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            5   Niedziela  zwykła   (10.02.2019) 
   
Rachowice 7.30 Za ++ Otylię i Maksymiliana Kijas na pamiątkę ich urodzin, 

za ich ++ rodziców, rodzeństwo, szwagrów i szwagierki, + 
wnuka Rafała, zięcia Ericha, Barbarę Sosna i za wszystkich 
++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu ciepiące 

   
Sierakowice 9.30 Za + męża Huberta Przybyła jego rodziców, brata Alberta, 

siostrę Elżbietę, za ++ rodziców Karola i Jadwigę Wolf, 4-y 
siostry, 5-ciu braci, 3-ch szwagrów oraz Józefa Nowara.   

   
Goszyce  11.00 Za ++ Annę i Oswalda Paszula, ich rodziców i rodzeństwo, 

za + Stanisława Królickiego i ++ z pokrewieństwa 
Grzywacz, Paszula, Sachnik, Konewecki, Kozik, Korus. 

   
   
Poniedziałek 11.02.2019 Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Dzień Chorego  
   
Rachowice 7.00 Za + Artura Grosz w 6-ść tygodni po śm.   
   

   
Wtorek 12.02.2019  
   
Rachowice 7.00 Za + Różę, Edytę i Antoniego Franitza ich ++ rodziców  

i rodzeństwo. 
   
   
Środa 13.02.2019  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ ojców Oswalda Stareczek, Herubina Duraj na 

pamiątkę urodzin i ++  chrzestnych Józefa Majnusz, 
Rudolfa Simiok, Elżbietę Gorywoda oraz ++ z rodzin 
Stareczek, Solbert, Duraj, Szatanik oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

   

   
Czwartek 14.02.2019 ŚŚ. Cyryla, Mnicha i Metodego, Bpa  - Patronów Europy 
   
Rachowice 17.30 Za + męża i ojca Ryszarda Urbanek na pamiątkę urodzin.  
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Piątek 15.02.2019  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 
Za + męża, ojca i dziadka Huberta Szafranek na pamiątkę 
urodzin.  

   
   
Sobota 16.02.2019  
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + męża i ojca Manfreda Fuhrmann w 6-tą rocznice 

śmierci, jego ++ rodziców i siostry. Za ++ rodziców Roberta 
i Martę Melzon ++ rodzeństwo, dziadków z obu stron i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  

   
Rachowice 18.00 M.N.  Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą w pracy i o błogosławieństwo w rodzinach,       
w int. pracowników Urban – Metal. 

   

            6   Niedziela  zwykła   (17.02.2019) 
   
Rachowice 7.30 Za + Ericha Groffik na pamiątkę jego urodzin, za ++ 

rodziców, teściów, rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa 
Schoedon, Kijonka, Kołodziej, Gajczewski, Sosna i Kijas 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

   
Sierakowice 9.30 Za + Henryka Kaczmarczyk na pamiątkę 60 urodzin oraz 

++ rodziców Amalię i Roberta Kaczmarczyk.  
   
Goszyce  11.00 Za + ojca Stefana Pudełko na pam. urodzin mamę Alicję, 

++ dziadków, ciocie i dobrodziejów. 
   
   
Poniedziałek 18.02.2019  
   
  Nie ma mszy św. – brak intencji 
   

   
Wtorek 19.02.2019  
   
Sierakowice  17.30 

wyjątkowo 
Za + Eugeniusza Wrzeszcz na pamiątkę urodzin jego ojca 
Józefa, za ++ dziadków Wrzeszcz i Mynarek 

   
   
Środa 20.02.2019  
   
Sierakowice 16.30 Za + rodzeństwo Alfreda i Elfrydę Urbanek, + córkę Edytę 

++ dziadków Urbanek, Dudel, Hasa i Łabaj.  
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Czwartek 21.02.2019 Św. Piotra Damiana, Bpa i dra Kościoła  
   
Rachowice 17.30 Do Opatrzności Bożej i M.B.N.P. z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże  
i zdrowie z okazji 85-tych urodzin Anny Bytomski.  

   
   
Piątek 22.02.2019 Święto Katedry Świętego Piotra, apostoła  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 
Za + Rainarda Salbert w 1-szą rocznice śmierci.  

   

   
Sobota 23.02.2019 Św. Polikarpa, Bpa i M.  
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + męża i ojca Rudolfa Morcinek na pamiątkę 

urodzin. 
   
