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Wniebowstąpienie  Pańskie - uroczystość   (01.06.2014) 
   
Rachowice 7.30 Msza Święta – w intencji zmarłych. 
   
Sierakowice 9.30 Msza Święta – w intencji zmarłych. 
   
Goszyce  11.00 Msza Święta – w intencji zmarłych. 
   
Sierakowice 15.30 N a b o ż e ń s t w o    d o   S e r c a    P a n a     J e z u s a      
   
   
Poniedziałek 2.06.2014  
   
Sierakowice 7.00 Za Parafian  
   
   
Wtorek 3.06.2014 Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy. 
   
Rachowice 7.00 Msza Święta – w intencji zmarłych. 
   
   
Środa 4.06.2014  
   
Sierakowice 17.30 Msza Święta - dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie. 
   
Rachowice 18.30 Msza Święta - dziękczynna do M. B. Fatimskiej za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie. 
   

   
Czwartek 5.06.2014 Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika. 
   
Sierakowice 17.30 Msza Święta – w intencji zmarłych.  
   
Rachowice 18.00 

18.30 
Wystawienie Najśw. Sakram.   (Godzina święta) 
Msza Święta – w intencji zmarłych.  

   
   
Piątek 6.06.2014  
   
Rachowice 6.45 

 

 

 

Msza Święta - do Serca Pana Jezusa na podziękowanie za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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8.15 naszych rodzin z Rachowic.  

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
Odwiedziny Chorych 

   
Sierakowice 17.30 

18.00 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja 
Do Serca Pana Jezusa na podziękowanie za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla naszych rodzin 
z Sierakowic i Goszyc. 

   
   
Sobota 7.06.2014  
   
Sierakowice 14.00 Ślub Rz. pomiędzy  Patrycją Szafranek  a  Krzysztofem  Płonka 
   
Sierakowice 17.00 Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 

M.N. – w intencji zmarłych.  
   
Rachowice 18.30 Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 

M.N. – w intencji zmarłych.   
   
   
   

Zesłanie  Ducha Świętego - uroczystość  
 (8.06.2014) 

   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Msza Święta – w intencji zmarłych.  

   
Goszyce 9.30 Msza Święta - dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie. 
   
Sierakowice 10.35 

11.00 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Msza Święta - dziękczynna do Bożej Opatrzności i M.B. 
Nieustającej Pomocy za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie.  

   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na budowę kościoła w Zabrzu Grzybowicach w przyszłą 

niedzielę na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, za wszelkie ofiary 

składam  „Bóg zapłać”. 

2) Obchodzimy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-

 dniowy okres, gdy Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się swoim 

uczniom. Jednak okres wielkanocny jeszcze trwa. Najbliższy tydzień będzie 

poświęcony przygotowaniom do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Prośmy 

o łaskę otwarcia serc naszych i naszych bliskich na przyjęcie tego daru 

i umiejętność właściwego wykorzystywania natchnień Ducha Świętego. 
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3) Dziś w naszej ojczyźnie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pamiętajmy 

o naszych najmłodszych, nie tylko obdarowując ich materialnie, lecz przede 

wszystkim prośmy o wszelkie łaski potrzebne ku temu, by wzrastały duchowo. 

W naszych modlitwach nie zapominajmy również o dzieciach opuszczonych, 

zmuszanych do niewolniczej pracy, wykorzystywanych czy głodnych, którym nie 

jest dane szczęśliwe przeżywanie dzieciństwa. 

4) W tym tygodniu również pierwszy czwartek miesiąca, dzień wdzięczności za dar 

Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie 

z naszej parafii. W Rachowicach „Godzina Święta o godz. 18.00”, a o godz. 17.30 

spowiedź św. dla dzieci a następnie dla wszystkich. Zaś w pierwszy piątek 

miesiąca zachęcamy do uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

szczególnie w tym miesiącu Mu poświęconym w Rachowicach msza św. rano 

o godz. 6.45  a w Sierakowicach Adoracja o 17.30 i msza św. o godz. 18.00 

wcześniej o godz. 16.50 spowiedź św. dla dzieci a następnie dla dorosłych.  

5) Odwiedziny Chorych  w najbliższy piątek o godz. 8.15, chętnych proszę zgłosić 

w zakrystii 

6) Ze względu na Złoty Jubileusz małżeński w przyszłą niedzielę  msza św. 

w Sierakowicach o godz. 11.00 w Goszycach o godz. 9.30 w Rachowicach bez 

zmian w przyszłą sobotę przed mszą św. Różaniec Fatimski a w niedzielę 

w Rachowicach i Sierakowicach Godzinki ku czci Matki Bożej 

7) Jak co roku w przyszłą sobotę będziemy przeżywali NOC  KOŚCIOŁÓW biorą 

w niej udział kościoły w Sośnicowicach w Sierakowicach i Ostropie. Spotkania 

będą miały miejsce o godz. 19.30 , 20.30 i 21.30 szczegóły na plakatach – 

serdecznie zapraszamy. 

8) Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej (Punkt Obsługi Klienta, Rynek 4 – 

obok poczty). 

 
 
 

ZAPOWIEDZI 
 
  1. Tomasz       Nowrot                s. Józefa                zam. Rachowice 
      Patrycja       Samol                 c. Piotra                  zam. Łącza.        
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01.06.2014 

Niedziela 

Wniebowstąpienia 

Ewangelia: Mt 28, 16-20 

 Jedenastu uczniów udało się 

do Galilei na górę, tam gdzie Jezus 

im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali 

Mu pokłon. Niektórzy jednak 

wątpili. Wtedy Jezus podszedł do 

nich i przemówił tymi słowami: 

Dana Mi jest wszelka władza w 

niebie i na ziemi. Idźcie więc i 

nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 

zachowywać wszystko, co wam 

przykazałem. A oto Ja jestem z 

wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata. 

  

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

 Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa 

Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do 

nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując 

naturę ludzką.  

         Św. Łukasz pozostawił w Dziejach Apostolskich następującą 

relację o tym wydarzeniu: "Po tych słowach [Pan Jezus] uniósł się 

w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy 

uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, 

przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 

´Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? 

Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak 

widzieliście Go wstępującego do nieba´. Wtedy wrócili do 

Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w 

odległości drogi szabatowej" (Dz 1, 9-12). Na podstawie tego 

fragmentu wiemy dokładnie, że miejscem Wniebowstąpienia 

Chrystusa była Góra Oliwna. Właśnie na tej samej górze 

rozpoczęła się wcześniej męka Pana Jezusa. Wtedy Chrystus 

cierpiał i przygotowywał się do śmierci na krzyżu, teraz okazał 

swoją chwałę, jako Bóg. Na miejscu Wniebowstąpienia w 378 r. 

wybudowano kościół z otwartym dachem, aby upamiętnić 

unoszenie się Chrystusa do nieba. W 1530 r. kościół ten został 

zamieniony na meczet muzułmański i taki stan utrzymuje się do 

dnia dzisiejszego. Mahometanie jednak pozwalają katolikom w 

uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego na odprawienie tam 

Mszy św. 


