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Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice
1663r.

5 Niedziela Wielkanocna ( 29.04.2018)
Rachowice

7.30

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą z ok. 80-tych urodzin
Eryka Grzywacz i urodzin żony Łucji.

Sierakowice

9.30

Za + męża Alfreda Sosna, za jego rodziców Agnieszkę
i Augustyna, , za ++ rodziców Annę i Józefa Sosna,
braci Jana, Alfreda i Antoniego, bratowe Elżbietę
i Hildegardę, bratanicę Ewę i za ++ z całego pokrew.
i dusze w czyśćcu cierp.

Goszyce

11.00

Za ++ rodziców Hildegardę i Augusta Wollny ich rodziców,
rodzeństw, córkę Kornelię, zięcia Józefa i za wszystkich
++ z rodzin Wollny, Wittek, Slupina, Halor oraz + Urszulę
Kipara.

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek
Sierakowice

Środa
Sierakowice

30.04.2018
7.00

1.05.2018
8.30
konc:

2.05.2018
17.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony)
Św. Józefa, rzemieślnika
1. Za + męża Jerzego Mynarek na pam. urodzin oraz
za ++ z rodzin Mynarek i Matuszek.
2. Za + mamę Hildegardę Urbanek, męża Oswalda i ++ z
rodzin Urbanek i Morcinkowski
N aboż eńst w o maj ow e
Św. Atanazego Bpa i dr. K.
Za ++ rodziców Edelgardę i Stefana Molasy, za + ciocię
Marię Reinholz oraz za + z rodzin Wieczorek, Molasy,
Sosna, Schoppa, Reinholz, Oletzner, Gajdzik, Kalert oraz
całe ++ pokrew.
N aboż eńst w o maj ow e
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Uroczystość NMP Królowej Polski - głównej Patronki Polski

Czwartek

3.05.2018

Rachowice

9.30
10.00

Spowiedź dla dzieci.
Do Opatrz. Bożej z podziękow. za otrzymane laski z prośbą
o zdrowie i błogosław. Boże w int. rodziny Marii i Konrada
Sosna.
N aboż eńst w o maj ow e

Sierakowice

12.00

Śl. Rz. pomiędzy Dominiką Lukoszek a Grzegorzem Tatarczuk

Piątek
Rachowice

Sierakowice

Sobota

4.05.2018

Św. Floriana

(Patrona Strażaków)

6.45

Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski
z prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Rachowic.
Nabożeństwo majowe i litania do Serca Pana Jezusa.

8.15

Odwiedziny chory ch

16.00
17.30
18.00

Spowiedź dla dzieci.
Nabożeństwo majowe i litania do Serca Pana Jezusa.
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z
prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Sierakowic i
Goszyc.

5.05.2018

Sierakowice

16.35
17.00

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

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 błogosław.
Boże i opiekę w int. rodzin Lukoszek i Tatarczuk oraz + ojca
Adama Tatarczuk.
M.N. Przez wstawiennictwo św. Floriana w 130-tą rocz.
powstania OSP w Rachowicach o błogosław. Boże dla
wszystkich żyjących i ++ Strażaków z Rachowic.

6 Niedziela Wielkanocna ( 6.05.2018)
Rachowice

7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Sierakowice

9.10
9.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Goszyce

11.00

Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o błogoł. Boże w
int. rodziny Sergot

Do Opatrz. Bożej z podz. z otrzymane łaski z prośbą o
dalszą opiekę i zdrowie z ok. 60-tej rocz. urodzin Elżbiety
Flis, męża i dzieci z rodzinami.
Do Opatrz. Bożej z podziękow. za odebrane łaski z prośbą
o dalsze błogosław. Boże i zdrowie oraz opiekę z ok. 25-tej
rocznicy ślubu Betiny i Damiana Gnida.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny w przyszłym tygodniu na
nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”
2) Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego
do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w
Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów. Kto nie stara się
być blisko Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w królestwie Bożym.
3) Od wtorku, 1 maja rozpoczynamy codzienne nabożeństwa majowe z litanią
loretańską. Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w kościele
4) W czwartek, 3 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski.
5) We wtorek 1 maja msza św. w Sierakowicach o 8.30 w środę 3 maja w
Rachowicach o godz. 10.00
6) W pierwszą sobotę miesiąca w duchu fatimskim chcemy rozważać tajemnice
różańcowe i uczcić Niepokalane Serca Maryi a w niedzielę „Godzinki”
7) W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, poświęcony wynagrodzeniu
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata. Msza św. w Rachowicach
rano o godz. 6.45, a w Sierakowicach nabożeństwo o godz. 17.30 i msza św.
18.00, w tym dniu również o 8.15 odwiedziny chorych, chętnych proszę zgłosić.
8) Jak zdążyliście zauważyć w Sierakowicach zarusztowaną wieżę informuję, że
pragniemy w tym roku dokończyć remont i scalić kolorystycznie całą wieżę …..
9) Biskup Gliwicki udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych w piątek – 4 maja.
10)Zapowiadam, że Caritas Parafii planuję w niedzielę 20 maja spotkanie jak zawsze
w Grocie w Rachowicach już dziś zapraszamy całą wspólnotę bardzo prosimy
równie jeżeli ktoś chciałby wesprzeć tę inicjatywę i ofiarować ciasto aby koniecznie
poinformować wcześniej zarząd Caritas lub w zakrystii
11)12 maja br. w Sanktuarium MB Pokornej w Rudach odbędzie się diecezjalna
pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych.
Msza św. będzie sprawowana o godz.10.30 po Mszy św.
uczestnicy pielgrzymki są zaproszeni na poczęstunek.
O godz.12.30 rozpocznie się wspólne śpiewanie w ogrodzie przy Bazylice.
O godz.13.30 nabożeństwo majowe w kaplicy cudownego wizerunku MB Pokornej.
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Bytomska W., Bytomska K., Twardon M.
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska) : Jabłońska D., Slupina I., Holewa B., Kulińska D.

ZAPOWIEDZI
1. Alicja
Michał

Jamroży
Brzoza

c. Andrzeja
s. Jana

zam. Sierakowice
zam. Rudno

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 2 V – św. Atanazy (295-373), biskup Aleksandrii w Egipcie, prześladowany za zwalczanie herezji, wierny
obrońca wiary, ogłoszony Doktorem Kościoła.
• 4 V – św. Florian (ok. 250-304), rzymski żołnierz i męczennik pochodzący z terenów dzisiejszej Austrii,
patron strażaków i hutników.
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