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            2   Niedziela  zwykła   (20.01.2019) 

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan  pod hasłem   „Dąż do sprawiedliwości”       
   
Rachowice 7.30 Do Opatrzności Bożej i Anioła Stróża z podziękowaniem za 

ocalenie z wypadku siostry Barbary Friebe 
   
Sierakowice 9.30 Do Anioła Stróża za roczne dzieci Jana i Anastazję 

Rapsiewicz  w int. ich rodziców i chrzestnych o błogosław. 
Boże i pomoc w ich wychowaniu 

   
Goszyce  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 Urszuli i 
Henryka Wittek. 

   
   
Poniedziałek 21.01.2019 Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan          
   
Rachowice 7.00 W int. wszystkich babć i dziadków z Rachowic 
   

   
Wtorek 22.01.2019 Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan          
   
Sierakowice 7.00 W int. wszystkich babć i dziadków z Sierakowic i Goszyc 
   
   
Środa 23.01.2019 Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan          
   
Rachowice 17.30 Za + Rajmunda Wiśniowski, Teresę i Franciszka Janosze, 

Renatę Sachnik i ++ pokrew.  
   

   
Czwartek 24.01.2019 św. Franciszek Salezy bp i dr K.    Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan            
   
Sierakowice 16.30 Za ++ rodziców Józefa i Anielę Mynarek, brata Jerzego, 

Ezechiela i Marię Weindich ich córkę Jadwigę, wnuka 
Krzysztofa, 3-ch szwagrów, Marcina Rekus, Tomasza 
Adamski i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 17.30 Za ++ rodziców Edeltraudę i Józefa Flis, Teresę i 

Franciszka Janoszek oraz ++ pokrew.  
   
Rachowice 18.10 NAUKA PRZED CHRZTEM 
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Piątek 25.01.2019 Nawrócenie Św. Pawła Ap.  Zakończenie Tygodnia Modl. o Jedn., Chrześcian 
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - Nabożeństwo o jedność chrześcijan 
M. szkol. Za + Aleksandra Antoniuk w 30-ty dzień po śm.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - Nabożeństwo o jedność chrześcijan 
M. szkol.  Za + Andrzeja Popiołkiewicz w 1-szą rocz. śm.     

   
   
Sobota 26.01.2019 ŚŚ  Biskupów  Tymoteusza  i  Tytusa 
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Za ++ dziadków Pawła i Anastazję Brzoza ofiarowana 

od wnucząt i prawnucząt. 
   
Rachowice 18.00 M.N.  Za + syna Bartłomieja Mazur, dziadków Mazur, 

Stronczek, Konopka, Franik, Wilhelma, Józefa i Grażynę 
Franik, Łucję Augusta i Rolanda Konopka, Wandę Sicińską, 
++ z rodzin Drewniok, Durczok, Borszcz i dusze w czyśćcu 
cierp.   

   

            2   Niedziela  zwykła   (27.01.2019) 
   
Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Annę i Reinholda Marcinek, córkę Dorotę 

jej męża Józefa, 5-ch synów, 3-y synowe. Za + ojca Józefa 
Twardoń na pam. urodzin, matkę Helenę i ich rodziców, za 
wszystkich ++ z rodzin Marcinek, Twardoń, Sachnik, 
Wrzeszcz.   

   
Sierakowice 9.30 Do M.B. Nieust. Pom. i Miłosierdzia Bożego z podziękow. 

za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla 
Róży i Helmuta Mika i o błogosław. Boże dla dzieci z 
rodzinami. 

   
Goszyce  11.00 Za + Omę Helenę Brzozowski na pam. urodzin oraz ++ 

dziadków Alfreda i Gerharda od wnucząt 
   
Sierakowice 15.00 W ramach nabożeństwa występ Słowno – Muzyczny 

(Świąteczno Noworoczny) ORKIESTRY DĘTEJ z Rudna (będzie 

możliwość po koncercie złożyć jakiś dobrowolny datek  dla Orkiestry) 
   

Uśmiechnij się w karnawale ! 

     1.   Szlomo Rozencwajg ma przyjąć chrzest, pyta więc chrześcijanina, co należy 
założyć na tę uroczystość.  
- Co by ci tu poradzić? - zastanawia się zapytany. - My chodzimy do chrztu w pieluchach... 

      2.  Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi:  
- Pożądałem żony bliźniego swego.  
Kapłanowi aż głos odebrało:  
- W tym wieku ? !  
- Tak - wyjaśnia chłopak  - bo robi lepsze naleśniki niż mama. 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na  nasze potrzeby w przyszłym tygodniu ołtarzowa, 
(tradycyjnie raz w miesiącu), za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas 
wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy 
dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego 
ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata. W niedzielę po 
południu występ 

3) W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze 
spotkania papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych 
całego świata. Włączając się duchowo w to niecodzienne wydarzenie. 

4) W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim 
składamy najserdeczniejsze życzenie i zapraszamy do szczególnej modlitwy za 
bliskich naszym sercom babcie i dziadków msz św. w ich intencji w Rachowicach 
w Poniedziałek a w Sierakowicach we wtorek rano. 

5) Chciałbym poinformować, że ks. Bp. Andrzej Iwanecki udzieli naszej młodzieży z 
kl. 8 i 3-ciej klasy Gimnazjum Sakramentu Bierzmowania  w czwartek 11 kwietnia o 
godz. 18.00 w Rudnie będzie to zaraz po rekolekcjach szkolnych. 

6) Termin spotkań dla kandydatów do bierzmowania podam w przyszłym tygodniu 
7) W czwartek po mszy św. w salce pod plebanią w Rachowicach ok. 18.10 nauka 

przed chrztem, wszystkich zainteresowanych zapraszam. 
8) W przyszłą niedzielę w Sierakowicach w ramach nabożeństwa popołudniowego  

zapraszam wszystkich parafian na godz. 15.00 na koncert Słowno - Muzyczny  
(świąteczno - noworoczny) w wykonaniu orkiestry dętej z Rudna (będzie 
możliwość po koncercie złożyć do koszka jakiś dobrowolny datek  dla Orkiestry)  

9) Chciałbym w dniu dzisiejszym serdecznie powitać w naszej parafii  ks. diakona 
Mariusza Setlak pochodzącego z parafii św. Anny w Gliwice Łabędy, który 
będzie przeżywał tutaj swój ostatni etap przygotowań do święcenie Prezbiteratu. 
Życzymy Mu dobrego pobytu w naszej parafii, proszę was również o życzliwe 
przyjęci Go, oraz modlitwę w jego intencji, gdyż jest to bardzo trudny okres 
konfrontacji z trudną pracą duszpasterską i podejmowaniem ostatecznych 
decyzji życiowych. 

 
 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Bytomski W., Bytomski A., Bytomski K.  

 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Osiedlowa) : Bednorz J., Bednorz N., Gold I., Gold D. 

 
 
 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  
 

 21 I – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym, ofiarom gwałtu,   

 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz 
zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony 
Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy, 

 25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel 
Ewangelii wśród pogan, 

 26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a 
następnie biskupi i męczennicy za wiarę. 
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