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  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 
wychowaniu  

   
   
Poniedziałek 28.09.2020 Św. Wacława, męczennika 
   
Rachowice 7.00 

konc: 
1. Za żyjących i ++ Parafian        

2. Za ++ kapłanów naszej diecezji  
   

   
Wtorek 29.09.2020 ŚŚ. Archaniołów  Michała,  Gabriela  i  Rafała  -  święto 
   
Sierakowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierp.  (ofiara ze skarbony)  
   
   
Środa 30.09.2020 Św. Hieronima, Prezb. i dr. K.  
   
Sierakowice 17.30 

konc: 
   1. Dziękczynna w int. rodziców Danuty i Jana Choroś oraz 
Grażyny i Jerzego Kościołek z podziękowaniem za wychowaniu 
z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże na dalsze lata od 
nowożeńców Angeliki i Pawła Kościółek        
   2. Z podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Anny i Rudolfa Kowol.   

   

   
Czwartek 1.10.2020 Pierwszy Czwartek        Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dra K. 
   
Sierakowice 12.00 Dziękczynna za dar życia i trud wychowania w int. rodziców 

Marioli i Romana Jędrysik oraz Danuty i Czesława Haba.   
   
Rachowice 18.00 

18.30 
Wystawienie Najśw. Sakram. (Godzina święta)  
Za + Urszulę Kułakowską jej matkę Helenę w 10-tą rocz. śm. ojca 
Henryka Gruszka, dziadków Klapec i Gruszka ich ++ dzieci, ++ 
rodziców Janinę i Jerzego Gil, dziadków Kułakowski i Gil, 
Małgorzatę i Krystynę Kowalski ++ z pokrew. oraz dusze w 
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czyśćcu cierp.   
   
   
Piątek 2.10.2020 Pierwszy Piątek           Św. Aniołów Stróżów   Wsp. obow.      
   
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 
   
Sierakowice 17.30 

18.00 
 

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i adoracja 

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

   
   
Sobota 3.10.2020  
    
Sierakowice 16.35 

17.00 

konc: 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 
M.N. 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę i zdrowie z ok. 50-tych urodzin Teresy Kowol i o 
błogosław. dla rodziny. 
          2. Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 25-tej rocz. ślubu 
Justyny i Roberta Misch oraz o błogosław. Boże w 18-tą rocz. 
urodzin syna Pawła. 

   
Rachowice 18.05 

18.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 
M.N.  Za + męża i ojca Waltra Jelen, jego rodziców i teściów, 
Elżbietę i Konrada Burdzik, za Małgorzatę i Wincentego 
Woźniczek, Katarzynę Antończyk, Kurta Złotoś, za ++ Annę i 
Waltra Wróbel i dusze w czyśćcu cierp. 

   

  27   Niedziela  Zwykła   ( 4.10.2020 )  
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski                   
z prośbą o dalsze błogosław. i zdrowie w 45-tą rocz. ślubu                           
Marii i Konrada Sosna.  

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

konc: 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
   1. Do Boskiej Opatrzności i M.B. Nieust. Pom. z 
podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i 
Boże błogosław. w int. rodziny Cencarek 

   2. Z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
błogosław. i opiekę Bożą w int. Sandry i Piotra Nawrot. 

   
Goszyce  11.00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Agnieszkę Majnusz w 

int. jej rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w 
jej wychowaniu.   

   
Rachowice 14.30 Nabożeństwo  R ó ż a ń c o w e 
   
Sierakowice 15.30 Nabożeństwo  R ó ż a ń c o w e 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
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1) Dzisiejsza kolekta ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu - na dach kościoła w 
Sierakowicach), w przyszłym tygodniu na potrzeby Diecezji i Seminarium 

Duchownego, przed kościołem do puszek na obóz dla  uchodźców z wyspy 
„Lesbos”, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Dzisiejsza niedziela w Kościele w szczególny sposób jest poświęcona migrantom i 
uchodźcom. W tym roku jest to już 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Ma 
on nas uwrażliwić na doświadczanie niesprawiedliwości, krzywdy i często na 
nieludzki los tych, którzy z różnych powodów opuszczają swoją ojczyznę. 

3) Dziś obchodzimy także Światowy Dzień Turystyki. Pierwsze obchody tego dnia 
odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa 
kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. 

4) We wtorek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym obchodzone jest święto 
Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W piątek, 2 października, 
wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze 
pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając nam 
swoich aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. Anioły są przejawem 
obecności Boga w świecie. Łączą niebo z ziemią. Dlatego korzystajmy z ich 
pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna 
brakować nadziei. 

5) W czwartek wyjątkowo msza św. w Sierakowicach o godz.12.00 
6) W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca - modlimy się o powołania 

kapłańskie i zakonne; w Rachowicach o godz. 18.00 „Godzina Święta” przedtem 

spowiedź dla dzieci o godz. 17.30, a w czasie nabożeństwa także dla dorosłych, 
7)  W  pierwszy piątek w Rachowicach msza św. szkolna o godz.6.45    
8) W Sierakowicach spowiedź dla dzieci w piątek o godz. 16.45  a także później dla 

dorosłych, Nabożeństwo o godz. 17.30 do Serca Pana Jezusa i adoracja a o godz. 
18.00 msza św.    

9) W najbliższy czwartek rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 
Już dzisiaj zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w 
nabożeństwie różańcowym. 

10)Jeżeli ktoś życzy sobie odwiedzin chorych to proszę zgłosić w zakrystii, 
odwiedziny jak zawsze w piątek o godz. 8.15 

11) W przyszłą sobotę Różaniec Fatimski a w niedzielę „Godzinki” 
12) W Piątek po mszy ok. 18.40 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla młodzieży 

starszej i animatorów.   
13) Młodzież, której bierzmowanie na wiosnę zostało wstrzymane, odbędzie się pod 

koniec października więcej inf. w przyszłym tygodniu.  
 

Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Gowin M., Wróbel J., Bieniek A. 

Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Kozielska) : Gabrysiak A., Gabrysiak W., Król E., Schoepe R. 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 28 IX  – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego 
brata, poganina; jest patronem Czech. 

 29 IX – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, najwięksi wśród aniołów z powodu 
szczególnych zadań, jakie Pan Bóg im powierza. 

 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy 
tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński. 

 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji 
katolickich. 

 2 X – Święci Aniołowie Stróżowie, nasi niebiescy opiekunowie.        
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