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Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice
1663r.

11 Niedziela zwykła

(17.06.2018)

Rachowice

7.30

Za + ojca Lotara Nawrat , ++ dziadków Przybyła, Morgała,
Nawrat i Sachnik, za Huberta Przybyła, Rajmunda Morgała,
ks. prałata Karola Krawczyk i ++ z pokrew.

Sierakowice

9.30

Za+ męża i ojca Hubrta Latocha na pam. urodzin, jego
rodziców i teściów, rodzeństwo, za Mariana Korona,
Krystynę i Alberta Baron, wszystkich ++ z rodzin Latocha
Beier, Korona, Baron i dusze w czyśćcu cierp.

Goszyce

11.00

Za + Helenę Brzozowski w 6-ść tygodni po śm.

Rachowice

14.30

N i e s z p o r y i modlitwy do Serca Pana Jezusa

Sierakowice

15.30

N i e s z p o r y i modlitwy do Serca Pana Jezusa

Poniedziałek

18.06.2018

Gliwice

Wtorek
Sierakowice

ZJAZD ROCZNIKOWY

Parafia „Chrystusa Króla”

19.06.2018
7.00

Za + żonę Annę Cetera, rodziców Zofię i Kazimierza Cetera,
++ teściów Rozalię i Karola Niewdana i całe ++ pokrew.

20.06.2018

Dzień spowiedzi dla dzieci przed zakończeniem roku szkolnego

Sierakowice

13.00

Śl. Rz. pomiędzy Alicją Jamroży a Michałem Brzoza

Sierakowice

17.30

Za + ojca Manfreda Kowol o dar chwały wiecznej

Rachowice

18.30

Do M.B. Nieust. Pom. o zdrowie i błogosław. Boże w int.
Edyty Istel i rodziny Łabaj.

Środa
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Czwartek

21.06.2018

Rachowice

18.30

Św. Alojzego Gonzagi, Zakonnika
Za ++ rodziców Edeltraudę i Eugeniusza Marcinek w kolejną
rocznicę śm. oraz wszystkich ++ krewnych z rodzin
Marcinek, Mazur i Franik.

Po mszy św. - spotkanie przed Pielgrzymką

Piątek
Sierakowice

Sobota

22.06.2018
8.00

23.06.2018

Zakończenie roku szkolno - katechetycznego
Msza św. na zakończenia roku szkolnego w int. wszystkich
dzieci Szkoły Podstawowej w Sierakowicach oraz w int. ich
rodziców i nauczycieli o opiekę Bożą
i błogosław. Boże w
czasie wakacji.

Dzień Ojca

Rachowice

11.00

Do Opatrzności Bożej z podziękow. za odebrane łaski z
prośba o dalszą opiekę, błogosław. i zdrowie z ok. 60-tej
rocz. ślubu Doroty i Stanisława Sachnik.

Sierakowice

16.50
17.00

Śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa

18.20
18.30

Śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa

Rachowice

M.N. Za ++ rodziców Karola Wolf, żonę Jadwigę oraz za ++
rodziców Władysława Flak, żonę Janinę, 2-ch braci, całe ++
pokrew. z obu stron.

M.N. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i
błogosław. Boże w int. rodziny Rakowski.

12 Niedziela zwykła

(24.06.2018)

Rachowice

7.30

Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 50-tych urodzin
Romualda Złotoś.

Goszyce

9.30

Za + wujka Waltra Dziendzioł i całe ++ pokrew.

Sierakowiczki

11.00

SUMA ODPUSTOWA - przy Kaplicy w Sierakowiczkach
Za wszystkich mieszkańców Sierakowiczek i Sierakowic o
Błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski oraz ++
mieszkańców i dobrodziejów.

Kapliczka
Św. Jana
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu) w przyszłym tygodniu na
nasze potrzeby, porzed kościołem specjalna zbiórka dla pochodzącego z naszej
parafii ojca Symeona Misjonarza z Republiki Centralnej Afryki, za wszelkie ofiary
składam „Bóg zapłać”
2) Po dwóch latach witamy w domu Ojca Symeona, który przyjechał na urlop i będzie
w Polsce do końca sierpnia oczywiście nie tylko w naszej parafii ale głownie w
swoim zgromadzeniu zakonnym Ojców Franciszkanów w Panewnikach, Ojciec
Symeon w przyszłym tygodniu w sobotę i niedzielę wygłosi również „Słowo Boże i
będzie również odprawiał msze św., jako parafia rodzinna chcielibyśmy Go
wesprzeć finansowo dlatego po mszy św. taca przed kościołem w całości
przeznaczona będzie dla Ojca Misjonarza, w ten sposób konkretnie możemy
wspomóc misje.
3) Codziennie uczestniczymy w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Chociaż
często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków
tego budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie
Bożą mocą i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.
4) W środę w Sierakowicach od godz. 16.40 przygotowanie i spowiedź dla dzieci przed
zakończeniem roku szkolnego, natomiast w Rachowicach przygotowanie i spowiedź
od 17.00 będę spowiadał wraz z O. Symeonem.
5) W najbliższy czwartek po mszy św. wieczornej ok 19.10 zapraszam wszystkich
wyjeżdżających do Fatimi i Santiago de Compostella na spotkanie przed
pielgrzymkowe, będzie obecny p. Prezes biura podróży „Frater” - Adam
Zieliński, będzie można postawić wszelkie pytania w związku z wyjazdem
6) W piątek – zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy nauczycieli,
rodziców i dzieci a także pracowników administracji szkoły, na Mszę Świętą dziękczynną,
do Sierakowic na godz. 8.00
7) W sobotę przypada Dzień Ojca. Będziemy modlić się podczas Mszy Świętej w

intencjach naszych ojców. Dla żyjących będziemy wypraszać obfite Boże
błogosławieństwo, a dla zmarłych wieczny pokój w królestwie Bożym.
8) W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
9) W przyszłą niedzielę odpust w Sierakowiczkach, msza św. w Rachowicach bez
zmian, w Goszycach o godz. 9.30 i w Sierakowiczkach przy kapliczce o godz.
11.00. We wtorek po odpuście msza św. w int. zalecanych przy odpuście
10)Zachęcamy do codziennej wspólnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana
Jezusa, litanię śpiewamy przed mszą św. w sobotę.
11)W niedziel 24.06 o godz.15.00 „na Magdalence” odbędzie się koncert „Ave Maria”
w wykonaniu Doroty Wilk – sopran organizuje to Dom Kultury w Bierawie.
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Mazur C., Olszówka K., Salata Ź.
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Greczycho K., Król M., Fojt J., Cencarek S.
ZAPOWIEDZI
1. Oliwia
Andrzej

Leśkiewicz
Straszek

c. Jerzego
s. Norberta

zam. Zabrze
zam. Goszyce

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:



21 VI – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zrezygnował z kariery i bogactwa, zmarł
jako kleryk jezuicki opiekujący się chorymi podczas zarazy w Rzymie.
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