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4  Niedziela  zwykła   ( 29.01.2017 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + ojców Leona Warzecha i Mikołaja Nowrot jego córkę 

Monikę, za ich ++ rodziców i teściów, + matkę chrzestną 
Helgę Koniczek, Piotra Toporek i za ++ z pokrew. 
Warzecha, Nowrot, Pawletko i Klein.  

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Urszulę i Rudolfa Magiera, ++ dziadków z 

rodzin Lach, Magiera, Suchan i Pietrzyk oraz  ++ z  pokrew.   
   
Goszyce  11.00 Za + Sylwię Foit, ++ z rodzin Foit i Czech.  
   
Rachowice 14.30 Ostanie Nieszpory Kolędowe 

Po nabożeństwie spotkanie z rodzicami dzieci 

Pierwszokomunijnych 
   

   
Poniedziałek 30.01.2017  
   
Rachowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące  (ofiara ze skarbony) 
   
   
Wtorek 31.01.2017 Świętego  Jan Bosko  Kapł. 
   
Sierakowice 7.00 Za Parafian  
   
   
Środa 2.02.2017  
   
Rachowice 17.30 Za + Józefa Flis w 1-szą rocz. śm.  
   

   
Czwartek 2.02.2015 OFIAROWANIE   PAŃSKIE     / M.B. Gromnicznej /                       

-  poświęcenie  Gromnic. 
D z i e ń     Ż y c i a    K o n s e k r o w a n e g o 

   
Goszyce 7.00 Za ++ Herminę Pankowicz, Adama Piskorz i Mirosława 

Czyrny  oraz dusze w czyśćcu cierp. od przyjaciół. 
   
Sierakowice 16.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

błogosław. Boże i zdrowie w int. Róży i Helmuta Mika oraz 
ich dzieci z rodzinami.  

      
Rachowice 18.00 Do  N.M.P.  z  podziękow.  za  odebrane łaski  z  prośbą  o  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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błogosław.  Boże  i  zdrowie w int.  Matek. 
   
   
Piątek 3.02.2017 Wspomnienie dowolne św. Błażeja, biskupa i męczennika. 
   
Rachowice 6.45 

 
 

 

M. szkol.  Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z 
Rachowic. 

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
   
 8.15 ODWIEDZINY CHORYCH 
   
Sierakowic 16.30 

17.00 

 

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
M. szkol.  Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z 
Sierakowic i Goszyc. 

   
   
Sobota 4.02.2017  
   
Sierakowice 16.05 

16.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 
M.N.  Za + Wincentego Straszek, jego rodziców, 2-ch 
zięciów Jana i Karolinę Kotucz, ich dzieci i pokrew. 
Straszek i Kotucz.  

   
Rachowice 17.35 

18.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 
M.N.  Za ++ rodziców Elżbietę i Konrada Burdzik, Emę i 
Romana Złotoś, syna Józefa, za ++ z pokrew. z obu stron  

   
   

5 Niedziela  zwykła  ( 5.02.2017 ) 
Poświęcenie chleba z ok. wspom. św. Agaty 

   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za ++ Otylię i Maksymiliana Kijas na pam. ich urodzin, za 
ich ++ rodziców, rodzeństwo szwagrów i szwagierki, wnuka 
Rafała, Barbarę Sosna, Ericha Groffik i za ++ z pokrew oraz 
dusze w czyśćcu cierp.   

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + męża Adama Piskorz w 5-tą rocz. śm., jego ++ 
rodziców Wincentego Straszek ++ z rodzin Purzyński, 
Choroś, Bogut, Kosider i za ++ z pokrew.  

   
Goszyce  11.00 Za + Henryka Senkowskiego od bratanka Sławomira i 

rodziny Majewskich. 
   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y  a po nabożeństwie Zebranie Sprawozdawczo -  

Wyborcze wszystkich członków i sympatyków „CARITAS”  
zapraszamy także wszystkich chętnych Parafian.     
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu) w czwartek 2 lutego 
święto M.B. Gromnicznej dzień życia Konsekrowanego kolekta na Zakony 
Kontemplacyjne w przyszłym tygodniu na  potrzeby Diecezji i Seminarium 
Duchownego, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w 
Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak 
straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią 
byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi 
opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi 
modlitwami i ofiarami. 

3) Dziś na godz. 14.30 zapraszam na ostatnie nieszpory kolędowe i po nabożeństwie 
spotkanie z rodzicami dzieci Pierwszokomunijnych. 

4)  W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w 
naszej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka 
obrzędu, jakiemu – zgodnie z żydowskim prawem – w czterdziestym dniu po 
urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni 
jerozolimskiej, aby przedstawić Je Panu Bogu i złożyć ofiarę. Msze Święte w 

Goszycach rano o godz. 7.00 w Sierakowicach o godz. 16.30  a w Rachowicach o godz. 

18.00. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane 
gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza 
w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości 
Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia, po mszy św. 
błogosławieństwo św. Błażeja. 

5) Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także 
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby 
podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. 
Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w 
naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. 

6) W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek– w Rachowicach msza św. rano o 
godz. 6.45. W pierwszą sobotę „Różaniec Fatimski” a w niedzielę „Godzinki” 

7) W przyszłą niedzielę po mszy św. poświęcenie chleba ku czci św. Agaty. 

8) Spowiedź św. dla dzieci z Podstawówki i Gimnazjum w Rachowicach w środę 
przed mszą św. o godz. 17.00.  W Sierakowicach w piątek o 16.00  a w czasie 
nabożeństwa dla dorosłych. 

9) W piątek o 8.15 odwiedziny chorych chętnych proszę zgłosić w zakrystii.  
10)W przyszłą sobotę i niedzielę Słowo Boże wygłosi dyrektor „Caritas” Diecezji                 

ks. Prałat Rudolf Badura po nieszporach serdecznie zapraszam wszystkich 
parafian na zebranie sprawozdawczo wyborcze Zarządu „Caritas Parafii”    

    
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi 
Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży (wspomnienie obowiązkowe); 

 3 II – św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach gardła 
(wspomnienie dowolne); tego samego dnia św. Oskar (801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz 
Skandynawii, patron Szwecji (wspomnienie dowolne). 

                           

      Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Marcinek K., Marcinek J., Marcinek A. 

       Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Pocztowa) : Fabian A., Jędrysik M. i D., Operski A.  
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