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2   Niedziela  wielkiego postu   (12.02.2017 ) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   oraz okazja do spowiedzi  
Za ++ Józefę i Danutę Grzegorek, ++ Otylię, Maksymiliana           
i Rafała Kijas, oraz + Ericha Groffik wszystkich ++ z rodziny 
i  znajomych. 

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   oraz okazja do spowiedzi 
Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Wiadernych, Stanisława i 
Romana Bubel, brata Walentego, siostrę Danielę Pluta, ++ z 
rodzin Wiaderny, Starzyński, Cebulski i Lasocki.  

   
Goszyce 11.00 Za + męża Konrada Ceglarski, ++ rodzeństwo ich rodziców 

i szwagrów. Za ++ rodziców Anastazję i Józefa Goldman, 
++ brata, szwagra i ++ pokrew.  

   
Rachowice 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
    
Sierakowice 15.30 

ok. 16.15 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  
Nauka stanowa  dla mężczyzn i młodzieńców. 

   

   
Poniedziałek 13.03.2016  
   
Rachowice 7.30 

8.00 
Godzinki ku czci NMP.. oraz okazja do spowiedzi św. 
Za ++ synów Norberta i Pawła Szczygieł ich dziadków z 
obu stron i wszystkich ++ z pokrew.  

z nauką dla wszystkich.    
   
Sierakowice 9.15 

9.45 
Godzinki ku czci NMP.. oraz okazja do spowiedzi św. 
Za + Jana Morys w 1-szą rocz. śm. 

z nauką dla wszystkich. 
   
Rachowice 16.00 

16.30 
Wystaw. Najśw. Sakram.  oraz okazja do spowiedzi św. 
Do Matki Bożej Nieust. Pom. i Miłosierdzia Bożego z 
podziękow. za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalszą 
opiekę int. Manfreda i Renaty Czaja ich dzieci z rodzinami.  

z nauką dla wszystkich. 
   
Sierakowice 17.30 

18.00 
 

 
 

 
 

ok.19.00 

Wystaw. Najśw. Sakram.  oraz okazja do spowiedzi św. 
Za ++ ojców Józefa Choroś i Adama Piskorz na pam. ich 
urodzin oraz ++ Zbigniewa i Kazimierza Choroś i za ++ 
dziadków.  

z nauką dla wszystkich. 
Nauka stanowa  dla kobiet i dziewcząt. 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Wtorek 14.03.2016  
    
Rachowice 7.30 

8.00 
Droga krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św. 
Za ++ zalecanych przy drodze Krzyżowej 

z nauką dla wszystkich.    
   
Sierakowice 9.15 

9.45 

 

Droga krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św.  
Za Stanisława Adamek oraz córkę Herminę, synową 
Monikę, dziadków i rodzeństwo.  

z nauką dla wszystkich. 
   
Sierakowice 11.00 Pogrzeb śp. Ewald Pieczka 
   
Sierakowice 16.00 

16.30 
Gorzkie żale oraz okazja do spowiedzi św. 
Za + Henryka Senkowskiego na pam. jego urodzin (od 
mieszkańców Bloku Ceram.) 

z nauką dla wszystkich. 
   
Rachowice 17.30 

18.00 
 

 

ok.19.00 

Gorzkie żale oraz okazja do spowiedzi św. 
Za + brata Antoniego Urbanietz w 6-ść tygodni po. śm.  

z nauką dla wszystkich.  
Nauka stanowa  dla kobiet i dziewcząt.. 

   
   
Środa 15.03.2016  
   
Rachowice 7.30 

8.00 
Różaniec (cz. bolesna) oraz okazja do spowiedzi św. 
Za + Pawła Grosz, córkę Sylwię, Pawła Juliannę Gros, 
Piusa i Joannę Sosna 5-ć córek, 6-ciu synów, 4-y synowe, 
4-ch zięciów, ++ z pokrew. Grosz, Sosna i dusze w czyśćcu 
cierp.  

z nauką dla wszystkich.    
   
Sierakowice 9.15 

9.45 
Różaniec (cz. bolesna) oraz okazja do spowiedzi św. 
Za + Jadwigę Szlifler w 6-ść tygodni po śm. od brata Pawła 
Weindich.  

   
Sierakowice 16.00 

16.30 
Droga Krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św. 
Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Gorywoda, Matę i 
Huberta Foit, ++ dziadków, chrzestnych i Roberta Kozik 

z nauką dla wszystkich. 
   
Rachowice 17.30 

18.00 

 
 

 
ok.19.00 

 

Droga Krzyżowa oraz okazja do spowiedzi św. 
Za ++ rodziców Franciszkę i Maksymiliana Mainka ich 
rodziców , córkę Małgorzatę, synów Alfonsa i Alojzego, 
zięcia Jana, Zofię i Romana Szefczyk ich rodziców, 
wnuków Bronisława, Pawła i Norberta oraz całe ++ pokrew.   

z nauką dla wszystkich. 
Nauka stanowa  dla młodzieży 
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Czwartek 16.03.2017  
   
Rachowice 17.30 Do św. Józefa z podziękowanie za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże w int. rodziny 
Józefa Nowrot.  

