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23  Niedziela  zwykła   (10.09.2017)  
   
Rachowice 7.30 Do Opat. Bożej z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o 

dalsze zdrowie i błogosław. dla całej rodziny Brunona 
Szczesny. 

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Jarosz, Antoninę i 

Franciszka Gocz za dziadków z obu stron oraz za dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
Goszyce 11.00 Za + męża Oswalda Morcinek jego ++ rodziców Jana i 

Florentynę, za ++ rodziców Romana i Magdalenę 
Komander, + siostrę Cecylię, bratową Krystynę całe ++ 
pokrew. i dusze w czyśćcu cierp 

   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y       
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y       
   
   
Poniedziałek 11.09.2017  
   
Rachowice 7.00 Do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za otrzymane łaski  z 

prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w int. rodziny Nowrot i 
Warzecha.  

   

   
Wtorek 12.09.2017 N.M.P. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – patronki diecezji gliwickiej. 
   
Sierakowice 7.00 Za ++ Ewalda i Stefanię Pieczka  ( od sąsiadów ) 
   
   
Środa 13.09.2017 DZIEŃ   FATIMSKI        Św. Jana Chryzostoma Bpa i Dr K.   
   
Rachowice 18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z  

prośbą o Boże błogosław. I zdrowie dla rodziny Ewy i Piotra 
Przybyła 
Nabożeństwo Fatimskie --- Różaniec i procesja  ze  świecami 

   

 
 
 
 
 

  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 



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

Czwartek 14.09.2017 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
   
Sierakowice 17.30 Za ++ rodziców Walerię i Stanisława Ginko, brata 

Tadeusza, szwagierkę Martę, bratanka Macieja, za + mamę 
Matyldę Kühn, brata Jerzego oraz za wszystkich ++ z 
rodzin Ginko, Świto,  Kühn.  

   
Rachowice 18.30 Za + męża Ericha Groffik jego ++ rodziców i teściów, + 

Rafała Kijas, Barbarę Sosna. Za ++ Martę, Irmgardę  
Ryszarda i Antoniego Schoedon oraz ++ z pokrew. Groffik, 
Kijas, Kionka, Adamski i Mosler oraz dusze w czyśćcu 
cierp.  

   
   
Piątek 15.09.2017 Wspomnienie obowiązkowe NMP Bolesnej 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i Boże błogosław. W int. rodziny Stefana Sosna. 

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Do Opatrz. Bożej z podziękow. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. rodziny 
Kampe.  

   
   
Sobota 16.09.2017 Wsp. Świętych męczen. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa 
   
Rachowice 16.00 M.N.  Do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. Marii 
Przybyła z ok. 80-tych urodzin oraz o błogosłw. Boże dla 
całej rodziny 

   
Sierakowice 17.15 M.N.  Do Opatrz. Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 80-tych 
urodzin Małgorzaty Wrzeszcz.  

   
   

24   Niedziela  zwykła   (17.09.2017)  
Rocznica poświęcenia naszych kościołów 

Dzień Środków Społecznego Przekazu 
   
Rachowice 7.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Rachowicach. 

    
Sierakowice 9.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Sierakowicach 

   
Goszyce  11.00 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kaplicy w Goszycach. 

   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
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1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu na  Stolicę Apostolską,  
za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Jutro, w poniedziałek, 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w 
Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 16 lat temu zginęło tylu niewinnych ludzi. 
Chrystus nieustannie poucza nas: „Błogosławieni….którzy wprowadzają pokój”. 
Ale taki może być tylko ten, kto naprawdę żyje w wielkiej przyjaźni z Panem 
Bogiem. 

3) W poniedziałek w  salce obok plebani w Rachowicach o godz. 18.30 zapisy dzieci 
z Sierakowic i Goszyc do 1-szej spowiedzi i  komunii św. (proszę przynieść z sobą 
świadectwo z kl. 2, a dzieci niech powtórzą sobie podstawowe modlitwy) – będzie 
też możliwość nabycia podręcznik  20 zł.  

4) W środę w Rachowicach o godz. 18.00  Dzień Fatimski  serdecznie 

zapraszam wszystkich parafian.   
5) W nadchodzący czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci 
naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło zmartwychwstanie i 
wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, 
że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich 
kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii Chrystus 
ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje 
znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie 
górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji 
święta Podwyższenia Krzyża.  

6) W tym tygodniu, w piątek, 15 września, przypada jeszcze jedno maryjne 
wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od 
chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy 
Chrystusie, naszym Zbawicielu 

7) W przyszłą niedzielę, 17 września rozpoczną się też kwartalne dni modlitw za 
dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania. Będzie to również 
Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

8) UWAGA !!!  W przyszłą sobotę w Rachowicach msza św. o godz. 16.00 
a w Sierakowicach o godz. 17.15 

9) Są do nabycia jak co roku nowe kalendarz Kalendarze z kościołami cena 5 zł.  
10)Nauka przed chrztem w czwartek po mszy św. ok. 19.10 
11)W przyszłą niedzielę (17 września) Diecezjalne Dożynki w Sanktuarium MB. 

Pokornej w Rudach o godz. 11.45 błogosławieństwo Koron żniwnych (przed 
probostwem) o godz. 12.00 Msza Św. 

12)Również w przyszłą niedzielę Kiermasz czyli rocznica poświęcenia naszych 
Kościołów 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Olszówka  K.,  Krawczyk  M.,  Buchta  M. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska) :  Urbanek K.,  Ronduda  E.,  Cencek  S.,  Foi  B. 

                               

W tym tygodniu patronują nam: 

 13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, który zasłynął jako wielki 
obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich (wspomnienie 
obowiązkowe); 

 16 IX – św. Korneliusz, papież, i św. Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej 
i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku (wspomnienie obowiązkowe).     
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UWAGA: 
Po słowach „Istotą swięta….” wkradł się błąd, który został skorygowany poniżej:  

Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka. 

Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii 

krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego 

czci w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia, ostatecznie 14 września, 

w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego.                                   


