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1   Niedziela  wielkiego postu   (10.03.2019) 
   
Rachowice 7.30 Za dusze św. pamięci Józefa, Heleny i Janusza Glińskich, 

Franciszka i Emy Sosna, Waltera i Mariana Kampe, za ++ z 
rodzin: Glińskich, Sawickich, Sosna Szczesny.   

   
Sierakowice 9.30 Za + żonę Herminę Pankowicz na pamiątkę urodzin.  
   
Goszyce  11.00 Za + męża Henryka Raczek rodziców i teściów, brata 

Bernarda, Marię i Ernesta Kotuc, Erwina Kotuc oraz Ernę i 
Huberta Skupin i całe ++ pokrewieństwo.  

   
Rachowice 14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
   
   
Poniedziałek 11.03.2019  
   
Rachowice 9.30  Pogrzeb śp. Anny Mazur   RIP. 
   

   
Wtorek 12.03.2019  
   
Sierakowice 7.00 Za + Piotra Morcinek w 1-szą rocznicę śmierci.  
   
   
Środa 13.03.2019  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ Lidię i Jana Morys i ich rodziców Szupka i Morys.  

DROGA KRZYŻOWA 
   

   
Czwartek 14.03.2019  
   
Sierakowice 16.30 Za + ojca Józefa Choroś, Adama Piskorz, szwagrów 

Kazimierza i Zbigniewa na pamiątkę urodzin.  
   
Rachowice 17.30 Do M.B.N.P. i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i 
błogosławieństwo z okazji 60 urodzin Manfreda Czaja.  

DROGA KRZYŻOWA 
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Piątek 15.03.2019  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci 
Za ++ Agnieszkę i Bernarda Salbert, córkę Zofię, syna 
Rainarda, zięcia Władysława, Albinę i Józefa Wittek, syna 
Gotfryda, córki Martę i Joannę, ++ dziadków i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -  prowadzą Bierzmowańcy 
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci 
Za + Sylwię i Artura Grosz, ojca Pawła, dziadków Grosz, 
Sosna, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

   
   
Sobota 16.03.2019  
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + Elżbietę Foit na pamiątkę jej 90-tych urodzin.  
   
Rachowice 18.00 M.N.  Za + Józefa, Alfonsa i Danutę Grzegorek, za + Otylię, 

Maksymiliana i Rafała Kijas, za + Ericha Groffik oraz za +  
z rodziny i znajomych.  

   

            2   Niedziela  wielkiego postu   (17.03.2019) 
   
Rachowice 7.30 Za + męża i ojca Zenona Warzecha jego rodziców, teściów, 

3 szwagrów, Mikołaja Nowrot, Ernesta, Agnieszkę i 
Wilhelma Pawletko, Piotra Toporek, Agnieszkę Warzecha i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Franciszka i Antoninę Gocz, zięcia Erwina 

Walenczyk, ++ dziadków Pawła i Martę Salbert + ich synów 
i córki oraz całe + pokrewieństwo z obu stron.  

   
Goszyce  11.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok.                   
70-tych urodzin Urszuli Wittek  

   
Sierakowice 14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta i w przyszłym tygodniu na  nasze potrzeby,  przed kościołem za 
tydzień zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci Afryki, (Instruk. Epik. Polski),  za 
wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa 
przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. 
Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. 
Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie 
przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem. 

3) Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za 
pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można 
uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa 
przy 14 stacjach Drogi krzyżowej. 

4) Dlatego już dziś zapraszam na Gorzkie Żale w Rachowicach o godz. 14.45 a 
przyszłą niedzielę w Sierakowicach. 

5)  W poniedziałek w Rachowicach o godz. 9.30 pogrzeb śp. Anny Mazur  RIP 

6) Zapraszam dorosłych na drogę krzyżową  w środę do Sierakowic a w czwartek  

do Rachowic.  
7) W zakrystii można składać zalecki (wypominki) przy drodze krzyżowej.                   

W czasie Wielkiego Postu odprawimy cztery  msze św. w int. zalecanych ++ przy 
drodze krzyżowej.  

8) Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do 
Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w 
Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich 
Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać 
odpust zupełny. 

9) Wielki Postu to czas  podejmowania trudu umartwienia, jako wynagrodzenie za 
nasze grzechy i za grzech naszych bliźnich, niektórzy powstrzymują się od wypicia 
alkoholu lub spożycia słodyczy albo też rezygnacja z pójścia do kina czy teatru  
tymi zaoszczędzonymi pieniędzmi możemy się podzielić z tymi ,którzy mają mniej 
od nas i tak wzorem lat ubiegłych po mszy św. będą rozdzielane za darmo 

skarbonki „Caritasu” jeżeli ktoś zechce podjąć ten trud, to proszę sobie zabrać 

taką skarbonkę a w Niedzielę „Miłosierdzia Bożego” a więc  po Wielkanocy proszę 
przynieść je do kościoła i złożyć na bocznym ołtarzu, a my przekażemy je do 
Centrali „Caritas” w Gliwicach (jak co roku przypominamy, że nie ważne jest ile 
uda się nam zaoszczędzić ale ważny jest podjęty trud wielkopostnego 
wyrzeczenia) 

10)Spotkanie z bierzmowańcami w środę Gimnazjum a w czwartek kl. 8 
11)Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej 

wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach od 23 do 27 marca pod 
przewodnictwem O. Emiliana Gołąbka ofm  (franciszkanina) 

12)W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę 
Ojca Świętego otoczymy naszą modlitwą. 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Złotoś  J.,   Mazur  C.,   Gowin  M.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Blok Ceram.) : Miąsik A ., Miąsik E., Świątek B., Suchonek A.  

 

ZAPOWIEDZI 
 
1. Jarosław      Czaja             s. Krzysztofa               zam. Sierakowice 
    Karolina       Marek            c. Tadeusza                zam. Ruda Śląska    
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