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  24   Niedziela  Zwykła   (13.09.2020 )  
Rocznica poświęcenia naszych kościołów 

   
Rachowice 7.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Rachowicach. 

    
Sierakowice 9.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Sierakowicach. 

   
Goszyce  11.00 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kaplicy w Goszycach. 

   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y    
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y    
   
   
Poniedziałek 14.09.2020 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
   
Rachowice 7.00 

konc: 
   1. Za + męża Gerharda Król w 28-mą rocznie odejścia do 
wieczności jego ++ rodziców, rodzeństwo, dziadków i 
krewnych oraz za rodziców Emmę i Maksa Gabryś, 2-ch 
braci, siostrę, dziadków i ++z pokrew. za + księdza Ernesta 
Kycia.        

   2. Za + Urszulę Kułakowską od kuzynów Teresy, Darka               
i Krystyny.  

   

   
Wtorek 15.09.2020 Wspomnienie obowiązkowe NMP Bolesnej 
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1. Za żyjących i ++ Parafian         

2. W int o powołania kapłańskie i zakonne (ofiarowana od 
jednej rodziny). 

   
   
Środa 16.09.2020 Św. Korneliusz  Pp.   i    św. Cypriana Bpa – Męcz. 
   
Sierakowice 17.30 

konc: 
   1. Z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę i zdrowie dla rodziny Aleksandry i Jerzego Urbaniec z 
ok. 20-tej rocz. ślubu.         

   2. Za + Marię Schoepe w kolejną rocz. odejścia do 
wieczności.    

   

   
Czwartek 17.09.2020  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Rachowice 15.00 PIERWSZA   KOMUNIA  ŚW.  

W intencji  wszystkich  dzieci  przystępujących  do 1-szej 

Kom Św. w int. ich Rodziców  o  Bożą  Opiekę  i  Łaski. 
   
Rachowice 18.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże 

błogosław. w int. rodziny Ireny i Roberta Rakowskich, 
Krystyny Marcinek oraz rodziny Kaleta. 

   
   
Piątek 18.09.2020 Św. Stanisława Kostki - Zakonnika Patrona Polski. 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Za ++ rodziców Edytę i Reinarda Salbert, Rudolfa 
i Martę Pietrek, ++ dziadków, ++ pokrew. Salbert, Pietrek, 
Poloczek, Król, Zając. 

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Do MB. NP. i Miłosierdzia Bożego z podziękow, 
za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla 
rodziny Magdaleny i Józefa Nowrot. 

   
   
Sobota 19.09.2020  
    
Sierakowice 13.00 Śl. Rz.  pomiędzy   Karoliny  Tates   a   Michał  Labisz.  
    
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Maksymiliana 

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

   
Rachowice 18.30 M.N.  Do Opatrzności Bożej z podziękow. za odebrane łaski 

z prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. dla rodziny Brunona 
Szczesny. 

   

  25   Niedziela  Zwykła   ( 20.09.2020 )  
Dzień Środków Społecznego Przekazu 

   
Rachowice 7.30 Za + Eleonorę Machaj w rocz. jej śm., za ++ z rodzin Machaj, 

Skałuba, Urbanek, Woźniczek  oraz  za  dusze w czyśćcu cierp. 
   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 

błogosław. Boże w int. Eryki Zabielskiej i dzieci z rodzinami. 
   
Goszyce  9.30 Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski w 40-tą rocz. małżeństwa z prośbą o dalsze 
błogosław. i zdrowie w int. Doroty i Helmuta Neugebauer. 

   
Rachowice 11.00 PIERWSZA   KOMUNIA  ŚW.  

W intencji  wszystkich  dzieci  przystępujących  do 1-szej 

Kom Św. w int. ich Rodziców  o  Bożą  Opiekę  i  Łaski. 
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Rachowice 16.00 Dziękczynne nabożeństwo dla dzieci  PIERWSZOKOMUNIJNYCH   

i ich  rodziców. 
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na Stolicę Apostolską (zgodnie z kanonem 1271 KPK), w przyszłym 
tygodniu na  „Boży Grób w Jerozolimie,”(ta kolekta wypadła w czasie Wielkiego Postu i 
został powiązana ze świętem „Podwyższenia Krzyża św.), za wszelkie ofiary składam  
„Bóg zapłać”. 

