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3   Niedziela  wielkiego postu   (19.03.2017 ) 
   
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) 
   
   

   
Poniedziałek 20.03.2017 Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP 
   
Rachowice 7.00  Do Serca Pana Jezusa i M.B. Nieust. Pom. z 

podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosław. w int. rodziny Kampe  

   
   
Wtorek 21.03.2017  
   
Sierakowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące ( ofiara ze skarbony) 
   
   
Środa 22.03.2017  
   
Sierakowice 16.30 Za zalecanych ++ przy Drodze Krzyżowej  

DROGA KRZYŻOWA 
   

   
Czwartek 23.03.2017  
   
Sierakowice 16.30 Za + córkę Teresę Olbert, ojca Karola Gorewoda, jego ++ 

rodziców, Teklę i Karola Gorewoda, ich ++ syna Helmuta 
oraz za ++ rodziców Annę i Jana Nowak ich ++ 3-ch synów, 
córkę Franciszkę, całe + pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 
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Rachowice 17.30 Za zalecanych ++ przy Drodze Krzyżowej  

DROGA KRZYŻOWA 
   
   
Piątek 24.03.2017  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci 
Za ++ rodziców Ericha i Hildegardę Morcinek, brata Janka      
i  ++  teściów Jana i Jadwigę Fabian oraz ++ z pokrew.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci 
Za ++ rodziców Edeltraudę i  Rudolfa Czaja, siostrę Zytę, 
brata Ryszarda, dziadków Czaja, Kaczmarczyk, Helenę Dyka, 
Rudolfa Kaczmarczyk oraz całe ++ pokrew. i dusze w czyśćcu 
cierp.  

   
   
Sobota 25.03.2017 Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP 
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Za +n męża i ojca Herberta Latocha, jego rodziców, 

teściów, rodzeństwo 2-ie szwagierki, 3-ch szwagrów, 
dziadków. a + Mariana Korona i wszystkich ++ z rodzin 
Latocha, Baier, Korona, Baron oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.   

   
Rachowice 18.00 M.N.   Za + matkę Henrykę Błachut i męża Stanisława oraz 

wszystkich ++ z pokrewieństwa.  
   
   

4   Niedziela  wielkiego postu   (26.03.2017 )  Laetare 
   
Rachowice 7.30 Za + Otylię Kijas w 10-tą rocz. śm., męża Maksymiliana, ich 

++ rodziców, rodzeństwo, wnuka Rafała, zięcia Ericha, 
Barbarę Sosna Józefa i Danutę Grzegorek, ++ z pokrew. 
oraz dusze w czyśćcu cierp.   

   
Sierakowice 9.30 Za + Barbarę Lach, jej rodziców Józefa i Klarę Pollok,                  

2-ch braci , bratową Krystynę jej teściów Ludwika i Różę 
Lach, 2-ie szwagierki, Dawida Cencarek, Jana i Helenę 
Marek, Agnieszkę Świerkot i całe ++ pokrew. 

   
Goszyce  11.00 Za + Erykę Fiot rodziców Maksymiliana i Marię Frania, ojca 

Henryka Cholewa, ciocię Annę i kuzynkę Sylwię oraz dusze 
w czyśćcu cierp.  
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na  Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i 
Młodzieży w Rusinowicach w przyszłym tygodniu na kwiaty do „Bożego Grobu”    
za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś w niedzielę Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym w Sierakowicach o godz. 16.00 

3) 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 nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w 
wielkopostnych nabożeństwach: jak  droga krzyżowa w środę w Sierakowicach i w 
czwartek w Rachowicach i w niedzielnych gorzkich żalach. Przypominam, że za 
pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny 

4) W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne 
uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w 
poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież bł. Pius IX 
w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin 
chrześcijańskich. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z 
powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do 
św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie 
jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji 
odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu 
będziemy zatem polecać wszystkich konających. 

5) Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od 
poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. 
Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. Wielkim i 
bezkompromisowym obrońcą życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci był 
papież św. Jan Paweł II. Nawet chwile jego śmierci były wielką, niezapomnianą 
lekcją o ludzkim życiu, o naszej człowieczej drodze, która nie kończy się tu, na 
ziemi, ale znajduje swój kres dopiero w Panu Bogu. Od Niego wychodzimy i do 
Niego wracamy. Przypomnijmy sobie tę ostatnią papieską „katechezę”, niech ona 
nadal w nas trwa i kształtuje nasze serca i sumienia w sprawach życia – każdego 
życia, zwłaszcza gdy jest ono zagrożone.  

6) Przyszła niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę „Laetare” tzn.: Raduj się. Ta 

radość wyraża się właśnie w kolorze liturgicznym różowym, w porównaniu z 
dominującym w Wielkim Poście fioletem, jest wyrazem radości, że zbliża się 
świętowanie tajemnicy naszego odkupienia. Podobnie wyrazem tej radości jest 
fakt, że w tę jedyną niedzielę czasu przygotowania do świąt Wielkanocnych 
można ołtarz i prezbiterium przyozdobić kwiatami. 

   Msza św. w XXV rocznicę powstania Diecezji Gliwickiej  oraz z okazji      

rozpoczęcia 

 I   SYNODU DIECEZJI GLIWICKIEJ 

KATEDRA ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W GLIWICACH 

SOBOTA 25.03.2017 GODZ. 10
30

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Konewecka A.,  Witkowska A., Franik B. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła   (ul. Kozielska) :  Gabrysiak A.,  Magiera A.,  Swierkot A,  Lach G. 
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