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            3   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) 
   
   
Poniedziałek 28.01.2019  Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła  
   
Rachowice 7.00 Za + Małgorzatę Hassa msza ofiarowana od sąsiadów i 

znajomych.  
   

   
Wtorek 29.01.2019           
   
Sierakowice 7.00 Za Parafian żyjących i ++  
   
   
Środa 30.01.2019  
   
Sierakowice 16.30 Do Bożego Miłosierdzia w intencji ++ rodziców Edelgardę i 

Stefana Molasy, za ++ z rodzin: Molasy, Wieczorek, Sosna, 
Szopa, Reinholz, Pletzner, + szwagra Adriana, za ++ 
dobrodziejów oraz za ++ z pokrewieństwa.  

   

   
Czwartek 31.01.2019 Św. Jana Bosko, prezbitera, wspomnienie  
   
Rachowice 17.00 

17.30 
Wystawienie Najśw. Sakram.   (Godzina święta) 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze          
Boże błogosławieństwo  i  zdrowie  z  okazji  90-tych  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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urodzin Marii Twardon.  
   
   
Piątek 01.02.2019 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 16.30 

17.00 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  i adoracja                                                                                             
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski               
z prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodzin                        
z  Sierakowic  i  Goszyc.  

   
   
Piątek 2.02.2019 OFIAROWANIE  PAŃSKIE  M.B. Gromnicznej - poświęcenie Gromnic. 

D z i e ń     Ż y c i a    K o n s e k r o w a n e g o 
   
Goszyce 7.00 Za + Herminę Pankowicz, Adama Piskorz, Mirosława 

Czyrny i dusze w czyśćcu cierpiące. 
   

Sierakowice 16.05 

16.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N. Za + Aleksandra Antoniuk od mieszkańców Bloku 
Ceram.  

   
Rachowice 17.35 

18.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  W intencji matek naszej Parafii 

   

            4   Niedziela  zwykła   (03.02.2019) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Dziękczynna z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o dalsze zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże z okazji 
85 urodzin Norberta Mazur. 

Błogosławieństwo św. Błażeja 
   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + męża i ojca Adama Piskorz, jego rodziców, 
Wincentego Straszek, Adama Purzyński i ++ z rodzin 
Choros, Kosider, Bogut ++ dziadków i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

Błogosławieństwo św. Błażeja 
   
Goszyce  11.00 Za + mamę Renatę Kotuc, + ojca Ernesta oraz wszystkich 

zmarłych z obu stron. 

Błogosławieństwo św. Błażeja 
   
Rachowice 15.00 N I E S Z P O R Y 

Po nabożeństwie spotkanie z rodzicami dzieci 

Pierwszokomunijnych 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

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

2) Dziś na godz. 15.00 zapraszam całą wspólnotę Parafialną do Sierakowic na 
koncert Słowno – Muzyczny (Świąteczno Noworoczny) ORKIESTRY DĘTEJ z Rudna. 

3) Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni 
Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na 
współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i 
chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża 
odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.  

4) Dzisiejsza niedziela to także obchodzony w Kościele Światowy Dzień 
Trędowatych. Ogarnijmy naszą osobistą modlitwą cierpiących z powodu tej 
choroby i tych, którzy niosą im pomoc.  

5)  Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwartkowy 
wieczór na Mszy Świętej w Rachowicach o godz. 17.00 „Godzina Święta” a 
następnie msza św.  w następnym dniu  pierwszy piątek – w Rachowicach msza 
św. rano o godz. 6.45 i krótkie nabożeństwo. W Sierakowicach o godz. 16.30 
adoracja N.Sak. i modlitwy o powołania kapłańskie oraz msza św. o godz. 17.00 
W pierwszą sobotę „Różaniec Fatimski” a w niedzielę przed mszą św.  „Godzinki” 
zamiast mszy szkolnej zapraszam dzieci w czwartek lub piątek na mszę św.  

6) Spowiedź św. dla dzieci z Podstawówki i Gimnazjum w Rachowicach w czwartek 
przed mszą św. o godz. 16.30.  W Sierakowicach w piątek o 16.00  a w czasie 
nabożeństwa dla dorosłych. 

7) W piątek o 8.15 odwiedziny chorych chętnych proszę zgłosić w zakrystii i bardzo 
proszę aby zaznaczyć kto chce skorzystać z sakramentu pokuty tam pojadę 
osobiście do pozostałych pojedzie ks. diakon. 

8) W najbliższą sobotę z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania 
Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą 
obejmiemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i 
zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia 
zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. W tym dniu msza św. 
rano o godz. 7.00 w Goszycach  

9) W przyszłą niedzielę nabożeństwo w Rachowicach o godz. 15.00  - a po 

nabożeństwie ok. 15.30 spotkanie z rodzicami dzieci Pierwszokomunijnych (bez 

dzieci) 
10) W przyszłą niedzielę po mszy św. będziemy udzielać Błogosławieństwa św. 

Błażeja 

 
 
 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Król W., Twardon M., Mazur A. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Adamek W., Adamek I., Domagalska E.,  

                                                                                 Domagalska K. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  

 28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter, Doktor Kościoła, dominikanin, jeden z 
najwybitniejszych filozofów i teologów chrześcijańskich, 

 31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, założyciel zgromadzeń 
salezjańskich, 

 2 II – święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.    
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