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17    Niedziela  Zwykła    (27.07.2014) 
   
Rachowice 7.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Sierakowice 9.30 Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski 

z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 90-tych 
urodzin. 

   
Goszyce  11.00 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
   
Poniedziałek 28.07.2014  
   
Sierakowice 7.00 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
   
Wtorek 29.07.2014 Wspomnienie obowiązkowe św. Marty 
   
Rachowice 7.00 Przez wstawiennictwo M. B. Nieustającej pomocy i św. 

Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o dalszą opiekę w intencji rodziny. 

   
   
Środa 30.07.2014  
   
Sierakowice 17.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Rachowice 18.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   

   
Czwartek 31.07.2014 Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego z Loyoli, prezbitera 
   
Sierakowice 17.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Rachowice 18.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Piątek 1.08.2014 Pierwszy  Piątek.     Św. Alfons Liguori, bp i dra Kościoła 
   
Rachowice 6.45 

 
 

8.15 

Do Serca Pana Jezusa na podziękow. za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Rachowic.  

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

ODWIEDZINY CHORYCH  – (w środę za tydzień Dzień Seniora) 
   
Sierakowice 17.30 

18.00 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja 
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z prośbą o  
dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Sierakowic i Goszyc. 

   
   
Sobota 2.08.2014  
   
Sierakowice 12.00 Ślub  Rzymski  
   
Sierakowice 16.35 

17.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 
M.N. – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące.  

   
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 dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny  

   
   

18   Niedziela  Zwykła    (3.08.2014) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Msza Święta – w intencji zmarłego w trzecią rocznicę 
śmierci. 

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

   
Goszyce 11.00 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   
Sierakowice 11.45 Dziękczynna za trud wychowania w int. rodziców od dzieci  
   
 
 
 

  

Poniedziałek 4.08.2014 Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Marii Vianneya, prezbitera 
   
Sierakowice 7.00 Msza Święta za zmarłą, której pogrzeb odbył się 

w Niemczech 
   
   
Wtorek 5.08.2014  
   
Rachowice 7.00 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
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Środa 6.08.2014 Święto Przemienienia Pańskiego 
   
Rachowice 10.00 DZIEŃ SENIORA  - Msza św. w int. wszystkich ludzi 

starszych i chorych naszej parafii. ( z udzieleniem 
sakramentu chorych )   po mszy zapraszam do salki. 

   
Sierakowice 17.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   

   
Czwartek 7.08.2014 W tym dniu około  godz. 17.00 przybywa pielgrzymka na nocleg  
   
Rachowice 7.00 Msza Święta – w intencji zmarłego syna  
   
   
Piątek 8.08.2014 Św. Dominika, prezbitera 
   
Rachowice rano Msza Święta z racji zatrzymania się na nocleg w naszej parafii 

Międzynarodowej pieszej pielgrzymki młodzieży różnych 
dróg i kultur oraz rodzin z Ołomuńca do Częstochowy  

   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

   
   
Sobota 9.08.2014 Św. Teresy Benedykty od Krzyża   Dz.   -  Patronki Europy 
   
Sierakowice 17.00 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

i zdrowie w intencji rodziny. 
   
Rachowice 18.30 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
   

19    Niedziela  Zwykła    (10.08.2014) 
   
Rachowice 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji rodziny. 
   
Sierakowice 9.30 Do Opatrz. Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

odebrane łaski z prośbą o dalsze Błogosław. Boże, 
zdrowie, pomoc i opiekę z ok. 80-tych urodzin  

   
Goszyce  11.00 Msza Święta – w intencji zmarłych i za dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 
 

1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu), w przyszłą niedzielę na 

potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego a za dwa tygodnie, na nasze 

potrzeby za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca i odwiedziny chorych , ale tylko tych, 

którzy nie są w stanie w następnym tygodniu tj.  6 sierpnia w środę na godz. 10.00 

przybyć na mszę św. w  Dzień Seniora, - jak co roku zapraszam po mszy św. 

wszystkich seniorów do salki na wspólne spotkanie przy kawie, (proszę też chętne 

panie jak co roku do pomocy w przygotowaniu spotkania i ewentualne 

przygotowanie ciasta ale bardzo proszę o informację kto będzie chętny 

w pieczeniu ciasta, bo muszę wiedzieć ile mam dokupić. 

3) Zmarł śp. Albin Wochnik RIP ( termin pogrzebu będzie ustalony w poniedziałek ) 

4) W najbliższą sobotę przed mszą św. „Różaniec Fatimski” a w niedzielę „Godzinki” 

5) W sobotę 2 sierpnia można zyskać odpust zupełny tzw. „Porcjunkuli” 

6) W przyszłą niedzielę w Sierakowicach o godz. 11.45 dodatkowa msza św. 

7) Międzynarodowa piesza pielgrzymka młodzieży różnych dróg i kultur oraz rodzin 

z Ołomuńca do Częstochowy, która zatrzyma się w naszej Parafii na nocleg 

w dniach 7/8 sierpnia , z tego względu w tym dniu msza św. w Rachowicach 

rano.  

 
 

ZAPOWIEDZI 
 

  1. Józef               Foit                         s.+ Rudolfa               zam. Goszyce 
      Agnieszka       Slenczka                c.  Henryka                zam. Cisek  
 
  2. Piotr                Maciej                    s. Zbigniewa              zam. Nisko 
      Anna               Glagla                    c. Józefa                    zam. Rachowice 


