassek oraz Helenę i Pawła Proksza.  
   
Rachowice 14.30 Różaniec  za  ++  zalecanych 
   
Sierakowice 15.30 Różaniec  za  ++  zalecanych 
   

   
Poniedziałek 7.11.2016  
   
Rachowice 7.00 

konc: 
1. Za Parafian   

2. Intencja ks. Prob.     
Różaniec  za  ++ zalecanych  

   
   
Wtorek 8.11.2016  
   
Sierakowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące  (ofiara ze skarbony) 

Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
   
Środa 9.11.2016 Święto rocznicy  poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
   
Sierakowice 16.30 Za ++ Martę, Augusta Urbaniec, 4-ch synów, synową,            

2-ch zięciów, ++ Franciszkę Kotucz, 2-ch mężów ich 
rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Urbaniec, Wittek, 
Kotucz, Slupina. 

   
Rachowice 17.30 Za ++ Martę  i Stanisława Sachnik, Jadwigę i Tomasza 

Wolny ich rodziców, dzieci, zięciów, synową, wnuków 
Marcina i Ernesta oraz za ++ z pokrew. Sachnik, Koniczek, 
Wolny, Gutman i Masarczyk.   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Czwartek 10.11.2016 Wspomnienie obowiązkowe św. Leona Wielkiego, papieża i dra Kościoła 
   
Sierakowice 16.30 Za + męża Józefa Gluch, jego rodziców, 4-ch braci, siostrę 

Helenę, za ++ rodziców Augustynę i Franciszka 
Schweigstill, wnuczka Janka, synową Teresę, syna Alberta, 
córkę Gertrudę jej mężą Ewalda i zięcia Waldemara oraz 
dusze w czyśćcu cierp.   

   
Rachowice 17.30 Za wstawiennictwem NMP. Gwiazdy Morza o chwałę nieba 

dla + Anieli Pakosz na pam. jej urodzin.   
   
   
Piątek 11.11.2016 Wspomnienie obowiązkowe św. Marcina z Tours, biskupa. 
   
Rachowice 8.30 Do Opatrz. Bożej z podziękow. za odebrane łaski z prośbą 

o zdrowie i opiekę Bożą w int. Urszuli i Pawła Jonda.  
   
Sierakowice 8.30 Za Ojczyznę  
   
Goszyce  16.00 Nabożeństwo ku czci św. Marcina  
   
   
Sobota 12.11.2016 Wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa i męczennika. 
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Za ++ rodziców Różę i Alfreda Dzierza, ojca Alfreda 

Sosna, dziadków Sosna, Dzierza i Wielgoś oraz całe ++ 
pokrew.  

   
Rachowice 18.00 M.N.   Do Anioła Stróża za roczne dziecko Aleksandrę Kruk 

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

   
   

      33   Niedziela  zwykła   ( 13.11.2016) 
Zakończenie nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 

   
Rachowice 7.30 Za + męża i ojca Alfonsa Mainka, jego brata Alojzego, 

rodziców Mainka i Widera, Magdalenę Gabryś, Małgorzatę 
Konieczny, Jana Sosna, ks. Ignacego Widera, za ++ z 
rodzin Mainka i Widera.   

   
Sierakowice 9.30 Za + Konrada Hasa na pam. urodzin, + żonę Dorotę,                

++ Łucję i Józefa Bartyś ich wnuczkę Karinę i ++ z pokrew.   
   
Goszyce  11.00 Do Serca Pana Jezusa i MB. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z 
ok. 70-tych urodzin Adeli Chudoba.   
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

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

tygodniu na nasze potrzeby a przed kościołem do puszek na „kościół w potrzebie” 
jest to dzień solidarności z Kościołem prześladowanym (zgodnie z instrukcją 
Episkopatu Polski ,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu 
wiecznym, a modlitwa za zmarłych pozwala nam pogłębiać naszą wiarę w to, że 
spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest Bogiem umarłych, 
lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Dlatego tym bardziej chcemy 
zaprosić do udziału we wspólnej modlitwie: 

 dziś po południu, w Rachowicach o godz. 14.30, modlitwa za zmarłych na 
cmentarzu, i w Sierakowicach o 15.30  

 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach w poniedziałek i wtorek.  
3) Przypominamy również o możliwości uzyskania (do 8 listopada) odpustu 

zupełnego za zmarłych pod zwykłymi warunkami oraz odwiedzenie cmentarza i 
modlitwę za zmarłych. 

4) W środę, 9 listopada, będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu – papieża. To wspaniała okazja, 
aby w modlitwie powierzać osobę i posługę Ojca Świętego. Pamiętamy częste 
apele papieża Franciszka o modlitwę za niego 

5) W piątek, 11 listopada, przypadnie 98. rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę. W tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, 
którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Z racji tego święta Biskup 
Gliwicki udziela dyspensy od zachowania piątkowej 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych 
przebywających na terenie Diecezji Gliwickiej.  

6) W przyszłą niedzielę Dzień Solidarności z kościołem prześladowanym. 
7) W tym tygodniu dalsze zapisywanie intencji na przyszły rok w Rachowicach w 

wtorek po różańcu rano i w środę i czwartek po mszy św. św. wieczornej,                                
a w Sierakowicach w środę przed mszą św. od godz. 16.00 do mszy św. oraz 

po 20 min po mszy św. wieczornej w środę i w czwartek. 

8) Chciałbym dziś serdecznie podziękować Księdzu Wikaremu Pawłowi 

Kaniewskiemu za jego co prawda bardzo krótki pobyt i pracę w naszej parafii 

niestety ks. Biskup zadecydował o nagłym przeniesieniu ks. wikarego do parafii 
Zabrze Rokitnica, gdyż został tam tylko ksiądz proboszcz i jeden ks. wikary a 
parafia liczy ponad 11 tyś mieszkańców. 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Materka  J., : Złotoś  M.,:  Złotoś J. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Blok Ceram.) : Gowin P.: Jamroży Z.,: Wittek J.: Miąsik A.  

 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 10 XI – św. Leon Wielki, papież i Doktor Kościoła, który bronił Rzymu przed najazdami 
barbarzyńskimi oraz wytrwale zwalczał błędy w wierze, zwłaszcza te dotyczące natur w Jezusie 
Chrystusie; 

 11 XI – św. Marcin z Tours, początkowo żołnierz, a potem biskup – dobry pasterz dla swojego 
ludu, który śmierci się nie lękał i przed życiem się nie wzbraniał; 

 12 XI – św. Jozafat, biskup i męczennik, który przelał krew za jedność Kościoła; gorliwie 
pracował dla jedności, charakteryzując przy tym się wielką łagodnością, co dało mu przydomek 
„duszochwat”. 
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