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1   Niedziela  wielkiego postu   (01.03.2020) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za dusze św. pam. Józefa, Helenę i Janusza Glińskich, Emę 
i Franciszka Sosna, Waltra i Mariana Kampe, Lidię Sosna, 
za ++ z rodzin Szczęsny, Gliński, Sawicki. 

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z 
prośbą o zdrowie i opiekę z ok. 75-tych urodzin Zbigniewa 
Flak. 

   
Goszyce  11.00 Za + męża Henryka Raczek, rodziców, teściów brata 

Bernarda, Renatę i Ernesta Kotuc, Erwina Kotuc, Ryszarda 
Skupin, Ernę i Hubera Skupin oraz całe ++ pokrew i dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
   
   
Poniedziałek 2.03.2020  
   
Rachowice 7.00 

konc: 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące  (ofiara ze skarbony) 

2. Za dobrodziejów naszej parafii. 
   

   
Wtorek 3.03.2020  
   
Sierakowice 7.00 Za żyjących i ++ Parafian.          
   
   
Środa 4.03.2020 Święto - Św. Kazimierza, Królewicza 
   
Sierakowice 16.30 

konc: 
   1. Za + ojca Adama Piskorz teścia Józefa Choroś, za ++ 
szwagrów Kazimierza i Zbigniewa na pam. urodzin.        

   2. Za ++ rodziców Józefa Anielę Mynarek, brata Jerzego, 
Ezechiela i Marię Weindich, siostrę Jadwigę, 3-ch szwagrów, 
Marcina Rekus, Tomasza Adamski, Martę Hajoki ++ z rodzin 
Gold i Wyciślok.  

DROGA KRZYŻOWA 
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Czwartek 5.03.2020 Pierwszy Czwartek 
   
Rachowice 17.30 1. Za + Manfreda Morcinkowski w 1-szą rocz. śm.         

2. Za + Annę Mazur w 1-szą rocz. śm.  

DROGA KRZYŻOWA         
   
   
Piątek 6.03.2020 Pierwszy Piątek 
   
Rachowice 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  
   
Sierakowice 16.30 

17.00 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  
M. szkol.  Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodzin z  
Sierakowic  i  Goszyc.  

   
   
Sobota 7.03.2020  
    
Sierakowice 16.05 

16.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Wiadernych , ++ 
Stanisławę i Romana Bubel, brata Walentego i + siostrę 
Danielę Pluta, ++ z rodzin Wiaderny, Starzyński, Cebulski     i 
Lasocki. 

   
Rachowice 17.35 

18.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  
M.N.  Za + męża Jerzego Król w 8-mą rocz. śm.   

   

2   Niedziela  wielkiego postu   (08.03.2020) 
   
Rachowice 7.30 Za ++ Józefę, Alfonsa i Danutę Grzegorek, za ++ Otylię, 

Maksymiliana i Rafała Kijas. Za Ericha Groffik oraz ++ z 
rodziny i znajomych.  

   
Sierakowice 9.30 Za + męża Zdzisława Zabielski w 2-gą rocznicę śmierci na 

pamiątkę urodzin, jego rodziców, rodzeństwo, szwagierki, + 
ojca Jerzego Goldman, Mariannę Kocoń i całe ++ 
pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
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. 

   
Sierakowice 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego w przyszłym tyg. 
na nasze potrzeby a przed kościołem za tydzień zbiórka do puszek na pomoc dla 
dzieci Afryki, (Instruk. Epik. Polski), za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać” 

2) W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa 
przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. 
Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania.  

3) Dlatego już dziś zapraszam na Gorzkie Żale w Rachowicach o godz. 15.00 a 
przyszłą niedzielę w Sierakowicach. 

4) W pierwszy czwartek w Rachowicach o 16.45 spowiedź dla dzieci a następnie dla 
dorosłych, a w Sierakowicach w piątek o godzinie 16.00 

5) Zapraszam dorosłych na drogę krzyżową  w środę do Sierakowic a w czwartek  

do Rachowic.  
6) W zakrystii można składać zalecki (wypominki) przy drodze krzyżowej.                   

W czasie Wielkiego Postu odprawimy cztery  msze św. w int. zalecanych ++ przy 
drodze krzyżowej.  

7) Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do 
Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w 
Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich 
Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać 
odpust zupełny. 

8) W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca i odwiedziny chorych – 
chętnych proszę zgłosić w zakrystii.          

9) Wielki Postu to czas  podejmowania trudu umartwienia, jako wynagrodzenie za 
nasze grzechy i za grzech naszych bliźnich, niektórzy powstrzymują się od wypicia 
alkoholu lub spożycia słodyczy albo też rezygnacja z pójścia do kina czy teatru  
tymi zaoszczędzonymi pieniędzmi możemy się podzielić z tymi ,którzy mają mniej 
od nas i tak wzorem lat ubiegłych po mszy św. będą rozdzielane za darmo 

skarbonki „Caritasu” jeżeli ktoś zechce podjąć ten trud, to proszę sobie zabrać 

taką skarbonkę a w Niedzielę „Miłosierdzia Bożego” a więc w niedzielę po 
Wielkanocy proszę przynieść je do kościoła i złożyć na bocznym ołtarzu, a my 
przekażemy je do Centrali „Caritas” w Gliwicach (jak co roku przypominamy, że 
nie ważne jest ile uda się nam zaoszczędzić ale ważny jest podjęty trud 
wielkopostnego wyrzeczenia) 

10)Podziękowanie orkiestrze i za życzenia 

11)RACHOWICE - Sołtys i Rada Sołecka zapraszają 03.03 wtorek na godz. 18.00 do Świetlicy 
Sołeckiej na Zebranie Wiejskie. 

12) 4.03 (środa) w Sali OSP Sierakowice o godzinie 18.00 spotkanie dla wszystkich 
kandydatów i ministrantów  

13) 5.03 (czwartek)  w Rachowicach o godz. 19.00 spotkanie dla bierzmowańców  
14) 6.03 (piątek) w Rachowicach o godz. 17.45 spotkanie z młodzieżą średnią  
15) 7. 03 (sobota) w Rachowicach o godz. 11.00 spotkanie z młodzieżą młodszą  
16) Dziś po mszy przed kościołem będzie można wesprzeć inicjatywę remontu 

naszej salki w Rachowicach. Za każdy gest dobroci dziękujemy.  

17)Wolne intencje - Rachowice w czasie misji 30.03.- g.18.30.; 31.03 - g.8.00 i 
18.30 01.04 - g.8.00 i 18.30,; 2.04 - 8.00 .; 03.04 g.18.30,;  04.04 sobota godz. 
18.30                 

     Sierakowice – 04.04 sob. godz. 17.00,;   06 i 07.kwieci  poniedz. i wtorek 17.30 
 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Szapoczka S., Grzywacz I., Paszula J.  

Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Osiedl., Koziel.) : Adamek I., Wegner A,  Pszonka K, Król A. 
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