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31   Niedziela   zwykła   (3.11.2019) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Za ++ rodziców Jana Cholewa, Teresę i Czesława Frąc, ++ 
dziadków Cholewa, Szmandra, Godula, Frąc i Kowalczyk, ++ 
chrzestnych, krewnych i znajomych oraz dusze w czyśćcu 
cierp.  

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Do Opatrzn. Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze błogosław. i zdrowie z ok. 60-tych urodzin Irmgardy 
Hassa oraz z ok. 40 rocz. ślubu małżonków.   

   
Goszyce  11.00 O Boże błogosław. i zdrowie dla Anety i Dawida Gdak oraz 

ich syna Wiktora w dniu jego chrztu.  
   
Rachowice 14.30 Różaniec  za ++ zalecanych  na cmentarzu 
   
Sierakowice 15.30 Różaniec  za ++ zalecanych na cmentarzu 
   
   
Poniedziałek 4.11.2019 Św. Karola Boromeusza Bpa 
   
Rachowice 7.00 

konc: 
   1. Za + męża i ojca i dziadka  Antoniego Szmandra na                  
pam. urodzin       

   2. Za dusze cierpiące  (ofiara ze skarbony) 

Różaniec  za  ++ zalecanych  
   

   
Wtorek 5.11.2019  
   
Sierakowice 7.00 Za ++ rodziców Stefana i Hildegardę Łabaj oraz Konrada i 

Dorotę Hasa oraz ++ dziadków z obu stron 

Różaniec  za  ++ zalecanych  
   
   
Środa 6.11.2019  
   
Sierakowice 16.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, 

zdrowie i błogosław. Boże w int. Urszuli i Rudolfa Sosna oraz 
dzieci z rodzinami    

Różaniec  za  ++ zalecanych  
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Rachowice 17.30 Różaniec  za  ++ zalecanych  

Za + Jerzego Mainka na pam. urodzin 
   

   
Czwartek 7.11.2019  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo i całe ++ pokrew. z 

rodziny Olszewskich oraz za dusze w czyśćcu cierp.  

Różaniec  za  ++ zalecanych  
   
Rachowice 17.30 Różaniec  za  ++ zalecanych   

Za ++ rodziców Edeltraudę i Eugeniusza Marcinek, matkę 
Annę Mazur, Marię Gehrke, Reinholda Scholz, Bartłomieja 
Mazur, Mariana Kampe, Karola Tondygro oraz ++ z pokrew. 

   
   
Piątek 8.11.2019  
   
Sierakowice 16.30 M. szkol. Za + Jerzego Mainka o radość życia wiecznego 

(od sąsiadów z ul. Rachowickiej). 

Różaniec  za  ++ zalecanych  
   
Rachowice 17.00 

17.30 
Różaniec  za  ++ zalecanych  
M. szkol. Z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o Boże 
błogosław. i zdrowie w int. Urszuli i Pawła Jonda oraz o 
błogosław. dla całej rodziny. 

   
   
Sobota 9.11.2019 Święto rocznicy  poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Do Boskiej Opatrzn.  i M.B. Nieust Pom. z podziękow. 

za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże 
błogosław.  z ok. 60-tych urodzin Arnolda Sosna 

   
Rachowice 18.00 M.N.  Do Boskiej Opatrz.,  M.B. i św. Józefa na podziękow. 

za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla 
Józefa Glagla z ok. 60-tych urodzin oraz w int. rodziny Maciej 
i Glagla.  

   

32   Niedziela   zwykła   (10.11.2019) 
Dzień  Solidarności  z  Kościołem  prześladowanym 

   
Rachowice 7.30 Za + Alfonsa Mainka, rodziców Mainka, Widera , Magdalenę 

Gabryś, 2-ie siostry, brata, 2-ch szwagrów, ks. Ignacego 
Widera, za ++ z rodzin Widera, Mainka.  

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Elżbietę i Ewalda Gnida, + ojca Rajnarda 

Baron. Za + Gertrudę Król, ++ dziadków z obu stron z obu 
stron i całe ++ pokrew. 

Goszyce  11.00 Do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za odebrane łaski z 
prośbą o zdrowie i błogosław. Boże z ok. 80-tych urodzin 
Anny Dziendzioł i jej dzieci z rodzinami.  
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Goszyce 16.00 Nabożeństwo ku czci św. Marcina 
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium przed kościołem z racji 
minionego tygodnia miłosierdzia do puszek na Caritas diecezji i parafii (dla Caritas 
diecezji 50%  i dla Caritas parafii 50%) w przyszłą tygodniu na nasze potrzeby a 
do puszek  na „kościół w potrzebie” jest to dzień solidarności z Kościołem 
prześladowanym (zgodnie z instrukcją Episkopatu Polski  za wszelkie ofiary 
składam  „Bóg zapłać”. 

2) Dziś w niedzielę popołudniu w Rachowicach i Sierakowicach różaniec za ++ 
zalecanych, (który będziemy odmawiali na cmentarzach). Kiedyś wszyscy 
będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. 
Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. 

3) Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko 
odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. 
Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.   

4) Jutro w poniedziałek o godz. 10.00 w Sierakowicach komisyjny odbiór prac 
wykonanych na dachu w  kościele   Sierakowicach. 

5) W najbliższą sobotę i niedzielę w parafii będzie ojciec misjonarz H. Kałuża z 
kazaniem przygotowującym nas do Misji św. i dlatego w sobotę jest jedna intencja 
wolna. 

6) Przypominamy do piątku włącznie można ofiarować odpust zupełny za dusze w 
czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych.  

7) Dzieci proszę aby przychodziły na różaniec za zmarłych w środę, czwartek lub 
piątek, gdyż modlitwa za ++ jest w tym okresie szczególnie ważna.  

8) Jutro w poniedziałek po południu wyjeżdżam na Rekolekcje, ks. Wikary ma pełną 
jurysdykcję parafialną. 

9) W czwartek o godzinie 17:40 wyjazd do Kina na film „Nieplanowane”. 
10) Zapisy int. na przyszły rok: w piątek Sierakowice od g.15.00 do 16.25  w 

Rachowicach po mszy g.18.00. 
11)W sobotę od godziny 10.00 w Rachowicach  zbieranie złomu na cele młodzieży.  
12)W sobotę, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 

która jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Do dziś nad 
wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa 
wszystkich kościołów Miasta i Świata”. 

13)W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w Goszycach nabożeństwo do św. Marcina i 
przejście  do Sali na wspólne spotkanie.   

14)Te osoby, którzy wyjeżdżają na pielgrzymkę do Ziemi Świętej proszę w 
następnym tygodniu dostarczyć numer paszportu i kolejną wpłatę 1 tyś. zł  

15)Wolne int. Goszyce 8.12 ; 15.12 ; 22.12 -niedz. 25.12 g.8.00-  Boże. Narodz.  

1,01 g.11.00 ; Nowy rok-Sierakow.-g.8.00, 11.00. 
 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Kułakowski  U.,  Kułakowska  K.,  Skapczyk  J. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska) : Brzoza M., Brzoza M., Antoniuk W., Szafranek S. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, 
patron katechistów i katechumenów,  

 9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej. 
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