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23    Niedziela  Zwykła    (14.09.2014) 
Święto  Podwyższenia  Krzyża 

   
Rachowice 7.30 Dziękczynna w intencji Marii Franik z okazji 80-tej rocznicy 

urodzin, dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

   
Sierakowice 9.30 Do Bożej Opatrzności w intencji rodziny Cencarek z 

podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie. 

   
Goszyce  11.00 Za + męża Jana Szymański, ++ rodziców i teściów oraz 

całe ++ pokrewieństwo. 
   
Rachowice 16.00 Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec i procesja  ze  świecami 
   
   
Poniedziałek 15.09.2014 Wspomnienie obowiązkowe NMP Bolesnej 
   
Sierakowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony) 
   
   
Wtorek 16.09.2014 Wsp. obow. świętych męczen. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa 
   
Rachowice 7.00 Za + Gerarda Drewniok w 30-ty  dzień po śmierci 
   
   
Środa 17.09.2014  
   
Sierakowice 17.30 Dziękczynna w intencji Gabrieli i Lecha Glińskich dziękując 

za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie. 

   
Rachowice 18.30 Dziękczynna w intencji Elwiry Ligus z okazji 50-tej rocznicy 

urodzin dziękując za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie. 

   

   
Czwartek 18.09.2014 Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 
   
Sierakowice 17.30 Za + Marię Schoepe w 8 rocznicę odejścia do wieczności. 
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Rachowice 18.30 Za ++ rodziców Helenę i Józefa Drąg, Gertrudę i Antoniego 

Morcinkowski, za Rozalię Drąg, brata Józefa, Katarzynę      
i Karola Urbańczyk, Rajmunda Morgała, oraz za ++ 
pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
   
Piątek 19.09.2014  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

M. szkol. Dziękczynna w intencji rodziny Mainka dziękując 
za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosław.                       
i zdrowie.  

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

M. szkol.  Za + Henryka Franik, syna Krystiana, za ++ 
rodziców Bertę i Franciszka Ochman, siostry Barbarę i 
Renatę, 5-ciu szwagrów, za + Józefa Szyma, żonę i syna 
Wincentego oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
   
Sobota 20.09.2014 Wsp. obow. św. męczennika Andrzeja Kim Taegon, i towarzyszy. 
   
Sierakowice 17.00 M.N. Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Jarosz, Antoninę 

i Franciszka Gocz, ++ dziadków z obu stron, za dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

   
Rachowice 18.30 M.N. Za ++ rodziców Elżbietę i Konrada Burdzik, 

Franciszkę i Franciszka Jelen, Małgorzatę, Wincentego 
Woźniczek, za Katarzynę Antończyk, Annę i Waltra Wróbel. 

   
   
   

24    Niedziela  Zwykła    (21.09.2014) 
   
Rachowice 7.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Rachowicach. 

    
Sierakowice 9.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Sierakowicach 

   
Goszyce  11.00 

Kiermasz 

konc: 

   1. O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kaplicy w Goszycach. 

   2. Do M.B. Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 40 
lat życia, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
rodziny Klaudii Wittek. 

   
Sierakowice 15.30 NIESZPORY     
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłą niedzielę na Stolicę Apostolską 
przeniesiona z października, a przed Kościołem do puszek zbiórka 
specjalna na Caritas o którą dziś prosił ks. Bp., za wszelkie ofiary składam  
„Bóg zapłać”. 

2) Dziś w niedzielę w Rachowicach o godz. 16.00 - Nabożeństwo Fatimskie i 
procesja ze świecami - wszystkich serdecznie zapraszam 

3) Używany dziś czerwony kolor szat liturgicznych wskazuje nam, że nie przeżywamy 
dziś 24. niedzieli w ciągu roku, lecz – jak to już słyszeliśmy w trakcie Mszy św. – 
została ona zastąpiona obchodem święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to 
jedno ze świąt, które swoją rangą przewyższają niedziele w ciągu roku i są 
obchodzone również wtedy, gdy wypadają w niedzielę. Są to święta, podczas 
których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z naszej historii zbawienia. 

4) W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym 
pod datą 15 września (tj. jutro) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. 
Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem 
Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w 
Jego męce, cierpieniu i śmierci. 

5) Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, 
są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią 
niedzielę września.  

6) W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, tj. najbliższy czwartek, przypada 
święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody 
Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który 
dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym 
wpływom środowiska, w którym się obracał. 

7) W sobotę (20 września) Diecezjalna Pielgrzymka Młodzieży do Sanktuarium MB. 
Pokornej w Rudach – Msza Św. o godz. 9.30 .  W ramach pielgrzymki z 19/20 
września odbędzie się VIII Nocna Pielgrzymka do M.B. Pokornej. Uczestnicy 
pielgrzymki wyruszą z gliwickiej Katedry o godz. 24.00 

8) Również w sobotę (20 września) Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf (Czechy) 
Początek spotkania o godz.10.00 

9) W przyszłą niedzielę (21 września) Diecezjalne Dożynki w Sanktuarium MB. 
Pokornej w Rudach o godz. 1145 błogosławieństwo Koron żniwnych (przed 
probostwem) o godz. 12.00 Msza Św. 

10)W przyszłą niedzielę Kiermasz czyli rocznica poświęcenia naszych Kościołów.  
 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 16 IX – św. św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili 
wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku; obaj 
opowiadali się za ponownym przyjęciem do Kościoła tych chrześcijan, którzy w 
czasie prześladowań wyrzekli się wiary, po spełnieniu przez nich określonych 
dzieł pokutnych (wspomnienie obowiązkowe); 

 20 IX – św. św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął 
podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i 
Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem 
(wspomnienie obowiązkowe). 

 

          Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Marcinek  T.,  Marcinek  K.,  Król  B. 

        Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Gabrysiak  T.,  Gabrysiak  J.,               

                                                                                                 Schoepe  R.,  Król  E.                                                     


