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22   Niedziela   zwykła   (1.09.2019) 
D o ż y n k i    p a r a f i a l n e 

   
Rachowice 7.10 

7.30 
DOŻYNKOWA 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Na podziękowanie za żniwa, za Chleb powszedni w int. 
Rolników o błog. Boże w pracy na roli i za wszystkich 
Parafian z Rachowic,  aby w zdrowiu i pokoju spożywali 
Dary Ziemi. 

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Do Boskiej Opatrzn.  z podziękow. za odebrane łaski z 
prośbą o dalsze błogosław. Boże i opiekę w int. Maryli i 
Andrzeja Wiadernych oraz ich dzieci z rodzinami.  

   
Goszyce 11.00 

DOŻYNKOWA 
Na podziękowanie za żniwa, za Chleb powszedni w int. 
Rolników o błog. Boże w pracy na roli za wszystkich 
Parafian z Goszyc,  aby w zdrowiu i pokoju spożywali Dary 
Ziemi. 

   
Sierakowice 11.45 Dziękczynna za dar życia i trud wychowania w int. rodziców 

Gabrieli i Rajnolda Cencarek oraz Elżbiety i Andrzeja 
Nawrot  od dzieci Sandry i Piotra. 

   
   
Poniedziałek 2.09.2019 Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolno-Katechetycznego 
   
Sierakowice 8.00 

konc: 
   1. Do Ducha Św. w int. wszystkich dzieci Szkolnych w int. 

Rodziców i Nauczycieli o  błogosław.  i  opiekę Bożą w Nowym 

Roku Szkolnym i Katechetycznym. 

   2. Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony) 
   

   
Wtorek 3.09.2019 Św. Grzegorza Wlk., papieża i  dra K.  
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1.  Za + Elżbietę Gorewoda w 2-gą rocz. śm.  . 

2.  Za żyjących i ++ parafian . 
   
   
Środa 4.09.2019  
   
Sierakowice 17.30 Za + zięcia Piotra Kowol który + w RFN. 
   
Rachowice 18.00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w 
int. ks. Wikarego Mariusza Setlaka z ok. urodzin. 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Czwartek 5.09.2019 Pierwszy Czwartek         Św. Matki Teresy z Kalkuty 
   
Rachowice 18.00 

18.30 
Wystawienie Najśw. Sakram. (Godzina święta)  

   1. Za + Ericha Groffik w kolejną rocznicę śm., ++ 
rodziców, rodzeństwo, ++ Otylię, Maksymiliana i Rafała 
Kijas, ++ dziadków Sosna i Kijas, Barbarę Sosna i za ++ z 
pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierp. 

   2.  Za + Różę Bytomski w 1-szą rocz. śm.   
   
   
Piątek 6.09.2019 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 17.30 

18.00 

 

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

   
   
Sobota 7.09.2019  
    
Sierakowice 16.35 

17.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  Za ++ mamy Irenę Senkowską i Helenę Hassa, ojca 
Henryka Senkowskiego, ++ z pokrew. z obu stron oraz ++ z 
rodziny Będzichowski. 

   
Rachowice 18.05 

18.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  Za + ojca Jerzego Hassa w rocznicę śm., matkę 
Małgorzatę. Za ++ dziadków, wujków. Za ++ rodziców 
Joachima i Leokadię Nowrot oraz całe ++ pokrew. z rodzin 
Hassa, Markucik, Sachnik, Urbanek i Nowrot.  

   

23   Niedziela   zwykła   (8.09.2019) 
   
Rachowice 7.30 Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze błogosław. i zdrowie w int. Ewy i Piotra 
Przybyła  

   
Sierakowice 9.30 Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

odebrane łaski z prośbą o błogosław. i opiekę Bożą  
   
Goszyce  11.00 Do Mił. Bożego z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o 

Boże błogosław., zdrowie i opiekę z ok. 90-tych urodzin 

Urszuli Morcinek 
   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y    
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Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y    
   

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

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

2) W dzisiejszą niedzielę wspominamy 80-tą. rocznicę wybuchu, II wojny światowej 
modlimy się za wszystkie ofiary i dziękujemy Bożej Opatrzności za  ocalenie 
naszej ziemskiej Ojczyzny.   

3) Dziś w niedzielę 1 września w kaplicy w „Magdalence” msza ślubowana w int. 

leśników i strażaków w rocznicę ugaszenia pożarów lasów, początek mszy św. o 
godz. 14.00 

4) Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas uroczystej 
Mszy Świętej o godz. 8.00 w Sierakowicach. pragniemy wypraszać pomoc 
Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i 
wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Po 
mszy św. specjalne błogosław. dla dzieci kl. 1 

5) Chciałbym serdecznie podziękować naszej orkiestrze za towarzyszenie nam na 
pielgrzymce na Górze św. Anny oraz wszystkim, pątnikom bez wyjątku za udział w 
obchodach odpustowych. 

6) W środę w Rachowicach wyjątkowo msza św. o godz. 18.00 w int. ks. Wikarego   
7) W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek będziemy modlić się o nowe 

powołania kapłańskie i zakonne w  pierwszy piątek miesiąca w Rachowicach msza 
św. 6.45. a w Sierakowicach adoracja w piątek o godz. 17.30 i o godz. 18.00 msza 
św. 15 min przed nabożeństwem okazja do spowiedzi. Zapraszamy również do 
rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z 
tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca. 

8) W czwartek w salce obok plebani w Rachowicach o  godz. 19.10 zapisy dzieci do 
1-szej spowiedzi i  komunii św. (proszę przynieść z sobą świadectwo z kl. 2, a 
dzieci niech powtórzą sobie podstawowe modlitwy Aniele Boży, Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo, krótkie Wierzę w Boga (Skład Apostolski), modlitwa przed i po 
jedzeniu)  

9) Odwiedziny chorych  w pierwszy piątek o godz. 8.15  chętnych proszę zgłosić w 
zakrystii. 

10)W sobotę przed mszą św. Różaniec Fatimski 
11)W przyszłą niedzielę Nieszpory w Rachowicach i Sierakowicach.  
12)W sobotę 7 września diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do M.B. w Rudach  Msza 

św. o godz. 10.30 
13) Wolna int. w niedzielę w Goszycach 29.09. godz. 8.00  

w Rachowicach 3.10 g.18.30. konc: 
14)Dzienny Dom   „SENIOR +” w Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w 

Sośnicowicach przy ulicy Szprynek 1   od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00 
15)Burmistrz Sośnicowic zaprasza wszystkich mieszkańców i gości na Dożynki Gminy 

Sośnicowice, które odbędą się w sobotę, 7 września br. Rozpoczęcie obchodów Mszą św.  

o godz. 13.30 w kościele św. Jakuba w Sośnicowicach, o godz. 14.45 przemarsz korowodu 

dożynkowego na plac przy OSiR. Szczegóły na plakacie i stronie internetowej urzędu. 

    Zachęcamy do udziału!  

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

 3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła. 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Mainka ,  Koniczek Z., Widera  I. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła : (ul. Kasztanowa )  Kuzak A., Wrzesińska D., Latocha A., Kachniarz T. 
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