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Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

1663r.
3 Niedziela Wielkanocna
(26.04.2020)

Niedziela Biblijna
Rachowice

7.30

Za + ojca Eryka Grzywacz na pam. urodzin.

Sierakowice

9.30

Za + męża i ojca Manfreda Fuhrman, ++ rodziców i teściów,
++ rodzeństwo, dziadków z obu stron i za ++ z pokrew.
Fuhrman i Melzon.

Goszyce

11.00

Do Serca Pana Jezusa w podziękowaniu za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże z
ok. 50-tych urodzin Ilony Kotuc.

Poniedziałek

Goszyce

Rachowice

Wtorek
Rachowice

Środa
Sierakowice

Czwartek

27.04.2020
7.00

O urodzaje w int. wszystkich rolników i działkowców oraz
o chleb powszedni dla nas wszystkich.

18.30
konc:

1.Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze
zdrowie i Boże błogosław. w int. rodziny
Barbary i
Mateusza Nawrat.
2. Za + ojca Lotara Nawrat, ++ dziadków Przybyła,
Morgała, Nawrat i Sachnik, za ++ z pokrewieństwa z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

28.04.2020
7.00
konc:

29.04.2020
17.30
konc:

30.04.2020

1. Za + Dorotę Warzecha od sąsiadów i znajomych.
2. Za żyjących i ++ Parafian.
Święto św. Katarzyny Sieneńskiej Dz. i dr Kościoła - Patronki Europy
1. Za ++ teściów Edeltraudę i Reinholda Kowol, męża
Manfreda, ojca Pawła Morys, dziadków i dusze w czyśćcu
cierpiące.
2. Za + Bożenę Hassa jej dziadków Monikę i Zygfryda
Gold oraz Różę i Ludwika Hassa.
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Sierakowice

17.30

Do M.B. Nieust. Pom. z prośbą o zdrowie i Boże błogosław.
dla rodziny Marioli i Arnolda Sosna oraz ich dzieci.

Rachowice

18.30

Za + babcię Helenę Markucik na pam. urodzin, za jej ++
mężów Pawła i Ryszarda, córkę Małgorzatę, syna Pawła jej
zięciów Jerzego i Jóżefa, wnuka Christiana, braci Emila i
Ryszarda, za ++ pokrew, Markucik, Sachnik, Urbanek i
Hassa.

Piątek
Rachowice

1.05.2020

Św. Józefa, rzemieślnika

( Dyspensa od Pokarmów mięsnych )

Za + matkę Lidię Hudaszek na pam. urodzin, męża Józefa ,
za Ottona Glagla, ++ dziadków oraz całe ++ pokrew.

9.00

Nabożeństwo majowe i litania do Serca Pana Jezusa.
Sierakowice

Za + Alicję Milczanowską jej ++ rodziców, dziadków, i
szwagra Bogdana.

9.00

Nabożeństwo majowe i litania do Serca Pana Jezusa.

Sobota

2.05.2020

Sierakowice

16.35
17.00

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

Rachowice

18.05
18.30

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

M.N. Za + Jana Pietrek, żonę Elżbietę, synów Heintza i
Rudolfa, synową Marię, za + Piotra Rassek, żonę Pelagię,
syna Rudolfa i synową Hildegardę.
M.N. Przez wstawiennictwo św. Floriana o zdrowie, opiekę
i błogosław. Boże dla wszystkich Strażaków z Rachowic.

Uroczystość NMP Królowej Polski
Głównej Patronki Polski (3.05.2020)
Rachowice

7.30

Za + męża Jana Cholewa na pam. urodzin, rodziców Józefa
i Gertrudę Szmandra, Karola Cholewa, Helenę i Pawła
Godula, dziadków i ++ z pokrew. oraz dusze w czyśćcu
cierp.

Sierakowice

9.30

Do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za odebrane łaski z
prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. rodziny
Renaty i Andrzeja Różowski oraz ich dzieci z rodzinami.

Goszyce

11.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże
błogosław. w int. rodziny Sergot.

Rachowice

14.30

Nab o ż eńs tw o

maj o w e

Sierakowice

15.30

Nab o ż eńs tw o

maj o w e

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1) Chciałbym naprawdę serdecznie podziękować wszystkim bez wyjątku za wszelkie
ofiary złożone na cele utrzymania naszej Parafii czy to przez wpłaty na konto
Parafii czy też złożone indywidualne, serdeczne „Bóg Zapłać”.
2) Ze względu na wprowadzone ograniczenia w naszych kościołach w Rachowicach i
Sierakowicach po 30 osób (włączając chór i dzwonnicę), w Goszycach 8 osób
(włączając chór). Prosimy zajmować w kościele tylko i wyłącznie miejsca
oznaczone białą kartką. Zajmujemy miejsca od przodu. Chciałbym przy tej okazji
jeszcze raz podziękować za ofiary złożone za ławki ale proszę zrozumieć tę
wyjątkową sytuację, która będzie obowiązywać do ustabilizowania warunków w
kraju.
3) W poniedziałek rano o godz. 7.00 w Goszycach msza św. w int. o urodzaje z racji
sobotniego święta św. Marka, oraz wyjątkowo wieczorem o godz. 18.30 w
Rachowicach.
4) W piątek 1-szego maja msza św. w Rachowicach i w Sierakowicach o godz. 9.00,
po mszy św. nabożeństwo majowe i Litania do Serca Pana Jezusa.

5) Na piątek 1.05 Biskup Gliwicki wydał dyspensę od wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych.
6) Serdecznie dziękuję za złożone skarbonki Caritas, które przekażemy do Centrali
Caritas w Gliwicach.
7) Uroczystość Królowej Polski będziemy obchodzić za zezwoleniem Stolicy
Apostolskiej w przyszłą niedzielę
8) Również w przyszłą niedzielę po południu nabożeństwo majowe w Rachowicach i
Sierakowicach o stałej porze (30 osób)
9) Planujemy w najbliższy piątek (pierwszy piątek) o godz. 9.00 transmisję
internetową mszy św. i nabożeństwa majowego oraz litanią do Serca Pana
Jezusa przed wystawionym Najśw. Sakramentem ze śpiewem suplikacji o
deszcz, transmitować będziemy również mszę św. w przyszłą niedzielę o
godz. 7.30

ZAPOWIEDZI

1. Daiana
Marek

Jędrysik
Haba

c. Romana
s. Czesława

zam. Sierakowice
zam. Łany Wlk.
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