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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 

konc: 
   1. Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. 
za odebrane łaski z prośbą o błogosław. i opiekę Bożą w 
int. rodziny Cencarek. 

   2. Do Anioła Stróża w int. chrześnicy Lindy Zahradnik               
z ok. 1-szej rocznicy chrztu od chrzestnej Sandry. 

   
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    
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y    
   
   
Poniedziałek 9.09.2019  
   
Rachowice 7.00 

konc: 
   1. Za + Jerzego Mainka (od rodziny Jana Michalik, zamiast 
wieńca)  

   2. Za żyjących  i  ++ Parafian.  
   

   
Wtorek 10.09.2019  
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
   1. Za + Józefa Majnusz w 12-tą rocz. śm., żonę Gertrudę oraz 
dusze w czyśćcu cierp.  

   2.  Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbony) 
   
   
Środa 11.09.2019  
   
Sierakowice 17.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o błogosław. Boże 

i zdrowie w int. Anny i Rudolfa Kowol. 
   
Rachowice 18.30 Za + Annę Mazur od Róży Różańcowej. 
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Czwartek 12.09.2019  
   
Sierakowice 16.00 Do Bożej Opatrz. z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą 

o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 80-tych urodzin Adolfa 
Urbaniec. 

   
Rachowice 18.30 Do M.B. Nieust. Pom. i Miłosierdzia Bożego z podziękow. 

za otrzymane łaski z prośbą o dalsze łaski z prośbą o 
dalsze zdrowie i błogosław. dla Anny i Damiana Oswald w 
10-tą rocz. ślubu.  

   
   
Piątek 13.09.2019 DZIEŃ   FATIMSKI           Św. Jan Chryzostom 
   
Rachowice 18.00 

konc: 
    1. Do Opatrzności Bożej i M.B. Fatimskiej z podziękow. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. i zdrowie z 
ok. 85-tych urodzin Marii Franik i o błogosław. dla całej 
rodziny. 

    2. Za + Annę Mazur  (ofiarowana od sąsiadów i 
znajomych). 

   3. Za + Teresę Strączek ( ofiarowana od znajomych z 
Rachowic).  
Nabożeństwo Fatimskie --- Różaniec i procesja  ze  świecami 

   
   
Sobota 14.09.2019 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
    
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Bożej Opatrzn. z podziękow. za otrzymane łaski           

z prośbą o dalsze błogosław., opiekę Bożą i zdrowie                         
z ok. 70-tych urodzin Stefana Sosna. 

   
Rachowice 18.30 M.N.  Za + męża Jerzego Król jego rodziców oraz siostry 

Teresę, Ruth i Ernę. Za ++ Anastazję i Józefa Urbanek 
oraz ich syna Karola. Za ++ Mariannę i Klemensa Jadczyk i 
wszystkich ++ z rodzin Król, Urbanek i Kowol oraz dusze w 
czyśćcu cierp.  

   

24   Niedziela   zwykła   (15.09.2019) 
Rocznica poświęcenia naszych kościołów 

Dzień Środków Społecznego Przekazu 
   
Rachowice 7.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Rachowicach. 

    
Sierakowice 9.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Sierakowicach. 

   
Goszyce  11.00 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kaplicy w Goszycach. 

   
Rachowice 14.30 Różaniec pod krzyżem misyjnym w intencji całej naszej Ojczyzny  
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Sierakowice 15.30 Różaniec pod krzyżem misyjnym w intencji całej naszej Ojczyzny 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu),  w przyszłym tygodniu kolekta 
przeniesiona z października na Stolicę Apostolską, za wszelkie ofiary składam  „Bóg 
zapłać” 

2) Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W 
Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – 
Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych 
spraw na pierwszym miejscu. 

3) W środę 11 września ks. wikary zaprasza wszystkich ministrantów na obowiązkowe 
spotkanie. Ministranci z Sierakowic i Goszyc na godzinę 18.00 w kościele w 
Sierakowicach natomiast ministranci z Rachowic na godzinę 19.10 do salki przy parafii. 

4) W czwartek msz św. w Sierakowicach wyjątkowo o godz. 16.00 
5) W najbliższy piątek w Rachowicach o godz. 18.00  Dzień Fatimski  serdecznie zapraszam wszystkich parafian, 

proszę zaproście też sąsiadów. 

6) W sobotę będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcamy, aby 
w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa.  

7) W przyszłą niedzielę ze względu na akcję: Polska pod Krzyżem chcemy włączyć się do 
wspólnej modlitwy prosząc o chrześcijańskie życie dla całego narodu – zapraszamy do 
modlitwy różańcowej pod krzyż misyjny, w Rachowicach o godzinie 14.30  w 
Sierakowicach o godzinie 15.30 

8) W przyszłą niedzielę Słowo Boże będzie głosił w naszej parafii ks. dk. Zbigniew Śniechota 
z Lublińca.  

9) W przyszłą niedzielę (15 września) diecezjalne dożynki w Sanktuarium M.B. Pokornej w 
Rudach o godz. 11.45 poświęcenie koron, w tym dniu przypada również Dzień Środków 
Społecznego Przekazu oraz rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i 
wychowawców.  

10)„Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc 
wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W sposób szczególny tę prawdę pragniemy 
sobie uświadomić w przyszłą niedzielę obchodząc uroczystość rocznicy poświęcenia naszych 

kościołów, czyli Kiermasz - Choć to data umowna, chcemy przez każdorazowy udział w 

Eucharystii tworzyć i umacniać wspólnotę Kościoła, wspólnotę braci i sióstr w jednej 
wierze. 

11)Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą 
szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili 
swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na 
emigracji.  

12)Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

13)Z dnia 20 na 21.09 odbędzie się diecezjalna nocna piesza pielgrzymka młodzieży do Rud 

(chcemy przejść kawałek życia z Bogiem)  Organizujemy wspólne dekanalne piesze  

wyjście młodzieży.  (koszt; ubezpieczenie i inne – 10 zł 
Plan pielgrzymki 
Od 21.00 od 23.30: Czynna będzie recepcja w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach 

22.00: Gaudete in Domino – chrześcijański rap w CE JP II 

23.00: Nabożeństwo w Katedrze gliwickiej 

00.00: Wymarsz z gliwickiej Katedry. 

9.00: Msza Święta w Sanktuarium. Po błogosławieństwie zawierzenie młodzieży MB Pokornej. 

Osoby chcące wziąć udział w pielgrzymce proszę zgłosić się do ks. Wikarego do przyszłej niedzieli 15.09 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM :  
13 IX – św. Jan Chryzostom (350-407), biskup Konstantynopola, Doktor Kościoła, piętnujący nadużycia 
moralne wiernych.  
14 IX – święto Podwyższenia Krzyża Świętego.  

Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Nawrat B.,  Król J.,  Morcinek W.,  Grzesik S.,  Mazur S. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Rachowicka) : Cholewa A., Kachniarz J., Dydo R., Skoberla A.                       
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