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  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. 
   
Rachowice 16.00 Dziękczynne nabożeństwo dla dzieci  PIERWSZOKOMUNIJNYCH   

i ich  rodziców. 
   
   
Poniedziałek 21.09.2020 Św. Mateusz Apostoł i Ewangelista 
   
Sierakowice 17.30 

 
Za + męża Józefa Swierkot jego ++ rodziców Pawła i Emilię, 
Apolonię Majnusz, za ++ rodziców Pawła i Martę Stais,        
++ Barbarę i Piotra Wiercioch, ++ Ottona i Elfrydę Brym,                 
+ Ernesta Duda, całe ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp. 

   
Rachowice 18.30 Za ++ rodziców Joachima i Gertrudę Pietrzyk ich córki 

Joannę i Iwonę, za ++ z pokrew. Pietrzyk Olich, ++ rodziców 
Helenę i Tomasza Świecznik, pokrew. z obu stron. Za ++ 
Elżbietę i Oskara Weinhold, Gerarda Godulę, Magdalenę i 
Pawła Żur, Annę i Pawła Wróbel. 

   

   
Wtorek 22.09.2020  
   
Sierakowice 17.30 Za ++ rodziców Alojzego i Marię Fochman ich syna Norberta 

za wszystkich ++ z rodzin Fochman i Holewa oraz dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
   
Środa 23.09.2020 Św. ojciec Pio z Pietrelciny 
   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 
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Sierakowice 17.30 Za + ojca Józefa Choroś, ++ braci Kazimierza i Zbigniewa, 
za ++ dziadków oraz dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 18.30 Do Chrystusa Najwyższego kapłana z podziękowaniem za dar życia i 

kapłaństwa z ok. 90-tej rocz. urodzin ks. Ryszarda Stokłosy.    
   

   
Czwartek 24.09.2020  
   
Sierakowice 17.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. 

i opiekę Bożą w int. rodziny Gabrieli i Lecha Glińskich dzieci i 
wnucząt. 

   
Rachowice 18.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą i zdrowie z ok. 20-tej rocz. ślubu Mari i Piotra Twardon i 
o błogosław. dla całej rodziny. 

   
   
Piątek 25.09.2020  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Za ++ rodziców Marię i Romana Sosna, Amalię i 
Jana Milczanowskich, siostrę Alicję, szwagra Bogdana, 3-ch 
braci, 2-ie bratowe, chrześniaka Krzysztofa, dziadków z obu 
stron, za ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp. 

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  Za ++ Martę i Stanisława Sachnik, Jadwigę i 
Tomasza Wollny ich rodziców, dzieci, synowe, zięciów, 
wnuków  Marcina i Ernesta, za ++ z pokrew. Wollny, 
Gutman, Sachnik i Koniczek oraz dusze w czyśćcu cierp. 

   
   
Sobota 26.09.2020  
    
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Serca Pana Jezusa z podziękow. za odebrane łaski 

z prośbą o dalsze błogosław opiekę i zdrowie z ok. 90-tych 
urodzin Anny Pasuga. 

   
Rachowice 18.30 M.N.  Za + Bartłomieja Mazur na pam. urodzin. 
   

  26   Niedziela  Zwykła   ( 27.09.2020 )  
   
Rachowice 7.30 Za + męża Kurta Złotoś, syna Józef, rodziców Elżbietę i 

Konrada Burdzik, Emę i Romana Złotoś, ++ pokrew. z obu 
stron i dusze czyśćcu cierp.  

   
Sierakowice 9.30 Do Boskiej Opatrzności i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Błogosław. 
z ok. 100-ych urodzin mamy Heleny Jaśkowiak. 

   
Goszyce  11.00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Dawida Gdak w int. jego 

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

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na  „Boży Grób w Jerozolimie,” (ta kolekta wypadła w czasie 
Wielkiego Postu i został powiązana ze świętem „Podwyższenia Krzyża św.) w 
przyszłym tygodniu ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu - na dach kościoła w 
Sierakowicach), za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Dziś w naszej parafii w kościele w Rachowicach o godz.11.00 Uroczystość 
Pierwszej Komunii Św. dla grupy drugiej a popołudniu zapraszam na godz. 16.00 
na nabożeństwo dziękczynne w int. Dzieci Pierwszokomunijnych ich rodziców. 

3) Cały najbliższy tydzień będziemy przeżywać jako „Biały Tydzień” dlatego 
zapraszamy wszystkie dzieci Pierwszokomunijne i rodziców na wieczorne msze 
św. ze wspólną komunią świętą. 

4) Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom 
społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, 
zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i 
kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. 
Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one 
powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. 

5) W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i 
Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci 
spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim, dziękujmy 
Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła. 

6) Również w poniedziałek rozpoczynamy dalszy remont dachu naszego kościoła w 
Sierakowicach, dlatego proszę tam w tym dniu nie parkować samochodów bo 
przyjedzie transport z potrzebnym materiałem i maszynami. 

7) W środę zapraszam wszystkich Parafian do  Rachowic na  wieczorną mszę św. z 
ok. 90-tych urodzin ks. Ryszarda Stokłosy. 

8) (Dziś !) w sobotę 19.09. rano o godzinie 4.00 rozpoczęła się nocna pielgrzymka 
młodych i nie tylko - do sanktuarium MB. Pokornej w Rudach, która wyruszyła z 
pod kościoła w Sierakowicach w pielgrzymce brało udział 65-ciu  pielgrzymów.  

9) W piątek 25.09 o godz. 19:20 spotkanie dla młodzieży młodszej klasy 7 i 8  
10)W sobotę 26.09 o godz. 9.30 w „Rachowickiej Przystani” zbiórka dla wszystkich 

ministrantów i lektorów. Obecność obowiązkowa. 
11)W sobotę również o godz. 19.30 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla grupy 

muzycznej. Serdecznie zapraszamy osoby chętne do śpiewania i grania.  
12)4-ECO zaprasza na bezpłatne spotkanie dla osób zainteresowanych 

Odnawialnymi Źródłami Energii w poniedziałek 21.09.br w Sierakowicach w Sali 
OSP o godz.19.00 i w Rachowicach tydzień później 28.09.br. o godz. 19.00 w 
salce obok Plebani.   

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Jankowska  S.,  Błachut  M.,  Olszówka  K. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Bąk G., Gorewoda  D., Gorewoda  B., Gabrysiak  T. 

 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 21 IX – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista (†około 60), Pan Jezus dokonał w nim cudu 
nawrócenia, stał się Chrystusowym uczniem i autorem jednej z Ewangelii. 

 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel 
Eucharystii i Matki Bożej. 
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