2) „Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W 
sposób szczególny tę prawdę pragniemy sobie uświadomić w dzisiejszą niedzielę, 

obchodząc uroczystość rocznicy poświęcenia naszych kościołów, czyli Kiermasz - Choć to 

data umowna, chcemy przez każdorazowy udział w Eucharystii tworzyć i umacniać 
wspólnotę Kościoła, wspólnotę braci i sióstr w jednej wierze. 

3) Dzisiaj nieszpory w Rachowicach i Sierakowicach. 
4) Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni 

modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o 
dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę 
wychowania młodego pokolenia do wartości.  

5) W poniedziałek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcamy, 
aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa.  

6) W najbliższą środę 16.09. emerytowany Proboszcz ks. Radca Ryszard Stokłosa będzie 
obchodzić swoje 90-te urodziny była przygotowana msza św. w jego intencji jednak 
dostojny Solenizant serdecznie podziękował za pamięć i modlitwę ale nie będzie mógł 
przybyć ze względu na stan zdrowia i pandemię, i ze względu na 1-szą komunię 
zaproponował aby przesunąć termin mszy św. na  tydzień później, czyli na środę 
23.09.2020 na godz. 18.30 w Rachowicach. 

7) W tym tygodniu dzieci z kl. 4-tej przystąpią do 1-szej Komunii św. pierwsza grupa w 
czwartek o godz. 15.00 a druga grupa w niedzielę o godz. 11.00 w Rachowicach, 
nabożeństwo będzie wspólne w niedzielę o godz. 16.00 

8) Próba dla dzieci z kl.4 w poniedziałek i wtorek o godz. 15.00 grupa czwartkowa i 16.15 

grupa niedzielna, w środę o g.15.00 spowiedź dla grupy czwartkowej i ewentualnie krótka próba a 

dla grupy niedzielnej spowiedź i próba w sobotę o g. 15.00 dla dorosłych spowiedź 20 min przed 
każdą mszą św. w tygodniu. 

9) W dniach z 18 na 19 września (z piątku na sobotę) – organizowana jest nocna 
młodzieżowa piesza pielgrzymka do Rud. Ze względu na obecną sytuację pandemii nie 
odbędzie się ona tak jak w zeszłym roku. Organizatorzy zaproponowali, aby duszpasterze 
sami zorganizowali grupy i dotarli na 9.00 do Rud, gdzie odbędzie się msza święta. Z tego 
względu i my wyruszamy sami z Kościoła w Sierakowicach najprawdopodobniej ok godz. 
4 rano, zrobimy postój w Goszycach a następnie lasami koło Magdalenki przejdziemy do 
Rud. W tym roku zapraszamy młodzież od klasy 7 włącznie ale bez ograniczenia 
wiekowego tzn. mogą pielgrzymować rodzice i osoby, które chcą uczestniczyć w tej 
pielgrzymkę (dystans ok.15 km). Zapisy do środy u ks. Wikarego, który także rozda 
osobom niepełnoletnim zgody rodziców. Powrót po mszy ok. 10.15 we własnym zakresie.  

10)Msza św. w przyszłą niedzielę w Rachowicach rano jak zawsze w Sierakowicach i 
Goszycach równolegle o godz. 9.30 w Rachowicach msza św. Pierwszokomunijna o           
g. 11.00 

11)W piątek kościół wspomina świętego Stanisława Kostkę – patrona dzieci i młodzieży, w 
sposób szczególny będziemy chcieli Go uczcić w czasie mszy świętej szkolnej w piątek, 
nasza parafialna młodzież włączy się w oprawę liturgiczną i muzyczną w Sierakowicach. 
Zapraszamy szczególnie wszystkie dzieci i młodzież.   

12) W dniach 10 i 17 października planujemy w naszej parafii zorganizować dekanalny kurs 
lektorski dla ministrantów i lektorów - prosimy ministrantów od klasy 7 włącznie o 
zapisywanie się do przyszłej niedzieli u ks. Wikarego. 

13)Sierakowice - woda  

     Sprzątanie Kościół w tym tygodniu:  rodzice dzieci Pierwszokomunijnych z przyszłego roku –   
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     proszę podzielić się między sobą: we wtorek o g.17.30, 10 osób do gruntownego sprzątania kościoła     

     w Rachowicach, w sobotę 4 osoby, a w Sierakowicach w piątek - 5 osób po mszy.  

 


