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3   Niedziela  wielkiego postu   (15.03.2020) 
   
Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Leona i Dorotę Warzecha, dziadków z obu 

stron, + ojca Mikołaja Nowrot jego córkę Monikę oraz 
wszystkich ++ z pokrew.  

   
Sierakowice 9.30 Za + brata Lucjana Danisz na pam. urodzin , + siostrę 

Halinkę i ojca Gotfryda.  
   
Goszyce  11.00 Za + Barbarę Misky w 1-szą rocz. śm. od mieszkańców 

Goszyc. 
   
Rachowice 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
   
   
Poniedziałek 16.03.2020  
   
Rachowice 7.00 

 
Do M.B. Fatimskiej z podziękow. za odebrane łaski z prośbą 
o dalszą opiekę i zdrowie w int. Adeli Marcinek.                

   

   
Wtorek 17.03.2020  
   
Sierakowice 7.00 Za żyjących i ++ Parafian. 
   
   
Środa 18.03.2020  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ Joachima Slupina, teściów Elfrydę i Andrzeja, 

rodziców Różę i Jana Lepich, rodziców chrzestnych, 
dziadków , + Łucję Faber i wszystkich ++ z pokrew. 

DROGA KRZYŻOWA  
   
Rachowice 17.30 W int. Erny Wiśniowski i jej dzieci z rodzinami  
   

   
Czwartek 19.03.2020 Św. Józefa, Oblubieńca NMP. – Uroczystość. 
   
Sierakowice 16.30 W int. wszystkich ojców Naszej Parafii 
   
Rachowice 17.30 W int. wszystkich ojców Naszej Parafii 

 DROGA KRZYŻOWA 
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Piątek 20.03.2020  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Za ++ rodziców Franciszka i Antoninę Gocz, 
zięcia Erwina Walenczyk, ++ dziadków Pawła i Martę Salbert  
ich ++ synów i córki oraz całe ++ pokrew. z obu stron.   

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Za ++ rodziców Adelajdę i Franciszka Mandrysz,  
+ ojca Waltra Kampe, ++ Mariana Kampe i Zbigniewa 
Prykan, za ++ dziadków Mandrysz, Budny, Sosna, Kampe, 
za ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.   

   
   
Sobota 21.03.2020  
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Za ++ ojców Jerzego Goldman na pam. urodzin i                      

+ Stanisława Rarus  oraz dusze w czyśćcu cierp. 
   
Rachowice 18.00 M.N.  Za + męża i ojca Kurta Złotoś, syna Józefa na pam. 

urodzin.  
   

4   Niedziela  wielkiego postu   (22.03.2020) Laetare  
   
Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Gertrudę i Wilhelma Przybyła, ich ++ 

rodziców, za Huberta Przybyła, Rainera Krupa i wszystkich 
++ z rodzin Grzywacz i Przybyła.  

   
Sierakowice 9.30 Za + męża i ojca Herberta Latocha w 8-mą rocz. śm. jego 

rodziców, teściów, rodzeństwo, dziadków, za + Mariana 
Korona, Krystynę i Alberta Baron, Reinholda Beier i 
wszystkich ++ z tych rodzin.  

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Bertę i Henryka Dziendzioł, Franciszkę i 

Grzegorza Kubicki ich ++ synów Huberta, Waltra i Pawła 
oraz Georga, Gerarda i Antoniego Kubicki, ++ synowe. Za + 
Sylwię Dziendzioł, Zygmunta Tokarski, Helenę Brzozowski i 
++ z rodzin Dziendzioł, Kubicki, Niemiec, Kramosz, Warner i 
Pawletko. 

   
Sierakowice 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży 
w Rusinowicach przeniesiony z 8 grudnia w przyszłym tygodniu na kwiaty do 
Bożego Grobu, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Dziś Gorzkie Żale w Rachowicach o godz. 15.00 
3) Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest 

nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia 
osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże 
miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. 
Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych 
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nabożeństwach: Drodze krzyżowej w Sierakowicach w środę a w Rachowicach w 
czwartek po mszy wieczornej oraz w niedzielnych Gorzkie  żale. Przypominam, że 
za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. 

4) Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia 
dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to 
będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na 
rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad 
własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu 
pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym 
obowiązkiem. 

5) Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. W tym roku 
trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do 
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w 
pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe 
próby. Niech nasze rodziny karmiące się jak najczęściej Eucharystią będą 
prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą. 

6) W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku 
ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich.                    
Podczas Mszy Świętej w Sierakowicach o godz. 16.30 i w Rachowicach o 

godz. 17.30 przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy 

modlić się za mężów i ojców z naszej parafii i o godne wypełnianie przez nich 

swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto 
zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w 
każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej 
śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. 

7) Ze względu na zarazę „Covit 19” prawdopodobnie będą odwołane nasze Misje 
Parafialne , ostateczna decyzja będzie podjęta w tym tygodniu. Proszę codziennie 
przed mszą św. o modlitwę w int. zachowania naszej Ojczyzny i naszych rodzin od 
pandemii wirusa. 

8) Ze względu na zaistniałą sytuacje przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie 
żadnych spotkań z ministrantami i młodzieżą. Nie odbędzie się również 
wielkopostne czuwanie dla młodzieży naszego dekanatu.  

9) W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność 
charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritas, która pomaga najuboższym 
w całej Polsce oraz biednym rodakom na obczyźnie. Niech wszyscy zaznają 
radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i 
opuszczeni, zapomniani przez najbliższych, pozostawieni własnemu losowi. 

 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :   Franik  K.;   Łabaj  S.;   Przybyła  E. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Blok Ceram.) : Kozińska K., Bednorz L., Płonka P.,  Smolnik B.  

 

 

ZAPOWIEDZI 
 

1. Wiktoria            Rarus              c. Henryka                zam. Sierakowice 
    Bartłomiej         Tyburczy         s. Zdzisław               zam. Suchodaniec 
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