   
   
Piątek 17.03.2017  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za ++ rodziców Antoninę i Franciszka Gocz, zięcia Erwina 
Walenczyk, ++ dziadków Pawła i Martę Salbert ich ++ 
synów i córki oraz całe ++ pokrew. z obu stron 

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za + męża i ojca Leona Warzecha, jego rodziców i teściów, 
szwagrów Jana i Roberta, z a Mikołaja Nowrot, Ernesta i 
Agnieszkę Pawletko, syna Wilhelma, Piotra Toporek, 
Agnieszkę Warzecha, Ewę Knop, Helgę Koniczek i dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
   
Sobota 18.03.2017  
   
Sierakowice 16.30 M.N. Za + żonę Herminę Pankowicz na pam. urodzin 
   
Rachowice 18.00 M.N.   Za + Ryszarda Urbanek   (od sąsiadów ) 
   
   

3   Niedziela  wielkiego postu   (19.02.2017 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + matkę Gertrud e Przybyła na pam.100-nych urodzin, 

ojca Wilhelma, ++ dziadków Przybyła i Grzywacz, za 
Huberta Przybyła, Rajnera Krupa, Andrzeja Brzoza i 
wszystkich ++ z pokrew. Przybyła i Grzywa.  

   
Sierakowice 9.30 Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z k. 50-tych urodzin 
Dariusza Cholewa.  

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Alberta i Marię Morcinek, Franciszka i 

Joannę Chudoba, za ich ++ rodziców całe rodzeństwo, za + 
kuzynkę Marię Król i wszystkich ++ z rodzin Cholewa, 
Dylong, Morcinek i Mynarek 

   
Sierakowice 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym ( ks. wikary z Sośnicowic) 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w środę kolekta dla Księdza 
Rekolekcjonisty jako wyraz naszej wdzięczności za trud 
przeprowadzonych rekolekcji w przyszłym tygodniu na Ośrodek 
Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach,  za wszelkie 
ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Miło mi powitać w naszej wspólnocie parafialnej ks. Krzysztofa Dulębę - Ojca 
Duchownego naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, 
który w tym roku przewodniczy naszym rekolekcjom wielkopostnym. Życzymy Mu 
mocy i światła Ducha Świętego na ten błogosławiony czas wewnętrznej odnowy. 

3) Dziś w niedzielę po południu o godz. 14.30  „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym  
w Rachowicach a w Sierakowicach o 15.30, a następnie Nauka Stanowa  dla 
mężczyzn i młodzieńców.  

4) W czasie rekolekcji msze św. poranne w Rachowicach o godz. 8.00, a w 
Sierakowicach o godz. 9.45.   

5) W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w 
zdroju Bożego miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego 
doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. W czasie rekolekcji ok. ½  
godziny przed każdą mszą św. nabożeństwo i okazja do spowiedzi  św. 

6) We wtorek od godz. 8.00 oraz przed pozostałymi mszami św. i w 
czasie nabożeństw w konfesjonale będzie do dyspozycji ks. Prałat 
Duffek. 

7) Proszę pamiętać, że w poniedziałek wieczorem z racji nauki stanowej msza św. w 
Sierakowicach o godz. 18.00, a w Rachowicach o godz. 16.30.  Natomiast we 
wtorek i środę wracamy do mszy św. późniejszych w Rachowicach. 

8) Nauka stanowa dla kobiet i dziewcząt w Sierakowicach w poniedziałek, a w 
Rachowicach we wtorek. 

9) Serdecznie zapraszamy całą młodzież parafii na naukę stanową dla młodzieży w 
środę do Rachowic na godzinę 19.00.   

10)Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze 
nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia 
osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże 
miłosierdzie, nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym 
sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne Rekolekcje  oraz udział 
w wielkopostnych nabożeństwach: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. 
Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać 
odpust zupełny. 

11)Jeżeli by ktoś chciał jeszcze skarbonki „Cariats”  to można sobie po mszy zabrać 
z zakrystii. 

12)W niedzielę za tydzień Gorzkie Żale w Sierakowicach ale o godz. 16.00. 
13)We wtorek o godz. 11.0 w Sierakowicach pogrzeb śp. Ewalda Pieczka  
14)Firma Green Office Ecologic wraz z Fundacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

będą zbierać Elektro śmieci - jutro w poniedziałek 13.03. do godz.14.00 w 
Sierakowicach proszę złożyć na parkingu w rogu na lewo od sklepu i w 
Rachowicach na podwórzu plebani pod drzewem, zużyte komputery, monitory, 
klawiatury, drukarki, klimazytzatory, radia, dekodery, telefony, pralki, lodówki, 
żelazka, odkurzacze, grzejniki, kable, baterie, akumulatory itp. 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Paszula J., Świgost J., Garbacz A. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła :  (ul. Kozielska)  Gabrysiak  T i J.,  Król E., Schoepe R 

 

 



Parafia Św. Trójcy  tel.  (032)  238-42-30 
Rachowice 

 

 

                          


