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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 Józefy 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.  

   
Rachowice 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym ( ks. wikary z Sośnicowic) 
   

   
Poniedziałek 27.03.2017  
   
Rachowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące ( ofiara ze skarbony) 
   
   
Wtorek 28.03.2017  
   
Sierakowice 17.00 

 
17.30 

Okazja do spowiedzi św. Bierzmowańców świadków                          

i rodziców  (będzie spowiadał również ks. Wik. z Ostropy) 
Za żyjących i ++ parafian 

   
   
Środa 29.03.2017 UROCZYSTOŚĆ  BIERZMOWANIA W  RUDNIE 

bierzmuje J.E ks.  Bp. Jan Kopiec   (Bp. Gliwicki) 
   
Sierakowice 17.30 Za  +  Matyldę  Kühn  w  1-szą  rocz. śm. 
   

   
Czwartek 30.03.2017  
   
Sierakowice 17.30 Za + męża Horsta Soika, jego rodziców Różę i Karola, 

Pawła i Klarę  Mynarek, ++ rodziców, zięcia Rudolfa 
Straszek, za ++ z rodzin Mynarek i Soika oraz dusze w 
czyśćcu cierp.  

   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Rachowice 18.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Małgorzatę Lendo w 

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

DROGA KRZYŻOWA 
   
 
 

  

Piątek 31.03.2017  
   
Sierakowice 17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego  

M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci 
Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
Błogosław. Boże i zdrowie w int. Józefy Różowskiej 

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci 
Za ++ Gertrudę i Helmuta Olszówka ich + córkę Irenę 
Popiołkiewicz, + Wilhelma Ritter, ++ z rodzin Olszówka i 
Popiołkiewicz oraz dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Sobota 1.04.2017  
   
Sierakowice 16.35 

17.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  Do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za odebrane łaski 
z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. rodziny 
Renaty i Andrzeja Różowski oraz ich dzieci z rodzinami.  

   
Rachowice 18.05 

18.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę bożą  zdrowie  ok. 80-tch urodzin Małgorzaty 
Wróbel. 

   
   

5   Niedziela  wielkiego postu   (2.04.2017 ) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za ++ rodziców Lidię i Józefa Hudaszek, Ottona Glagla,            
za ++ dziadków Hudaszek, Rittau, Glagla i Wieczorek, za 
całe ++ pokrew.  

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + Pawła Foit jego rodziców, braci  i bratowe oraz ++ z 
rodziny Kowol.  

   
Goszyce  11.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo, opiekę Bożą i zdrowie w int. rodzin 
Salata i Szega  (z udzieleniem chrztu ich dzieciom) 

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

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
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1) Dzisiejsza kolekta na kwiaty do „Bożego Grobu” w przyszłym tygodniu na  potrzeby 

Diecezji i Seminarium Duchownego, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 
2) Dziś w Rachowicach o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
3) Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. 

W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W 
połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy 
podejmujący trud przemiany serca i wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. 

4) Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult 
rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na 
śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, 
proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także 
skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o 
pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy. 
Wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień 
Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie nowenny i litania do 
Dobrego Łotra. 

5) W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność 
charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak skutecznie, choć 
bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom 
doświadczonym klęskami żywiołowymi. Są już do nabycia małe „paschaliki” 2,50 zł  

6) Ze względu na przejście na czas letni od poniedziałku  zmiana godzin odprawiania 
wieczornych mszy św. w tygodniu jedną godzinę później a w sobotę ½ godziny 
później. 

7) W tym tygodniu w środę w Rudnie nasza młodzież z kl. III Gimnazjum przyjemnie 
sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej czyli sakrament Bierzmowania z rąk                 
ks. Bp. Ordynariusza Jana Kopca. 

8) Okazja do spowiedzi przed bierzmowaniem dla kandydatów i świadków 
bierzmowania we wtorek od 17.00 do mszy św., odprawię wyjątkowo wieczorem o 
godz. 17.30,   będzie również spowiadał ks. Iskrzycki - wikary z Ostropy 

9) W środę młodzież proszę o przybycie do Rudna na godz. 16.15 będzie jeszcze 
przeprowadzona próba i wprowadzenie do liturgii. Uroczystość rozpocznie się o 
godz. 17.00 

10)W środę w naszej Parafii mszę św. odprawi ks. infułat Konrad Kołodziej z Gliwic 
11)W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą 

wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – 
najlepszej z matek, dlatego przed wieczorną Eucharystią odmówimy wspólnie 
Różaniec „Fatimski”, a w niedzielę rano  „Godzinki”. 

12)Za tydzień w poniedziałek rozpoczną się rekolekcje szkolne, dlatego już dziś 
proszę rodziców i dziadków aby zechcieli pomóc w przywiezieniu dzieci rano i po 
południu do kościoła.  (za to dostają  bonus jednego dnia - dziękuję) 

13)Pielgrzymka do Chorwacji i Medjugorie  jest jeszcze 5 miejsc wolnych. 

 
    Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Łabaj S.   Molenda T.  Doleżch D.,  

    Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) :   Dziemiańczyk  A.,  Bogulak   S.,  

                                                                                     Gryczycho,   Cencarek  G.  

 

ZAPOWIEDZI 
 
 1. Paweł                Przybysławski         s. Stefana                 zam. Rachowice 
     Magdalena        Czajka                    c. Marka                    zam. Rachowice      
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