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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. 

   
   
Poniedziałek 18.09.2017 Św. Stanisława Kostki 
   
Rachowice 7.00 Za + Andrzeja Bustryckiego od mamy i siostry Ireny z 

mężem i synem. 
   

   
Wtorek 19.09.2017  
   
Sierakowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące  (ofiara ze skarbony) 
   
   
Środa 20.09.2017 Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon prezbitera, 

 Pawła Chong Hasang i towarzyszy. 
   
Sierakowice 17.30 Za + Marię Schoepe jej ++ rodziców i teściów oraz dusze w 

czyśćcu cierp.  
   

   
Czwartek 21.09.2017 Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 
   
Sierakowice 17.30 Za + tatę Józefa Majnusz w rocz. śm,  żonę Gertrudę o 

radość życia wiecznego.  
   
Rachowice 18.30 Za + ojca Piotra Garbacz jego wnuka Mateusza Franik, 

teściów Wilhelma i Ernestynę  oraz ++ z rodzin Franik, 
Garbacz, Lukoszek i Urbanek 

   
 
 
 

  

Rachowice 1663r. 

Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Piątek 22.09.2017  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol. Za + Zbigniewa Choroś  w 1-szą rocz. śm.  

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol. Za + Stanisława Błachut jego żonę Henrykę i ++ 
z pokrew.  

   
   
Sobota 23.09.2017 Wspomnienie obowiązkowe św. Pio z Pietrelciny, prezbitera 
   
Sierakowice 17.00 M.N.  Za + żonę Mariannę Kocoń w 3-cią rocz. śm., ++ 

rodziców z obu stron, + szwagierkę , + brata, 4-ch 
szwagrów oraz za ++ z rodzin Sołtysiak, Kocoń Zdzisława 
Zabielskiego i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 18.30 M.N.  Za + Eleonorę Machaj w rocz. śm., za ++ z rodzin 

Machaj, Skałuba, Urbanek, Woźniczek oraz za dusze w 
czyśćcu cierp. 

   
   

25   Niedziela  zwykła   (24.09.2017)  
   
Rachowice 7.30 Do Opatrzn. Bożej z podziękow.  za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże w int. Marii i 
Konrada Sosna.  

   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna do M.B. Nieust. Pom. z podziękow za 

odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w int. rodziny 
Cencarek.  

   
Goszyce  11.00 Za + męża Jana Szymońskiego, ++ rodziców, teściów i 

wszystkich ++ z pokrew.  
   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y       
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y       
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

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

2) „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc 
wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W sposób szczególny tę prawdę 

pragniemy sobie uświadomić obchodząc uroczystość rocznicy poświęcenia naszych 

kościołów. Choć to data umowna, chcemy przez każdorazowy udział w Eucharystii 

tworzyć i umacniać wspólnotę Kościoła, wspólnotę braci i sióstr w jednej wierze. 
3) Dziękujemy dziś Panu Bogu i naszym przodkom za nasze wspaniałe świątynie a 

więc obchodzimy dziś rocznicę poświęcenia naszych kościołów w Rachowicach, 
Sierakowicach i Goszycach. 
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4) Dziś w niedzielę Dożynki Diecezjalne - w tym roku nasza parafia 

reprezentuje cały dekanat Pławniowice. Przy tej okazji chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim, za przygotowanie i zaangażowanie oraz za złożone dary 
z racji naszych dożynek parafialnych -  Bóg zapłać. 

5) Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom 
społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, 
zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i 
kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas 
pielgrzymek papieskich, i tylu transmisji z uroczystości kościelnych oraz 
programów katolickich. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym 
narzędziem ewangelizacyjnym. 

6) Rozpoczynamy także dzisiaj kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i 
wychowawców. Pamiętając, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i 
że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie. 

7) W poniedziałek 18 września święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz 
patrona dzieci i młodzieży  

8) W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i 
Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo będziemy się szczególnie modlić o to, 
abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem 
Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. 

9) Można już zapisać jubileuszowe msze św. na przyszły rok inne int w późniejszym 
terminie. 

10)29.09.2017 w piątek za 2  tygodnie w szkole w Sierakowicach organizowany jest 

festyn charytatywny na rzecz chorej Oliwki Kubior w tym dniu zwalniam też 
wszystkie dzieci ze mszy św. szkolnej oraz proszę wszystkich - i nie tylko parafian 
do wzięcia udziału w tym dobrym dziele oraz proszę o pomoc materialną gdyż 
leczenie dziecka ma pochłonąć ogromną sumę pieniędzy około 200 tyś zł. 

Chciałby też poinformować, że w sobotę 23 września w Sali gimnastycznej 

organizowany jest „Maraton fitness” na powyższy cel, bliższe informacje na 

fejsbuku. 
 

    Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Salata   W.,  Wróbe l  J.,   Kołodziej   E.  

 

    Sierakowice - sprzątanie Kościoła ( Stargot ) : Urbanek  K.,  Urbanek  M.,  Bąk  S.,  Frydrych  S.  

 

ZAPOWIEDZI 
 

1. Adam           Paszenda               s. Eryka                       zam. Lyski 
    Krystyna       Kachniarz              c. Kazimierza               zam. Sierakowice 
 
2. Józef            Syjud                     s. Jana                        zam. Pietrowice Wlk. 
    Ewelina        Proksza                 c. Zygmunta                zam. Goszyce                
  
 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 20 IX – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań 

chrześcijan; św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć 
męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe); 

• 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel 
Eucharystii i Matki Bożej (wspomnienie obowiązkowe).    
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