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6  Niedziela  zwykła   (12.02.2017 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + męża i ojca Ryszarda Urbanek na pam. urodzin.  
   
Sierakowice 9.30 Za ++ Katarzynę i Józefa Salbert, 2-ie córki Gertrudę i 

Helenę, 2-ch zięciów, ++ Karola i Teklę Gorewoda,                   
2-ch synów  i całe ++ pokrew. z obu stron oraz dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
Goszyce  11.00 Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą w 
int. rodziny Konewecki.  

   

   
Poniedziałek 13.02.2017  
   
Rachowice 7.00 Za + męża i ojca Alojzego Twardon, jego rodziców , siostrę, 

szwagra i siostrzeńca. Za + Stanisława Mysza, ++ Wiktorię  
i Jakuba Dyszka, 6-ciu synów, Krystynę Szuba jej męża, za 
++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Wtorek 14.02.2017 ŚŚ. Cyryla, Mnicha i Metodego, Bpa  - Patronów Europy 
   
Sierakowice 7.00 Msza pogrzebowa - za + Jadwigę Szyfler (siostra p. Pawła 

Weindich).  
   
   
Środa 15.02.2017  
   
Sierakowice 16.30 Za + męża Zbigniewa Alencynowicz, jego ++ rodziców Zofię 

i Wiesława, za ++ rodziców Gertrudę i Tadeusza 
Wiśniewski, ++ z rodzin Urbaniec i Wiśniewski oraz dusze 
w czyśćcu cierp.  

   

   
Czwartek 16.02.2017  
   
Sierakowice 16.30 Za + ojca Ewalda Hassa, matkę Edeltraudę Klein, brata 

Alfonsa, bratową Eugenię Klein, szwagra Edwarda Klos i za 
++ z całego pokrewieństwa.  
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Rachowice 17.30 Za + Ericha Urbaniec, jego rodziców i braci, za ++ Marię                

i Franciszka Sachnik ich rodziców i rodzeństwo za ++ z 
rodzin Urbaniec i Sachnik 

   
   
Piątek 17.02.2017  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol.  Za ++ Wernera Skoberla, siostrę Marię, 2-ch 
braci, bratową, rodziców Franciszkę i Jana oraz ++ z 
pokrewieństwa. Za ++ Martę i Augustyna Urbanietz ich 5-
ciu synów, 2-ie synowe, ++ z rodzin y Strzempek oraz 
dusze w czyśćcu cierp.   

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol. Za ++ rodziców Annę i Walentego Jonda,                         
Marię i Józefa Dajka oraz ++ z pokrew. z obu stron  

   
   
Sobota 18.02.2017  
   
Sierakowice 16.30 M.N. Za + męża i ojca Manfreda Furman w 4-tą rocz. śm. 

++ teściów, rodziców, ++ rodzeństwo dziadków z obu stron 
oraz ++ z pokrew. Melzon i Furman  

   
Rachowice 18.00 M.N.  Za + Ericha Groffik na pam. urodzin, za ++ Otylię, 

Maksymiliana i Rafała Kijas, Barbarę Sosna, za ++ Martę, 
Irmgardę, Ryszarda i Antoniego Schoedon i za ++ z 
pokrew. Groffik, Kijas, Sosna, Kołodziej, Gajczewski, 
Makosz, Kionka, Adamski i Mosler i dusze w czyśćcu cierp.   

   
   

7   Niedziela  zwykła   (19.02.2017 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + mamę Anielę Pakosz w 2-ga rocz. śm. o chwałę 

nieba.  
   
Sierakowice 9.30 Za + żonę Marię Pietrek w 15-tą rocz. śm., za ++ Jana i 

Elżbietę Pietrek, brata Heintza, teściową Paulinę Poloczek, 
za ++ z pokrew.  

   
Goszyce  11.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośba o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 50-tych 
urodzin Norberta Kotuc.  

   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y  
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nowo budujące się kościoły w naszej diecezji w przyszłym 
tygodniu na  nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”.  

2) Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy 
uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On 
nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej 
miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem 
Bogiem. 

3) W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, 
i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, 
bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną 
włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw 
misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, 
gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). 
Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym 
językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka 
milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 
roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym 
samym ich wspomnienie do rangi święta. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć 
od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, 
jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana 
Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i 
swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii. 

4) Przypominam dzieciom i rodzicom o mszy św. szkolnej w piątek 
5) Spotkanie z Kandytami do bierzmowania  w salce pod plebanią w czwartek po 

mszy św.  ok. 18.10 
6) W minioną niedzielę odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze naszego 

„Caritas Parafii” a oto Nowy Zarząd; Prezes - p. Elżbieta Flis,; zastępca - p. 
Lech Gliński,; skarbnik -  p. Dorota Neugebauer.; sekretarz – p. Gabriela 
Cencarek,; członkowie zarządu- p. Judyta Masarczyk, p. Renata Schoepe, p. 
Gabriela Glińska.  (Zrezygnowała p. Małgorzata Wrzeszcz – „Bóg zapłać” za 

dotychczasową pracę i poświęcenie) w/w państwo są upoważnieni do zbierania składek i 
występowania w imieniu Caritas Parafii 

7) Ankiet przystąpienia do Caritas Parafii proszę złożyć w zakrystii lub u członków 
zarządu  (z góry dziękujemy). 

8) Konto Caritas  Parafii  Rachowice  88846000082001000008950001 

9) Caritas Parafii objął już opieką na ½ roku jedną konkretną rodzinę z Syrii 
przekazując miesięcznie  510 zł. której dane są dostępne w aktach Caritas. W ten 
sposób wchodzimy w program Rodzina – Rodzinie jest to program Caritas 
Polska   (jest możliwość objęcia opieką więcej rodzin przez osoby indywidualne 
lub grupę osób – proszę wtedy o kontakt  z ks. Prob. lub z Caritas Parafii).  

10)W Gliwicach przy Katedrze są organizowane Warsztaty o wychowaniu dzieci 
PLAKAT z bliższymi informacjami  w GABLOCIE  

 
 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Polowczyk ,.; Kampe  S. ; Król  B.;  

 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Tworogowska, Kozielska) : Sochacka  M.,  Jamroży  K.,                    

                                                                                                         Tates  E.,  Korbel  I 
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