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      1   Niedziela  adwentu   ( 27.11.2016 ) 
Rozpoczęcie Nowego Roku Liturgicznego - „A”  ROK Św. Mateusza 

   
Rachowice 7.30 Za + Jana Cholewa od sąsiadów. 
   
Sierakowice 9.30 Za ++ Helenę, Józefa i Janusza Glińskich, Józefa i 

Eugeniusza Wrzeszcz, ++ z rodzin Wrzeszcz, Mynarek, 
Gliński i Sawicki 

   
Goszyce  11.00 Za + Lidię Sachnik jej męża Henryka, rodziców i 

rodzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa 
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y   i   poświęcenie wieńców adwentowych 
   

   
Poniedziałek 28.11.2016 RORATY 
   
Rachowice 6.50 Za dusze w czyśćcu cierpiące ( ofiara ze skarbony) 
   
   
Wtorek 29.11.2016 RORATY 
   
Sierakowice 6.50 Za + Zenobiusza Będzichowskiego od chrześnicy Malwiny z 

rodziną i od Marianny Kwaśniewskiej i Urszuli Świderskiej. 
   
   
Środa 30.11.2016 RORATY       Św. Andrzeja Ap. - święto 
   
Sierakowice 16.30 Za żyjących  i ++ dobrodziejów od Łucji Skoberla. 
   
Rachowice 17.30 Za + ojca Wilhelma Franik w rocznicę śmierci, matkę 

Ernestynę, ich wnuka Mateusza, oraz ++ z rodzin Franik, 
Lukoszek, Garbacz i Urbanek. 

   

   
Czwartek 1.12.2016 PIERWSZY  CZWARTEK 
   
Sierakowice 16.30 Za + Stanisława Bluz w 1-szą rocz. śm.  
   
Rachowice 17.00 

17.30 
Wystawienie Najśw. Sakram.   (Godzina święta) 
O powołania kapłańskie i zakonne – od rodziny Masarczyk. 

   
   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Piątek 2.12.2016 PIERWSZY  PIĄTEK 
   
Rachowice 6.45 

 

 

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

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
   
Sierakowice 16.30 

17.00 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  i adoracja                                                                                             
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski               
z prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodzin                        
z  Sierakowic  i  Goszyc.  

   
   
Sobota 3.12.2016 Św. Franciszka Ksawerego, kapł.    
   
Sierakowice 16.05 

16.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  

M.N.  Za + żonę Mariannę Kocoń, ++ rodziców z obu stron, 
+ brata i szwagierkę, + 3-ch szwagrów oraz za ++ z rodzin 
Sołtysiak, Kocoń i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 17.35 

18.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  

M.N.   Za + męża i ojca Leona Warzecha jego rodziców, 
teściów, 2-ch szwagrów Jana i Roberta, Mikołaja Nowrot, 
Ernesta, Agnieszkę i Wilhelma Pawletko, Piotra Toporek, 
Agnieszkę Warzecha, Ewę Knop i Helgę Koniczek oraz 
dusze w czyśćcu cierp.   

   
   

2 Niedziela  adwentu  ( 4.12.2016) 
Św. Barbary - Patronki Górników 

   
Goszyce  8.00 Za + ojca Ernesta Kotuc, za ++ z rodzin Kotuc, Mainka, 

Chudoba , Morcinek i całe ++ pokrew.  
   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Do  św. Barbary Patronki naszych Górników  z  Sierakowic    
i  Goszyc  o  wstawiennictwo  i  opiekę Bożą  w  pracy, oraz 
z podziękowaniem za szczęśliwą pracę. 

   

Rachowice 10.40 

11.00 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Do św. Barbary Patronki naszych Górników  z  Rachowic    
o wstawiennictwo i opiekę Bożą w pracy, oraz z podziękow. 
za szczęśliwą pracę. 

   
 

 

 

 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu na  potrzeby Diecezji i 

Seminarium Duchownego,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 
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2) Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod 

hasłem: „Idźcie i głoście”. Wieńczy ono program duszpasterski, jaki realizowaliśmy 
przez ostatnie lata od 2013 roku. W tym czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i 
osobiste relacje z Panem Bogiem, oraz relacje wzajemne między sobą, w 
rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na nowo odkrywaliśmy wartość naszego 
chrztu, także jako naród, radując się 1050. rocznicą chrztu Polski, a teraz mamy 
stawać się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie. Jak 
Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w 
Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe 
szczęście. 

3) Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który 
jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać 
tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają 
służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego.  

4) Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną 
Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną. W tym 

tygodniu Roraty  tylko w poniedziałek i wtorek o godz. 6.50 oraz w środę popołudniu, - 

zachęcam rodziców, babcie i dziadków  aby zechcieli w miarę możliwości przybyć z 

dziećmi na Roraty, i w  ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, 
rozbudźmy w swoich sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. 

5) W środę, 30 listopada, obchodzimy święto Świętego Andrzeja Apostoła, jednego z 
pierwszych uczniów Pana Jezusa. Jest to również czas tak zwanych 
andrzejkowych zabaw. Bardzo proszę o zachowanie roztropności, zwłaszcza tam, 
gdzie kolidowałaby by to z wiarą. Wiara we wróżby, horoskopy i zabobony jest nie 
do pogodzenia z chrześcijaństwem. 

6) Od dziś można już nabyć Świece Caritas duże 12 zł a małe 5 zł. opłatki wigilijne 
będą od środy bo paczka z przesyłką zaginęła. 

7) W pierwszy czwartek „Godzina Św. w Rachowicach . W Pierwszy piątek msza św. 
rano w Rachowicach a popołudniu w Sierakowicach nabożeństwo i msza św..                    

8) A w Rachowicach spowiedź w czwartek dla chętnych dzieci 15 min przed 
nabożeństwem i w czasie nabożeństwa dla dorosłych. W Sierakowicach spowiedź w 
piątek dla chętnych 20 min przed nabożeństwem i w czasie nabożeństwa dla 
dorosłych.  Przed świętami będzie jeszcze specjalna okazja do spowiedzi 
dla dzieci.    

9) Jeżeli ktoś chciałby ofiarować choinki do kościoła to bardzo proszę zgłosić to panom 
Kościelnym. 

10)W pierwszą sobotę przed mszą św. w Sierakowicach i Rachowicach Różaniec 
Fatimski a w niedzielę w Sierakowicach i Rachowicach  „Godzinki” 

11) W przyszłą niedzielę s. Barbary na Śląsku obchodzimy Dzień Górnika czcząc 
patronkę ludzi górniczego trudu, msza św. w Goszycach rano o godz. 8.00 w 
Rachowicach o godz. 11.00  a w Sierakowicach bez zmian. 

12)Odwiedziny chorych będą przed świętami 
13)Rachowice –na godz. 10.00 w przyszłą sobotę proszę młodzież i mężczyzn do 

porządkowania placu wokół kościoła 
 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Kołodziej  E.,  Wróbel  J.,  Andrysek  J. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Blok Wspól.) :  Wójcik ,  Suchonek  A.,  Kowol  J.,  Borkowska  D.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 30 XI – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których 
dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach wschodnich (święto); 

 2 XII – bł. Rafał Chyliński (1694-1741), prezbiter z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
(wspomnienie dowolne); 
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3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego 
z największych misjonarzy w dziejach Kościoła (wspomnienie obowiązkowe). 

 

                                          


