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3   Niedziela  adwentu - Gaudete  (15.12.2019) 
   

Rachowice 7.30 Za + męża i ojca Zenona Warzecha jego rodziców, teściów,       
3 szwagrów, Mikołaja Nowrot, Ernesta, Agnieszkę i Wilhelma 
Pawletko, Piotra Toporek, Agnieszkę Warzecha i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

   
Sierakowice 9.30 Za + ojca Jana Różowskiego, ++ rodziców Ferdynanda 

Kukiełka, mamę Jadwigę, za ++ z rodzin Kukiełka, Różowski, 
Kowaczek, Sosna, + Urszulę Kipara, całe ++ pokrew. i dusze 
w czyśćcu cierp.  

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Alberta i Marię Morcinek, Franciszka i 

Joannę Chudob, za ich ++ rodziców i rodzeństwo, za + 
kuzynkę Marię Król, Eleonorę i Gerharda Gillner, ++ z rodzin 
Chudoba, Dylong, Morcinek i Mynarek. 

   

Rachowice 14.30  Różaniec a następnie spotkanie opłatkowe dla róży różańcowej 
   
   
Poniedziałek 16.12.2019 RORATY  
   
Rachowice 6.50 

konc: 
1. Za żyjących i ++ parafian.       
2. Za dusze w czyśćcu cierp  (ofiara ze skarbony) 

   

   
Wtorek 17.12.2019 RORATY  
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1. Za + babcię ks. wikarego  Stanisławę Setlak. 

2. Za dusze w czyśćcu cierp  (ofiara ze skarbony)  
   
   
Środa 18.12.2019 RORATY          ( Dzień urodzin  ks. Bpa Ordynariusza Jana Kopca ) 
   
Sierakowice 16.30 Za + Józefa Wrzeszcz, syna Eugeniusza, rodziców Klarę i 

Pawła Mynarek, teściów Martę i Karola Wrzeszcz oraz ++ z 
rodzin Wrzeszcz, Mynarek, Gliński i Foj.  

   
Rachowice 17.30 Za + męża , ojca i dziadka Edwarda Bieniek w rocznicę śm., 

+ mamę Stefanię, syna Pawła, bratanicę Wiolettę, 2-ch braci, 
szwagierkę Jadwigę jej córkę Annę, 4-ch szwagrów, ++ 
teściów z obu stron oraz za ++ Marcina i Krystynę Urbanek. 
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Czwartek 19.12.2019 RORATY                 Spowiedź w Bargłówce od g.19.00 
   
Sierakowice 16.30 Za + Antoniego Bednorz od mieszkańców bloku Ceram.  
   
Rachowice 17.30 Za ++ rodziców Anielę i Jana Morgała, Agatę i Alfreda 

Koniczek, dziadków z obu stron i całe ++ pokrew.   
   
   
Piątek 20.12.2019 RORATY     DZIEN SPOWIEDZI W NASZEJ PARAFII   g. 19.00   
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Za + Aleksandra Antoniuk w 1-szą rocz. śm.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błogosław. Boże i zdrowie z ok. 60-tch urodzin Urszuli 
Kułakowskiej. 

   
   
Sobota 21.12.2019 Spowiedź w Sośnicowicach od g.19.00 
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Szymona Brzoza 

w int. jego rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc 
w jego wychowaniu. 

   
Rachowice 18.00 M.N.  Do opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski 

z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 50-tych urodzin 
Sabiny Jurczyk. 

   

4   Niedziela  adwentu   (22.12.2019) 
   
Goszyce 8.00 Do Opatrzn. Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą 

o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. rodziny Konewecki  
   
Sierakowice 9.30 Za + męża i ojca Antoniego Hassa na pam. urodzin oraz  

jego ++ rodziców i teściów Jana i Genowefę Fabicki, 
Leonarda Kandziora i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 11.00 Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie i 
opiekę z ok. 90-tych urodzin Łucji Urbanek. 

   
Rachowice 14.30 Nabożeństwo z okazją do spowiedzi. 
   
Sierakowice 15.30 Nabożeństwo z okazją do spowiedzi. 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta nasze potrzeby, a przed kościołem  do puszek na pomoc dla 
Kościoła na Wschodzie (zgodnie z Instrukcją Episkopatu) w przyszłym tygodniu na  
nasze potrzeby,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów 
z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz 
jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii 
zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe. 

3) Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie 
lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. 
Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem 
chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. 

4) Dziś w Rachowicach różaniec o godz. 14.30 a następnie spotkanie opłatkowe dla 
róż różańcowych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tej grupy.  

5) W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania 
do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten 
święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na 
pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. 

6) W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych 
modlitwach polecajmy jego osobę i posługę Bożej Opatrzności, aby prowadził 
bezpiecznie Kościół przez niespokojne współczesne czasy. 

7) W sobotę 21.12 w Rachowicach o godz. 10.00 spotkanie opłatkowe dla młodzieży 
młodszej klasa 7, 8  i średniej – szkoła średnia. Serdecznie zapraszamy.  

8) W przyszłą niedzielę ze względu na 90-tą rocz. urodzin msza św. w Rachowicach 
o godz. 11.00 w Goszycach o 8.00 w Sierakowicach bez zmian 

9) Najlepszym przygotowaniem do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia niech 
będzie oczyszczenie i umocnienie serc w sakramencie pokuty.  

10)Spowiedź dla dzieci w Rachowicach w sobotę 15.00             

 w Sierakowicach  a w poniedziałek przed świętami o godz. 15.40 

11)Spowiedź dla dorosłych w Sierakowicach i w Rachowicach w piątek od 19.00 – 20.00  W 

Sierakowicach w kościele będzie  4-ch księży a Rachowicach 3-ch księży  

w sobotę w Goszycach ks. Prob. godz. 16.30. 

11)Odwiedziny chorych w poniedziałek przed wigilią od 8.30 chętnych proszę zgłosić w 

zakrystii. 

12)Wolne int. w tym roku w Sierakowicach  poniedz. 23.12 konc. wieczorem,;                    
26.12. w 2-ie święto godz. 8.30;  i Nowy Rok godz.15.00  

13)Informacja o cenie wywozu śmieci z cmentarza od nowego roku za jeden 
pojemnik z  92 zł na 140 zł. - zwyżka o prawie  50 % 
 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : w sobotę o godz. 8.30 Wróbel J., Noga,  Kołodziej E.,  

                                                                                                             Morgała,  Bieniek,   Andrysek  
 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Stargot) : Urbanek K.; Urbanek M.; Hasa A.; Bąk S.;                     

                                                                                    Rapsiewicz I.;  Andrysek K.  
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