Rachowice 18.00 M.N.   Za + matkę Marię Pieczka w kolejną rocznicę 

śmierci, męża Waltra oraz za + syna Mariana. Za ++ 
dziadków Pieczka, Franik i Nowrot  

   

            7   Niedziela  zwykła   (24.02.2019) 
   
Rachowice 7.30 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w 
int. ks. Proboszcza z ok. urodzin od Parafian z Rachowic. 

   
Sierakowice 9.30 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w 
int. ks. Proboszcza z ok. urodzin od Parafian z Sierakowic i 
Goszyc. 

   
Goszyce  11.00 Za Parafian 
   
 

Uśmiechnij się w karnawale ! 
 

Stewardessa łączy się z kapitanem samolotu: 
- Kapitanie, nasz samolot właśnie opanowali żydowscy terroryści. 
- A skąd wiadomo, że żydowscy? 
- Sprzedają pasażerom spadochrony. 

 

         W trakcie ślubu u Dominikanów ojciec prowadzący zapomniał, jak pan młody ma na imię, więc 

odsunął mikrofon na bok i po cichu pyta: 
- Jak pan ma na imię? 
Pan młody zestresowany nic się nie odzywa i patrzy jak na głupka, więc Dominikanin powtarza trochę 
głośniej: 
- Jak pan ma na imię? 
Pan młody dalej nic, a cały kościół powoli, nie wiedząc o co chodzi, zaczyna szemrać, więc Dominikanin 
jeszcze głośniej: 
- Jak pan ma na imię? 
Pan młody w końcu zebrał się w sobie. Wstał, podszedł do mikrofonu, pochylił się i odpowiada: 
- Pan ma na imię Jezus. 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na Zakony Kontemplacyjne w przyszłą niedzielę na nasze 
potrzeby za dwa tygodnie ołtarzowa, (tradycyjnie raz w miesiącu) za wszelkie 
ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Rozpoczynają się ferie dlatego dziś ogłoszenia na dwa tygodnie 
3) Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie 

może być odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas 
wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w 
niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za 
Mistrzem. 

4) Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień 
Chorego. Przypominamy, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana 
Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w 
niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom w podeszłym wieku.     
(W naszej Parafii dzień Chorego w pierwszej dekadzie sierpnia) 

5) Jutro w poniedziałek i wtorek msza św. rano w Rachowicach. 
6) W poniedziałek (11 lutego) – Pielgrzymka Osób Starszych,  Niepełnosprawnych, 

Chorych, Emerytów, Rencistów do Sanktuarium M.B w Lubecku - początek godz. 
10.00    

7) Rozpoczął się okres ferii zimowych. Zachęcamy rodziców, aby zatroszczyli się o 
możliwość uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii dzieci i młodzieży biorących 
udział w różnych formach wypoczynku zimowego. 

8) Dnia 14 lutego wielu parafian będzie obchodziło tzw. walentynki. W naszych 
osobistych modlitwach pamiętajmy zwłaszcza o narzeczonych i małżonkach. 

9) W czasie ferii – 21 lutego planowany jest wyjazd z ks. diakonem ministrantów na 
basen – jest jeszcze 13 wolnych miejsc, zapisy dziś po mszy.  

10)W przyszłą niedzielę Słowa Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem 
obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc 
i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej 
postawy jest właściwy dystans do wszystkiego, co sami posiadamy. 

11)Za dwa tygodnie w Goszycach int. wolna 
12)Ponieważ wyjeżdżam w przyszłą sobotę do środy w sobotę i niedzielę będzie 

mnie zastępował ks. Krzysztof, a we wtorek i środę ks. Sebastian, dlatego 

wyjątkowo za tydzień we wtorek msza św. w Sierakowicach o godz. 17.30  
13) List misjonarza z podziękowaniem dla wszystkich ofiarodawców Caritas… 
 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : 1 tydz.  Cholewa G.,  Marcinek B.,  Masarczyk J. 

                                                          2 tydz. Rin G., Kułakowska U., Kułakowska K. 

 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Blok Ceram) : 1 tydz. Gowin G., Gowin P., Wójcik J., Kozińska K. 

                                                                                2 tydz. Bednorz L., Płonka P., Smolnik B., Noga A. 

 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 11 II – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego,  

 14 II – św. Cyryl (827-869), mnich, i św. Metody (815-885), biskup, patroni Europy, misjonarze 

Księstwa Wielkomorawskim i Rusi Kijowskiej. 

 22 II – święto Katedry Świętego Piotra Apostoła, 

 23 II – św. Polikarp (ok. 69-155), męczennik, ustanowiony przez św. Jana Apostoła biskupem 

Smyrny. 

                          


