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      1   Niedziela  wielkiego postu   ( 18.02.2018 ) 
   
Sierakowice 9.30 Za + męża i ojca Manfreda Fuhrman w 5-tą rocz. jego śm. , 

za jego ++ rodziców i siostry. Za ++ rodziców Roberta i 
Martę Melzon, ++ rodzeństwo, dziadków z obu stron i ++ z 
pokrew. Fuhrman i Melzon. 

   
Rachowice 11.00 Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o zdrowie i błogosław. Boże z ok. 80-tych urodzin 
Rity Grosz.  

   
Goszyce  11.00 Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o zdrowie i błogosław. Boże z ok. 80-tych urodzin 
Helmuta Morcinek.  

   
Rachowice 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
   
   
Poniedziałek 19.02.2018  
   
Rachowice 7.00 Za + Józefa Strzempek w 6-ść tygodni po śm.  
   

   
Wtorek 20.02.2018  
   
Sierakowice 7.00 Za + Marię Pietrek w 16-tą  rocz. śm., za ++ rodziców Jana 

i Elżbietę Pietrek, brata Heintza, teściową Paulinę Poloczek 
i za ++ pokrew.  

   
   
Środa 21.02.2018  
   
Sierakowice 16.30 Za + ojca Oswalda Urbanek, jego ++ rodziców i teściów oraz ++ 

z pokrew. Urbanek, Stareczek i Salbert. 

DROGA KRZYŻOWA 
   

   
Czwartek 22.02.2018 Święto  Katedry  św. Piotra  Ap. 
   
Sierakowice 16.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Jonasza Szega w int. 

jego rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w 
jego wychowaniu 
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Rachowice 17.30 Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 50-tej rocz. urodzin 
Jacka Kampe 

DROGA KRZYŻOWA 
   
   
Piątek 23.02.2018 Św. Polikarpa, Bpa i M. 
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci 
Za + męża i ojca Rudolfa Morcinek na pam. urodzin 

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci 
Za + matkę Marię Pieczka w kolejną rocz. śm. męża               
Waltra oraz + syna Mariana. Za ++ dziadków Pieczka, Franik              
i Nowrot. 

   
   
Sobota 24.02.2018  
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w 
int. ks. Proboszcza z ok. 60-tej rocznicy urodzin od Parafian 
z Sierakowic i Goszyc. 

   
Rachowice 18.00 M.N.  Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w 
int. ks. Proboszcza z ok. 60-tej rocznicy urodzin od Parafian 
z Rachowic. 

   
   

      2   Niedziela  wielkiego  postu   ( 25.02.2018 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + Ericha Groffik na pam. urodzin, ++ rodziców, teściów, 

Rafała Kijas, Marię, Irmgardę Ryszarda i Antoniego 
Schoedon, Barbarę Sosna i wszystkich ++ z pokrew. 
Sosna, Kijas, Kołodziej, Gajczewski, Makosz, Kionka, 
Adamski, Grzegorek i Mosler oraz dusze w czyśćcu cierp.  

   
Sierakowice 9.30 Za + męża i ojca Herberta Latocha w 6-tą rocz. śm., jego 

rodziców, teściów i rodzeństwo, za + Mariana Korona, 
Krystynę i Alberta Baron, ++ z rodzin Latocha, Beier, 
Korona oraz dusze w czyśćcu cierp. 

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Alberta i Marię Morcinek, Joannę                            

i Franciszka Chudoba, za ich ++ rodziców, rodzeństwo,                     
+ kuzynkę Marię Król i wszystkich ++ z rodzin Chudoba, 
Dylong, Morcinek i Mynarek.  

   
Sierakowice 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta „ołtarzowa” (tradycyjnie raz w miesiącu) w przyszłym tygodniu 
na  nasze potrzeby,  przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci 
Afryki, (Instruk. Epik. Polski),  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy 
z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od 
pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć. 

3) Dziś Gorzkie Żale w Rachowicach o godz. 15.30 a przyszłą niedzielę w 
Sierakowicach (uczestnicząc w nabożeństwie można zyskać odpust zupełny) 

4) Zapraszam na drogę krzyżową w środę do Sierakowic a w czwartek. do 

Rachowic.  
5) W zakrystii można składać zalecki (wypominki) przy drodze krzyżowej.                   

W czasie Wielkiego Postu odprawimy cztery  msze św. w int. zalecanych ++ przy 
drodze krzyżowej.  

6) Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do 
Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w 
Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich 
Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać 
odpust zupełny 

7) Wielki Postu to czas  podejmowania trudu umartwienia, jako wynagrodzenie za 
nasze grzechy i za grzech naszych bliźnich, niektórzy powstrzymują się od wypicia 
alkoholu lub spożycia słodyczy albo też rezygnacja z pójścia do kina czy teatru  
tymi zaoszczędzonymi pieniędzmi możemy się podzielić z tymi ,którzy mają mniej 
od nas i tak wzorem lat ubiegłych po mszy św. będą rozdzielane za darmo 

skarbonki „Caritasu” jeżeli ktoś zechce podjąć ten trud, to proszę sobie zabrać 

taką skarbonkę a w Niedzielę „Miłosierdzia Bożego” a więc w po Wielkanocy 
proszę przynieść je do kościoła i złożyć na bocznym ołtarzu, a my przekażemy je 
do Centrali „Caritas” w Gliwicach. (jak co roku przypominamy, że nie ważne jest ile 
uda się nam zaoszczędzić ale ważny jest podjęty trud wielkopostnego 
wyrzeczenia) 

8) Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej 
wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach od 3 do 7 marca  

9) Spotkanie przed bierzmowaniem dla kl. 3 Gimnazjum w piątek o godz. 18.15 w 
Rachowicach w salce pod plebanią. 

 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

 22 II – św. Piotr Apostoł (I w.), pierwszy biskup Rzymu, papież, nauczyciel wiary i wierny 
naśladowca Chrystusa. 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Wyciślok  J.,  Czaja  R.,  Nowrot  I.  

 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Bloki) : Skrzypczyńska T., Salbert a., Salbert W. Kowalska M.  

 
                               

ZAPOWIEDZI 
 
1. Mateusz           Sosna               s. Arnolda               zam. Sierakowice 
    Klaudia            Gajdzik              c. Janusza              zam. Rudziniec 
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