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      22   Niedziela  zwykła   (2.09.2018) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Za + Ericha Groffik w kolejną rocz. śm. jego ++ rodziców 
Otylię, Maksymiliana, Rafała Kijas, Barbarę Sosna i ++ z 
pokrew. Kijas, Sosna, Schoedon, Kołodziej, Gajczewski, 
Kionka, Adamski oraz dusze w czyśćcu cierp.  

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Za Michała Komor, jego rodziców Magdalenę i Piotra 
Komor, teściów Martę i Fedora Buron oraz za ++ z rodzin 
Komor, Buron, Kaduk.  

   
Goszyce  11.00 Za + Konrada Ceglarski, ++ rodzeństwo ich ++ rodziców i 

szwagrów. Za ++ rodziców Anastazję i Józefa Goldman, + 
brata, szwagra, ++ rodzeństwo.  

   
   
Poniedziałek 3.08.2018 Św. Grzegorza Wlk., papieża i  dra K.  
   
Sierakowice 8.00 Do Ducha Św. w int. wszystkich dzieci Szkolnych w int. 

Rodziców i Nauczycieli o  błogosław.  i  opiekę Bożą w Nowym 

Roku Szkolnym i Katechetycznym. 
   

   
Wtorek 4.08.2018  
   
Rachowice 7.00 Za + Eryka Grzywacz w 30-ty dzień po śm.  
   
   
Środa 5.08.2018 Św. Matki Teresy z Kalkuty 
   
Sierakowice 17.30 Do Opatrzności Bożej z podziękow. za odebrane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. Gabrieli i Lecha 
Gliński oraz o błogosław Boże dla dzieci i wnucząt. 

   
Rachowice 18.30 W intencji Pielgrzymów z Górę św. Anny. 
   

   
Czwartek 6.08.2018 Pierwszy Czwartek 
   
Rachowice 18.00 

18.30 
Wystawienie Najśw. Sakram. (Godzina święta)   
Za + Franciszka Kweczer w 1-szą rocz. śm.  
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Piątek 7.08.2018 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 
   
 8.15 ODWIEDZINY CHORYCH  
   
Sierakowice 17.30 

18.00 

 

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

   
   
Sobota 8.08.2018 Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – święto  ( błogosławienia ziarna  i nasion ) 
   
Sierakowice 14.00 Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust Pom. z podziękow. za 

odebrane łaski z prośbą o błogosław. i zdrowie z ok. 60-tej 
rocz. ślubu Eryki i Henryka Proksza.  

   
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Boskiej Opatrz. z podziękow. za odebrane łaski z 

prośbą o dalsze błogosław. i opiekę Bożą w int. Maryli i 
Andrzeja Wiadernych i ich dzieci z rodzinami.  

   
Rachowice 18.30 M.N.  Za + męża i ojca Jerzego Hassa w rocz. śm., za ++ 

rodziców, teściów, brata Pawła, szwagrów , szwagierki, 
wujków Emila i Ryszarda, kuzynkę Eleonorę, za ++ 
rodziców Joachima i Leokadię Nowrot oraz całe ++ pokrew. 
z rodzin Hassa, Markucik, Sachnik, Urbanek i Nowrot.  

   

      23   Niedziela  zwykła   (9.09.2018) 
   
Rachowice 7.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

błogosław. Boże i zdrowie dla Teresy i Grzegorza 
Szmandra oraz ich dzieci.  

   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. 

Boże w int. Eryki Zabielskiej i dzieci z rodzinami. 
   
Goszyce  11.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże z ok. 85-tej rocz. 
urodzin Anieli Proksza.  

   
Sierakowice 14.30 N i e s z p o r y    
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y    
   
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
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1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego w przyszłym 
tygodniu ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu), za wszelkie ofiary składam  „Bóg 
zapłać” 

2) Pan Jezus przypomina nam, jak ważna jest czystość serca człowieka, gdyż z 
wnętrza pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym, czyli grzesznym. Zewnętrzne 
formy religijności i pobożności, nawet najdoskonalsze, nie uczynią nas bardziej 
świętymi, jeżeli nie będziemy jednocześnie zwracali uwagi na czystość naszych 
pragnień i intencji. 

3) Dziś w niedzielę 2 września w kaplicy w „Magdalence” msza ślubowana w int. 

leśników i strażaków w rocznicę ugaszenia pożarów lasów, początek mszy św. o 
godz. 14.00 

4) Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas uroczystej 

Mszy Świętej o godz. 8.00 w Sierakowicach. pragniemy wypraszać pomoc 
Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i 
wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Po 
mszy św. specjalne błogosław. dla dzieci kl. 1 

5) Chciałbym serdecznie podziękować naszej orkiestrze za towarzyszenie nam na 
pielgrzymce na Górze św. Anny oraz wszystkim, pątnikom bez wyjątku za udział w 
obchodach odpustowych msza św. w int pątników w środę o godz. 18.30 w 
Rachowicach. 

6) W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek będziemy modlić się o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne w  pierwszy piątek miesiąca w Rachowicach msza 
św. 6.45. a w Sierakowicach adoracja w piątek o godz. 17.30 i o godz. 18.00 msza 
sw. 20 min przed nabożeństwem okazja do spowiedzi, zachęcamy szczególnie 
dzieci i młodzież do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Zapraszamy również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu 
pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice 
dla wiernych czcicieli Jego Serca. 

7) Odwiedziny chorych  w pierwszy piątek o godz. 8.15  chętnych proszę zgłosić w 
zakrystii. 

8) W przyszłą niedzielę Nieszpory w Rachowicach i Sierakowicach.  
9) W sobotę 8 września diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do M.B. w Rudach  Msza 

św. o godz. 11.00 
10)W czwartek w salce obok plebani w Rachowicach o  godz. 19.00 zapisy dzieci do 

1-szej spowiedzi i  komunii św. (proszę przynieść z sobą świadectwo z kl. 2, a 
dzieci niech powtórzą sobie podstawowe modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 
krótkie Wierzę w Boga, modlitwa przed i po jedzeniu) – będzie też możliwość 
nabycia podręcznika    

11)Jak co roku jest do nabycia nowy kalendarz z kościołami w cenie 5 zł. Jest tam 
również jedno zdjęcie kościoła w Sierakowicach, jeżeli ktoś chce może sobie go 
nabyć. 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Tomiczek  M.,   Marcinek  E.,  Marcinek  J.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Górna) : Alencynowicz K., Misch J., Misch S., Sapleta K.  

             
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 

 3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła. 

 8 IX – Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy swego narodzenia. 
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