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32  Niedziela  zwykła    ( 08.11.2015 ) 
   
Rachowice 7.30 Za + Alfreda Sosna, żonę Małgorzatę, ++ Adolfa i Elfrydę 

Wengrzik, Brygidę Wengrzik, ++ Waltra i Mariana Kampe, 
++ z rodzin Sosna, Kampe i Kaczorowski i dusze w czyśćcu 
cierp.  

   
Sierakowice 9.30 Do Opat. Bożej z podziękow. za wspólne przeżyte 50-lat 

małżeństwa z prośbą o zdrowie i opiekę dla Teresy i 
Alfreda Schweigstill z ok. Złotego Jubileuszu Małżeńskiego.  

   
Goszyce  11.00 Za + ojca Jana Proksza za ++9 babcie i dziadków: Marię i 

Ryszarda Rassek oraz Helenę i Pawła Proksza.  
   
Rachowice 14.30 Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
Sierakowice 15.30 Różaniec  za  ++ zalecanych 
   

   
Poniedziałek 9.11.2015 Święto rocznicy  poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1.   Za Parafian 

2. Za + Gertrudę Jurek pokrewieństwo Jurek Weis, 
Pudelko, Ocik.  (RFN)  

   
   
Wtorek 10.11.2015 Wspomnienie obowiązkowe św. Leona Wielkiego, papieża i dra Kościoła 
   
Rachowice 7.00 

konc: 
1. Za + matkę Anielę Pakosz na pam. jej urodzin 

2. Za dusze w czyśćcu cierp. (ofiara ze skarbony) 
   
   
Środa 11.11.2015 Wspomnienie obowiązkowe św. Marcina z Tours, biskupa. 
   
Rachowice 8.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą 

opiekę w int. Urszuli i Pawła Jonda 
   
Sierakowice 8.30 Za + męża Józefa Gluch jego rodziców, 4-ch braci, siostrę 

Helenę, za ++ rodziców Augustynę i Franciszka Schweigstill 
wnuczka Janka, syna Alberta, córkę Gertrudę jej męża 
Ewalda i zięcia Waldemara. 

   
Goszyce  16.30 Nabożeństwo ku czci św. Marcina  
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Czwartek 12.11.2015 Wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa i męczennika. 
   
Sierakowice 16.30 

konc: 
   1. Za + Konrada Hasa na pam. urodzin, żonę Dorotę i 
wnuczkę Karinę. 

   2. Za + Zbigniewa Alencynowicz od krewnych i sąsiadów. 
   
   
Piątek 13.11.2015 Wsp. obow. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna m. Polski 
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzi  młodzież gimnazjalna kl. 2 
M. szkol. Za + Zenona Będzichowskiego od mieszkańców 
Bloku Ceramicznego.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzi  młodzież gimnazjalna kl. 2 
M. szkol.  Za + męża Bernarda Bytomski jego rodziców 
Marcjana i Helenę Bytomski oraz ++ rodziców. Za ++ Marię 
i Alojzego Szega, 2-ie córki, 2-ch synów, 4-ch zięciów oraz 
całe ++ pokrew.  

   
   
Sobota 14.11.2015  
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosław. opiekę i zdrowie w int. Gertrudy Hassa. 
   
Rachowice 18.00 M.N.  Za + męża i ojca Alfonsa Mainka, rodziców Mainka, 

Widera, Magdalenę Gabryś, Małgorzatę Konieczny, Jana 
Sosna, ks. Ignacego Widera i za ++ z rodzin Mainka, 
Widera.   

   
   

33  Niedziela  zwykła    ( 15.11.2015 ) 
   
Rachowice 7.30 Za ++ Dorotę Strzempek w kolejną rocznicę śm., ++ 

dziadków Mazur, Franik, Strzempek i Marcinek, za + 
Bartłomieja Mazur oraz wszystkich ++ krewnych. 

   
Sierakowice 9.30 Za + ojca i męża Gotfryda Danisz na pam. urodzin, 

rodziców, teściów, 3-y szwagierki, 4-ch szwagrów, siostrę 
Elfrydę, męża Rudolfa, 2-ch braci i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Goszyce  11.00 Za + męża Bronisława Eichler, rodziców Łucję i Ignacego 

Eichler, Marię i Ezechiela Weindich, 3-ch szwagrów, 
szwagierkę, Krzysztofa Weindich, za ++ z rodzin Kuczera, 
Rakoczy, Święch oraz dusze w czyśćcu cierp.  
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby a przed kościołem do puszek na kościół w 
potrzebie jest to dzień solidarności z Kościołem prześladowanym (zgodnie z 
instrukcją Episkopatu Polski), w przyszłym tygodniu na  Energię Elektryczną dla 
naszych kościołów, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś zapraszam na różaniec za zmarłych w Rachowicach i Sierakowicach. 
3) Dziś – trzydziesta druga niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym, obchodzony w drugą niedzielę listopada od 2009 
roku, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Słowo Boże tej niedzieli 
każe nam patrzeć na bliźnich i ich czyny oczyma Chrystusa, który bezbłędnie 
ocenia intencje i motywy działania każdego człowieka oraz jego możliwości. 

4) Celem kończącego się dziś Tygodnia Modlitw za Zmarłych jest zmobilizowanie 
nas do pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej pamięci 
są między innymi wypominki za zmarłych, zarówno listopadowe, jak i 
Wielkopostne. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy Świętej w ich 
intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie 
Komunii Świętej. Należy też docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez 
nas odpustów i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. 

5) Jutro – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą 
biskupa Rzymu czyli papieża. Przy tej okazji pomyślmy o naszym posłuszeństwie 
nauczaniu papieskiemu i o naszej modlitwie w intencji widzialnej głowy Kościoła.  

6) W środę, 11 listopada, w naszej ojczyźnie będziemy obchodzić Święto 
Niepodległości., msze św. w tym dniu w Rachowicach i Sierakowicach o godz. 
8.30.  W tym dniu również w naszym dekanacie w Paczynie odpust ku czci św. 
Marcina 

7) Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagali w porządkowaniu obejścia wokół 
kościoła. 

8) W tym tygodniu dalsze zapisywanie intencji na przyszły rok w Rachowicach w 
środę po mszy św. i w piątek po mszy św. wieczornej, a w Sierakowicach w 

czwartek przed mszą św. od godz. 16.00 i po mszy św. i  w piątek po mszy 

św. 
 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 10 XI – św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła, który wytrwale zwalczał błędy w wierze, troszczył 
się o jedność Kościoła i przyczynił się do obrony Rzymu przed najazdami barbarzyńców w V wieku 
(wspomnienie obowiązkowe); 

 11 XI – św. Marcin z Tours, biskup , który zasłynął z gorliwości pasterskiej i praktykowania 
miłosierdzia chrześcijańskiego, zmarły w IV wieku, wkrótce został zaliczony do grona świętych jako 
pierwszy spośród tych, którzy nie byli męczennikami (wspomnienie obowiązkowe); 

 12 XI – św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik, który swoją gorliwą pracę misyjną przypłacił 
śmiercią męczeńską w Witebsku 12 XI 1623 roku (wspomnienie obowiązkowe);  

 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, benedyktyni eremici, którzy ponieśli śmierć 
męczeńską za wiarę w Międzyrzeczu w nocy z 10 na 11 XI 1003 roku (wspomnienie 
obowiązkowe). 

  

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Mazur  S.,  Nowrot  M.,  Nowrot  M. 

 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła : (ul. Pocztowa Kozielska) :   Choroś  N.  Fabian A.,  

                                                                                                     Jędrysik  M.,  Jędrysik D.,   
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