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      26   Niedziela  zwykła   ( 30.09.2018) 
   
Goszyce 8.00 Za ++ rodziców Bertę i Juliusza Peszke, + męża, ++ 

teściów Bertę i Henryka Dziendzoł, ++ szwagrów, 
szwagierki, ++ Marię i Piotra Knyt, + Stanisława Surmę. Za 
całe ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Sierakowice 9.30 Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i 

zdrowie z ok. Złotego Jubileuszu Małżeńskiego Urszuli i 
Helmuta Proksza. 

   
Rachowice 11.00 Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i 

zdrowie z ok. Złotego Jubileuszu Małżeńskiego Ireny i 
Jurka Marcinek. 

   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y    
   
   
Poniedziałek 1.10.2018  
   
Rachowice 7.00 Za + Jerzego Olszówka, ++ rodziców Annę i Floriana 

Olszówka, Józefa i Marię Mańka, 2-ch braci, 2-ch 
szwagrów, siostrę Gertrudę i za dusze w czyśćce cierp.  

R ó ż a n i e c 
   

   
Wtorek 2.10.2018 Św. Aniołów Stróżów   Wsp. obow.      
   
Sierakowice 7.00 Za żyjących  i  ++ Parafian 

R ó ż a n i e c 
   
   
Środa 3.10.2018  
   
Sierakowice 17.30 Za ++ ojca Gabriela Andrzejczyk, szwagra Adriana, ++ z 

rodzin Sosna, Szopa, Rudnicki, Reinholz.  

R ó ż a n i e c 
   

   
Czwartek 4.10.2018 Pierwszy Czwartek        św. Franciszek z Asyżu 
   
Rachowice 18.00 Wystawienie Najśw. Sakram.    (Godzina święta)   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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18.30 Do M.B. Różańcowej i św. Barbary z  podziękow. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla 
Stefanii i Andrzeja Mazur z rodziną.                           

   
   
Piątek 5.10.2018 Pierwszy Piątek      Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 
   
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 6.10.2018  
   
Goszyce  11.30 Do Opatrz. Bożej i M.B. Nieustającej Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i 

zdrowie z ok. Złotego Jubileuszu Adelgundy i Ernesta 
Chudoba. 

   
Sierakowice 16.35 

17.00 

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

M.N.  Do M.B. Nieust. Pom. i Miłosierdzia Bożego z 
podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i 
zdrowie z ok. 40-tej rocz. ślubu Urszuli i Rudolfa Sosna.  

   
Rachowice 18.05 

18.30 

 

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

M.N.   Za + męża i ojca Wilhelma Istel w 9-tą rocz. śm.              
za ++ rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierp.  

   

      27   Niedziela  zwykła   ( 7.10.2018) 
   
Goszyce 8.00 Za ++ rodziców Erykę i Wernera Willim, Marię i Piotra Knyt i 

wszystkich ++ z rodzin Hołota, Willim, Mocek i Sąsala. 
   
Sierakowice 9.10 

9.30 
Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Do Opatrzności Bożej z podziękow. za odebrane łaski z 
prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodziny Cencarek. 

   
Rachowice 11.00 Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust Pom. z podziękow. za 

odebrane łaski z prośbą o błogosław. opiekę Bożą i zdrowie 

z ok. Diamentowych Godów (60-tej rocznica ślubu)                        

Adeli i Herberta Marcinek. 
   
 
 
 
 
 

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

2) Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, 
że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć 
zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, 
niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową 
jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które 
bezgranicznie ufa swoim rodzicom 

3) Rozpoczynamy już miesiąc października. W kościołach i we wspólnotach 
rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej 
Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i 
całego świata. 

4) Przypominam, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w 
sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Przypominam, że w niedziele i 
środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice 
radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła. 

5) W sobotę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ci wielcy Boży 
posłańcy bronią nas i pouczają. Starajmy się z nimi zaprzyjaźnić. 

6) W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca - modlimy się o powołania 

kapłańskie i zakonne; w Rachowicach o godz. 18.00 „Godzina Święta” przedtem 

spowiedź dla dzieci o godz. 17.20,  a w czasie nabożeństwa także dla dorosłych,  
w  pierwszy piątek w Rachowicach msza św. szkolna o godz.6.45    

7) W Sierakowicach spowiedź dla dzieci w piątek o godz. 16.40  a także później dla 
dorosłych, Nabożeństwo o godz. 17.30 do Serca Pana Jezusa i adoracja a o godz. 
18.00 msza św. 

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

9) W przyszłą niedzielę ze względu na Diamentowe Gody msza św. w Goszycach 

o godz. 8.00 a w Rachowicach o godz. 11.00 
10)Rachowice – w imieniu całej wspólnoty chciałbym serdecznie podziękować trzem 

rodzinom za ufundowanie nowych obrusów na wszystkie ołtarze w Rachowicach. 
 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy. 
28 IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa, męczennik. 
29 IX – święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał. 

 
 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Grzywacz I., Paszula J., Świgost J.  

 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska) : Brzoza M., Antoniuk W., Szafranek S., Szafranek G.  

 

ZAPOWIEDZI 
 

1. Emilia          Śliwińska           c. Bogdana               zam. Gliwice 
    Paweł          Rassek              s. Rajmunda             zam. Goszyce 
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