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31   Niedziela  zwykła   (4.11.2018) 
Uroczyste Zakończenie I Synodu Diecezji Gliwickiej 

   
Rachowice 7.30 Dziękczynna w 100-ną rocznicę odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. W intencji wszystkich 

mieszkańców Rachowic, którzy na przestrzeni lat byli 

zaangażowani w działalność społeczną, w organizacjach 

czy też indywidualnie dla dobra mieszkańców naszej 

miejscowości – za żyjących o Boże błogosław., a dla ++ o 

radość życia wiecznego.   
   
Sierakowice 9.30 Za + ojca Alfreda Kowol w 10-tą rocz. śm. mamę Gertrudę, 

brata Krystiana . Za ++ Amelię i Iwonę Stolarek oraz ++ 
dziadków z obu stron.  

   
Goszyce  11.00 Do Opatrzn. Bożej i M.B. Nieust Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę w int. 
Adelajdy Szymoński 

   
Rachowice 14.30 Różaniec  za ++ zalecanych 
   
Sierakowice 15.30 Różaniec  za ++ zalecanych 
   
   
Poniedziałek 5.11.2018  
   
Rachowice 7.00 Za + ojca Franciszka Kweczer, dziadków Koniczek, 

Kweczer, wujków Wilhelma i Andrzej, Gertrudę i Otto 
Szrank i całe ++ pokrew.  

Różaniec  za  ++ zalecanych  
   

   
Wtorek 6.11.2018  
   
Sierakowice 7.00 Za ++ rodziców z obu stron rodzeństwo i całe ++ pokrew. z 

obu stron oraz dusze w czyśćcu cierp. od rodziny 
Olszewskich. 

Różaniec  za  ++ zalecanych 
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Środa 7.11.2018  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ matki Helenę Hassa i Różę Komander, jej męża 

Ernesta, wnuka Mariusza ich ++ rodziców, teściów i ++ 
rodzeństwo oraz za wszystkich ++ z rodzin Goik, Hassa, 
Salbert, Komander. Za ++ Waleskę i Józefa Szmatlok ich 
rodziców oraz dusze w czyśćcu cierp.  

Różaniec  za  ++ zalecanych 
   

   
Czwartek 8.11.2018  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ rodziców Pawła i Anastazję Brzoza + ojca Herubina 

Duraj, ++ ojców chrzestnych Jana Szatanik i Alfreda Becker 
za ++ dziadków Brzoza, Duraj, Gaida, Szatanik, + szwagra 
Jana i siostrzeńca Marka oraz dusze w czyśćcu cierp.  

Różaniec  za  ++ zalecanych  
   
Rachowice 17.30 Różaniec  za  ++ zalecanych 

Za + ojców Manfreda Kowol na pam. urodzin, chrzestnego 
Mariana Piper oraz ++ dziadków Marcinek, Piper, Kowol i 
Morys.  

   
   
Piątek 9.11.2018 Święto rocznicy  poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
   
Sierakowice 16.30 Za ++ rodziców Irenę i Henryka Senkowskich + matkę 

Helenę Hassa, ++ dziadków z obu stron. Za ++ z rodzin 
Senkowski, Jaroszczyk, Hassa i Salbert  

   
Rachowice 17.30 Z podziękowaniem z odebrane łaski z prośbą o Boże 

błogosław. i zdrowie dla Urszuli i Pawła Jonda z               
ok. 40-tej rocz. ślubu.  

   
   
Sobota 10.11.2018 Wspomnienie obowiązkowe św. Leona Wielkiego, papieża i dra Kościoła 
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Za ++ rodziców Elżbietę i Ewalda Gnida, + ojca 

Rajnarda Baron. Za + Gertrudę Król, ++ dziadków z obu 
stron z obu stron i całe ++ pokrew.  

   
Rachowice 18.00 

 
M.N.  Do Opatrzn. Bożej z podziękow. za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i opiekę Bożą z ok. 90-tej rocz. urodzin 
Adelajdy Urbaniec.  

   

      32   Niedziela  zwykła   (11.11.2018) 
   
Goszyce 8.00 Za ++ rodziców Adolfa i Annę Mynarek, za ojca Józefa 

Niemiec, za + siostrę Marię Król, Andrzeja Krawczyk                            
i  ++ z rodzin Mynarek, Niemiec i Imiela. 
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Sierakowice 9.30 Za + Józefa Gluch, jego rodziców , 4-ch braci, 2-ie siostry. 

Za rodziców Augustynę i Franciszka Schweigstill, wnuczka 
Janka, synową Teresę, syna Alberta, córkę Gertrudę jej 
męża Ewalda i zięcia Waldemara oraz dusze w czyśćcu 
cierp.  

   
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)                        

Marii i Waltra Jelen. 
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium przed kościołem do puszek na 

Caritas diecezji i parafii (dla Caritas diecezji 50%  i dla Caritas parafii 50%)  w przyszłym 
tygodniu na  nasze potrzeby,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Dziś w niedzielę UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO SYNODU 
DIECEZJI GLIWICKIEJ 

3) Dziś popołudniu w Rachowicach i Sierakowicach różaniec za ++ zalecanych. 
Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako 
Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą 
wieczność.  

4) Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego 
stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej 
drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od 
wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem. 

5) Przypominamy do czwartku włącznie można ofiarować odpust zupełny za dusze w 
czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych.  

6) W przyszłą niedzielę ze względu na Diamentowy Jubileusz małżeński  msza św. w 
Goszycach rano o godz. 8.00 a w Rachowicach o godz. 11.00 

7) Za tydzień, w niedzielę, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez 
naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami.  

8) Dzieci proszę aby zamiast w piątek przyszły na mszę św. i różaniec za zmarłych w 
środę lub czwartek, gdyż modlitwa za ++ jest w tym okresie szczególnie ważna.  

9) W Rachowicach za 2 tygodnie w piątek  16.11. - int. wolna 
10)W tym tygodniu będę przyjmował intencje na przyszły rok 2019 w Rachowicach w 

piątek po mszy wieczornej w Sierakowicach w środę od 16.00 do mszy św. i po 
różańcu ok. 18.00 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM : 

9 XI – Najświętszy Zbawiciel oraz św. Jan Chrzciciel i św. Jan Ewangelista w 
rocznicę poświęcenia bazyliki laterańskiej, której patronują. 
10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież, obrońca wiary i obrońca Rzymu 
przed najazdami barbarzyńców. 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Kozak  U.,  Nierychło  H.,  Przybyła  E.  

 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska) :  Urbanek  K.,  Cencek   S.,   Foj B.,   Urbanek  Mag. 
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