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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  
   
Sierakowice 15.30 Różaniec pod krzyżem misyjnym w intencji całej naszej Ojczyzny  
   
   
Poniedziałek 16.09.2019 Św. Korneliusz  Pp.   i    św. Cypriana Bpa – Męcz. 
   
Rachowice 7.00  Za + Jerzego Mainka w 6-ść tygodni po śm.   
   
   
Wtorek 17.09.2019  
   
Sierakowice 7.00    1. W int o powołania kapłańskie i zakonne ofiarowana od 

jednej rodziny. 

   2. Za żyjących  i  ++ Parafian. 
   
   
Środa 18.09.2019 Św. Stanisława Kostki - Zakonnika Patrona Polski. 
   
Sierakowice 17.30    1. Za ++ rodziców Alojza i Marię Fochmann, ich syna 

Norberta, za ++ z rodziny Fochmann i Holewa oraz za 
dusze w czyśćcu cierp.   

   2. Za + męża Józefa Choroś synów Zbigniewa i 
Kazimierza oraz ++ z pokrew.  
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Czwartek 19.09.2019 Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon prezbitera, Pawła Chong Hasang           

i  towarzyszy. 
   
Sierakowice 17.30 Za + Marię Schoepe w kolejną rocznie śm. jej ++ rodziców i 

teściów, + zięcia Andrzeja Laska oraz ++ z rodzin Schoepe, 
Lach, Kowol, Nowrot i dusze w czyśćcu cierp. 

   
Rachowice 18.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosław. Boże i zdrowie w int. rodziny Barbary i Mateusza 
Nawrat. 

   
   
Piątek 20.09.2019  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Za ++ rodziców Klarę i Huberta Brzenczek, braci 
Ottona i Teodora, ojca Engelberta Jurzyca, za ++ z rodz. 
Brzenczek, Jurzyca , Król. 

   
Rachowice 18.20 

18.30 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Za + Eleonorę Machaj w rocz. jej śm., za ++ z 
rodzin Machaj, Skałuba, Urbanek, Woźniczek oraz za 
dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Sobota 21.09.2019 Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. 
    
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 50 -tych 
urodzin Henryka Hassa.  

   
Rachowice 18.30 M.N.  Za ++ rodziców Konrada i Elżbietę Burdzik, 

Franciszka Jelen, 2-ie żony, za Małgorzatę i Wincentego 
Woźnicze,  Katarzynę Antończyk, Annę i Waltra Wróbel i 
dusze w czyśćcu cierp.   

   

25   Niedziela   zwykła   (22.09.2019) 
   
Goszyce 8.00 Za + Męża Jana Szymońskiego, ++ rodziców, teściów, 

siostry i za ++ z pokrew.  
   
Sierakowice 9.30 Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 60-tych urodzin 
Andrzeja Różowski. 

   
Rachowice 11.00 Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę  

Bożej i zdrowie z ok. Srebrnego Jubileuszu małżeństwa         

(25 lat)  Ireny i Roberta Rakowski. 
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1) Dzisiejsza kolekta przeniesiona z października na Stolicę Apostolską w przyszłym 
tygodniu na nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) W naszej parafii witamy dziś ks. dk. Zbigniewa Śniechotę z Lublińca. Dziękujemy 
za wygłoszone Słowo Boże i życzymy mu wiele łask Bożych w ostatnim czasie 
przygotowania do święceń kapłańskich.  

3) Dziś po południu w Rachowicach i Sierakowicach przy krzyżu misyjnym różaniec 
w int. naszej parafii i całej ojczyzny w ramach akcji „Polska pod krzyżem” 

4) Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i 
kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony 
jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi 
dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. 
Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, 
młodzież szkolną oraz rodziny. 

5) Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego 
przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla 
wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty 
wydawnictw i mediów katolickich.  

6) Dziś przy wyjściu z kościoła rodzice będą mogli zabrać sobie opracowaną przez 
prawników „Ordo Juris” formularz do oddania w szkole, że nie życzą sobie 
„dżenderowego” wychowywania swoich dzieci, (można sobie to skserować i 
przekazać wszystkim zainteresowanym)  

7) W środę 18.09 w Rachowicach  o godzinie 18:30 spotkanie dla bierzmowańców. 
Proszę o zabranie ze sobą książeczek do bierzmowania.  

8) Osoby chętne na młodzieżową pieszą pielgrzymkę do Rud z 20 na 21.09 proszę 
do dziś zgłaszać się po mszy w zakrystii. Osoby niepełnoletnie mogą odebrać w 
zakrystii formularz zgody rodziców i w poniedziałek przekazać je w szkole  
ks. Wikaremu.  

9) W przyszłą niedzielę ze względu na Srebrny Jubileusz małżeński msza św. w 
Goszycach o godz. 8.00 w Rachowicach o godz. 11.00 w Sierakowicach bez 
zmian. 

10)W piątek w czasie mszy szkolnej odbędzie się przyjęcie do grona ministrantów i 
nowych kandydatów, dzieci które chciałby dołączyć do liturgicznej służby ołtarza 
prosimy kontaktować się z ks. Wikarym.  

11) W środę kościół wspomina świętego Stanisława Kostkę – patrona dzieci i 
młodzieży, w sposób szczególny będziemy chcieli Go uczcić w czasie mszy 
świętej szkolnej w piątek.   

12) W sobotę (21 września) – Pielgrzymka Morawian do Sanktuarium MB Pokornej w 
Rudach (Msza o godzinie 11.00) 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Nowrot M., Nowrot  P., Glagla L.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła : (ul. Zastawie, Rachowicka):  

                                                          Danisz O., Dydo M., Szega K., Piasecka S.          

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup, 

 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży, 

 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła 
koreańskiego z lat 1839-1867, 

 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.       
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