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Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

1663r.
26 Niedziela
zwykła (29.09.2019)
Goszyce

8,00

Do św. Barbary z podziękowaniem za opiekę w czasie
pracy na kopalni z prośbą o Boże błogosław. i zdrowie dla
rodziny Tadeusza Leszczyńskiego oraz o dary Ducha Św.
dla dzieci.

Sierakowice

9.30

Za + żonę Mariannę Kocoń w 5-tą rocz. śm., ++ rodziców i
teściów , + brata , + szwagierkę, 4-ch szwagrów, ++ z
rodzin Sołtysiak, Kocoń, + Zdzisława Zabielskiego oraz
dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

11.00

Do Miłosierdzia Bożego i M. Bożej Nieust. Pom. z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę błogosław. i zdrowie z ok. Złotego Jubileuszu
Małżeńskiego (50 lat) Genowefy i Leonarda Woźniczek.

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek
Sierakowice

30.09.2019
7.00
konc:

1.10.2019
7.00
konc:

Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
1. Za ++ rodziców Irenę i Andrzeja Popiołkiewicz, ++ dziadków
Olszówka i Popiołkiewicz. Za + wujka Huberta Olszówk,
+ Wilhelminę Ritter, za ++ z rodzin Popiołkiewicz, Olszówka i
dusze w czyśćcu cierp.
2. Za żyjących i ++ Parafian.

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
1. Za + Zdzisława Mizia w 6-ść tygodni po śm.
2. Za + Antoniego Bednorz od mieszkańców bloku Ceram.

Różaniec
Środa
Sierakowice

2.10.2019
17.30
konc:

Św. Aniołów Stróżów Wsp. obow.
1. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław.
Boże i zdrowie w int. całej rodziny Gabrieli i Lecha Glińskich.
2. Za + ojca Gintra Korbel ( + w RFN)

Różaniec

Parafia Św. Trójcy
Rachowice
Czwartek
3.10.2019
Rachowice

Piątek
Rachowice

Sierakowice

Sobota

18.00
18.30
konc:

4.10.2019

tel. (032) 238-42-30

Pierwszy Czwartek
Wystawienie Najśw. Sakram. (Godzina święta)
1. Za ++ rodziców Marię i Józefa Timmler, Annę i Floriana
Olszówka, syna Jerzego, Ericha Szombierski, Martę Faber
syna Józefa i za ++ z pokrew.
2. Na podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalsze
błogosław. i zdrowie w int. Gabrieli i Romana Cholewa,
rodziców i dzieci z rodzinami.
Pierwszy Piątek

św. Franciszek z Asyżu

6.45

M. szkol. 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

17.30
18.00

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja

5.10.2019

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

Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Sierakowice

16.35
17.00

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

Rachowice

18.05
18.30

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

M.N. Za + Karinę Hasa, dziadków Łucję i Józefa Bartyś,
Dorotę i Konrada Hasa, całe + pokrew. Bartyś , Hasa.
M.N. Do M. B. Różańcowej i św. Barbary z podziękow. za
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
Stefanii i Andrzeja Mazur z ok. 35-tej rocz. ślubu.

27 Niedziela zwykła (6.10.2019)
Rachowice

7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Sierakowice

9.10
9.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Goszyce

11.00

O dary Ducha Świętego i błogosław. Boże w dorosłym życiu
z ok. 18-tych urodzin dla Kacpra Hołota.

Sierakowice

18.30

Wieczór uwielbienia dla wszystkich

Do Opatrzn. Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za
otrzymane łaski z prośbą o błogosław., opiekę Bożą i
zdrowie w int. Urszuli i Mirosława Kułakowski.
Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Jarosz, Antoninę i
Franciszka Gocz, za dziadków z obu stron oraz dusz w
czyśćcu cierp.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu na potrzeby Diecezji i
Seminarium Duchownego, za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”
2) Rozpoczynamy już miesiąc październik. W kościołach i we wspólnotach
rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej
Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i
całego świata. Za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w
sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Przypominam, że w niedziele i
środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice
radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła.
3) W środę o godzinie 18.30 w salce pod plebanią nauka przed chrztem.
4) W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca - modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne; w Rachowicach o godz. 18.00 „Godzina Święta” przedtem
spowiedź dla dzieci o godz. 17.20, a w czasie nabożeństwa także dla dorosłych,
5) W pierwszy piątek w Rachowicach msza św. szkolna o godz.6.45
6) W Sierakowicach spowiedź dla dzieci w piątek o godz. 16.40 a także później dla
dorosłych, Nabożeństwo o godz. 17.30 do Serca Pana Jezusa i adoracja a o godz.
18.00 msza św.
7) Spotkanie z ministrantami, lektorami i kandydatami którzy chcieliby zostać
ministrami odbędzie się: dla grypy z Sierakowic i Goszyc w środę o 18.30 a dla
grupy z Rachowic w czwartek o godzinie 19.00
8) Odwiedziny chorych w pierwszy piątek o godz. 8.15 chętnych proszę zgłosić w
zakrystii.
9) W piątek na godzinę 18:45 do salki w Rachowicach ks. Wikary zaprasza młodzież
od klasy 7, która chciałaby włączyć się w przygotowanie nabożeństa parafialnego i
dekanalnego.
10) W przyszłą niedzielę 6.10 o godzinie 18:30 zapraszamy wszystkich parafian do
kościoła w Sierakowicach na Wieczór Uwielbienia, w którym poprzez śpiew i
modlitwę będziemy chcieli adorować Pana Jezusa. Nabożeństwo poprowadzi
zespół Ad Maiorem Dei Gloriam z Brzezinki oraz nasza parafialna młodzież. Jest
to szczególny czas poświęcony Panu Bogu, w którym możemy wyrazić
wdzięczność za wszystko to, czym nas Bóg każdego dnia obdarza. Szczegóły na
plakatach w gablocie.
11)W przyszłą niedzielę porządek mszy św. bez zmian.
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Glagla M., Bytomska A., Krotofil B.
Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Długa, Górna) : Król G., Król Ż., Stolorz A., Alencynowicz K.

Na pierwszym spotkaniu grupy młodzieżowej wzięło udział 30 osób. Na kolejne zapraszamy
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