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33   Niedziela  zwykła   (19.11.2017)  
   
Rachowice 7.30 Za+ Katarzynę Antończyk, 2-ch mężów ich rodziców i 

dusze w czyśćcu cierp.  
   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Stefanię i Ewalda Pieczka, Alfreda i Helenę 

Kozalla oraz +z pokrew.  
   
Goszyce  11.00 Za + ojca Jana Proksza oraz ++ babcie i dziadków, Marię i 

Ryszarda Rassek oraz Helenę i Pawła Proksza.  
   
Rachowice 14.30 Nieszpory 
   

Sierakowice 15.30 Nieszpory 
   
   
Poniedziałek 20.11.2017 Św. Rafała Kalinowskiego  Prezb.  
   
Rachowice 7.00 Za  żyjących  i  ++ parafian. 
   

   
Wtorek 21.11.2017 Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
   
Sierakowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony) 
   
   
Środa 22.11.2017 Wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
   
Sierakowice 16.30 Za + ojca Rudolfa Straszek jego rodziców Marię i 

Maksymiliana Straszek , Horsta Soika oraz dusze w 
czyśćcu cierp.  

   

   
Czwartek 23.11.2017  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ rodziców Elfrydę i Andrzeja Slupina, Monikę i 

Rudolfa Koczy, ++ rodzeństwo i dziadków z obu stron. 
   
Rachowice 17.30 Za + Henryk Klapec, jego rodziców, 3-ch braci bratowe, 

siostrzeńca Piotra, Jakuba i Agnieszkę Sądej, Józefa, Ingę i 
Alfreda Ring oraz za ++ z pokrew. Klapec, Sądej, Wolny.  
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Piątek 24.11.2017 Wsp. obow. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzys. 
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol. Za ++ rodziców Elżbietę i Ewalda Gnida, + ojca 
Rajnarda Baron, Gertrudę Król, dziadków z obu stron i całe 
++ pokrew.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Za ++ rodziców Joachima i Irmgardę Marcinek, 
Alojzego i Gertrudę Piper, za ich ++ rodziców i rodzeństwo, 
za ++ 2-ch braci, szwagra, bratanka Krzysztofa oraz 
wszystkich ++ krewnych. 

   
   
Sobota 25.11.2017 Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Patronki kościoła w Sierakowicach 
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + Jana Jędrzyca na pam. urodzin, jego ++ 

rodziców, szwagierkę Felicję, rodziców Anastazję i Pawła 
Brzoza, ojca  Wernera Skoberla oraz chrześniaka Marka. 

   
Rachowice 18.00 M.N.  Za ++ dziadków Gertrudę i Alojzego Tomiczek, 

Elfrydę Muller, Stanisława i Franciszkę Błaszczyk, Emmę i 
Franciszka Sosna oraz za ++ Waltra i Mariana Kampe, 
Ryszarda Czech i ks. Jana Hajd.  

   
   

      Uroczystość Chrystusa Króla   ( 26.11.2017 )   ostatnia niedziela roku kościelnego 

ODPUST W SIERAKOWICACH 

ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej) 
   
Rachowice 7.30 Do Serca Pana Jezusa i M.B. Nieust. Pom. na podziękow. 

za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i 
zdrowie dla Brygidy i Ewalda Przybyła oraz za ich dzieci z 
rodzinami a także o powołania kapłańskie i zakonne.  

   
Goszyce 9.30 Za ++ rodziców Anielę i Jana Król, Zofię i Zygmunta 

Łachańskich, 2-ch braci Pawła i Józefa, siostrę Jadwigę, 
szwagra Michała, zięcia Andrzeja Kutta oraz wszystkich ++ 
z pokrew.  

   
Sierakowice 11.00 

konc. 
O D P U S T    W   S I E R A K O W I C A C H 
    1. Do św. Katarzyny Patronki naszego Kościoła o 
błogosław. Boże opiekę i zdrowie dla wszystkich żyjących 
Parafian  i  dobrodziejów tego kościoła. 

    2. Za ++ Helenę,  Józefa i Janusza Glińskich, Józefa i 
Eugeniusza Wrzeszcz, za ++ z rodzin Wrzeszcz, Mynarek, 
Gliński i Sawicki 

    3. O powołania Kapłańskie i zakonne oraz o błogosław. 
dla pracujących kapłanów, misjonarzy i misjonarek. 

   
 
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
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1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu) w przyszłym tygodniu na   
Energię Elektryczną dla naszych kościołów  za wszelkie ofiary składam  „Bóg 
zapłać”. 

2) Dziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża 
się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście 
Chrystusa, zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata. Chrystus Pan przybędzie 
jako Sędzia – Król, by raz na zawsze oddzielić dobro od zła i – jak to mówimy w 
każdym Credo mszalnym – Jego panowaniu nie będzie końca. Jest to prawda 
wiary znana już pierwszym chrześcijanom, a którzy bardzo się nią przejmując, 
kończyli swe modlitwy zawołaniem: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu! Idąc tym 
tropem, pamiętajmy, że zawsze musimy być przygotowani na spotkanie z Panem. 

3) We wtorek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi 
Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją 
kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Dla 
uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku 
także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś, wspominając tamto 
ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu 
Bogu i szukania Jego woli. To liturgiczne wspomnienie jest też okazją do 
szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie 
poświęcają przede wszystkim modlitwie. 

4) Przyszła niedziela to „Niedziela Chrystusa Króla” - ostatnia niedziela roku 

kościelnego, a zarazem odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej w 

Sierakowicach.  Dlatego też msze św. w przyszłą niedzielę w Rachowicach bez zmian, 

w Goszycach o godz. 9.30, a koncelebrowana suma odpustowa w Sierakowicach o 

godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. Bpa Gerarda Kusza.  

5) Do pomocy duszpasterskiej zaprosiłem o. Stanisława Nowaka 

(Redemptorysty z Gliwic) w Sierakowicach okazja do spowiedzi przed 
odpustem w sobotę o godz. 16.10  w Rachowicach o 17.40   

6) W przyszłą niedzielę za publiczne odmówienie  Aktu poświęcenia Chrystusowi 
Królowi rodzaju ludzkiego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami,  
w pozostałe dni roku udziela się odpustu cząstkowego  / po mszy św. w niedzielę. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu  i Akt poświęcenia Chrystusowi Królowi 
Wszechświata/. 

7) W tym tygodniu została uruchomiona strona internetowa z inwentaryzacją naszych 
cmentarzy, wystarczy na wyszukiwarce wpisać cmentarz jeden czy drugi i 
otworzyć stronę główną cmentarza (wszelkie pomyłki można mi spisać na kartce 
podać podając również  numer grobu wtedy dokonamy poprawek) 

8) Bezpłatne badanie wzroku 23.11.2017 (czwartek) informacje z numerem telefonu 
na karteczkach potrzebnych do rejestracji można  pobrać przy wyjściu z kościoła  

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Marcinek  K.,  Marcinek  J.,  Marcinek  A.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła   (ul. Lipowa) : Malarz S.,  Kaczmarczyk N.,  Cetera B.,  Janeczek  J. 

 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania 
styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania 
grzeszników z Panem Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na 
drogach wiary (wspomnienie obowiązkowe); 
• 22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, 
muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych (wspomnienie obowiązkowe); 
• 24 XI – św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas 
prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862 (wspomnienie obowiązkowe).   
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