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29   Niedziela  Zwykła   ( 18.10.2020 )  
Niedziela misyjna   

   
Rachowice 7.30 W int. misji, za misjonarzy posługujących w różnych zakątkach 

świata o potrzebne łaski i zdrowie, aby umocnieni Duchem 
Świętym głosili Słowo Boże na całym świecie. 

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Edytę i Rainharda Salbert oraz Genowefę i 

Dominika Matyjaszek, za + szwagra Józefa, chrześnicę 
Grażynę i swata Mariana. Za ++ z rodzin Matyjaszek, Salbert, 
Król i Sosna oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

   
Goszyce  11.00 Do Miłosierdzia Bożego i M.B.N.P. z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla rodziny Czyrny. 

   
 15.00 Rodzinna - domowa modlitwa Różańcowa – błagalna 
   
   
Poniedziałek 19.10.2020  
   
Rachowice 7.00 Za + Ingę Sander na pam. jej urodzin oraz + męża Jerzego (od 

ks. Prob.) 
R ó ż a n i e c 

   

   
Wtorek 20.10.2020   Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera 
   
Sierakowice 7.00 Błagalna do Miłosierdzia Bożego o zachowanie całej parafii 

od zarazy  
   
   
Środa 21.10.2020     
   
Sierakowice  17.30 

konc: 
1. Za ++ rodziców Eleonorę i Wincentego Straszek, Gertrudę i 
Henryka Sieroń, za ich ++ rodziców, rodzeństwo i wszystkich 
++ z rodzin Straszek i Sieroń. 
2.  Do Opatrz. Bożej i M.B. Różańcowej z podziękow.  za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosłw.                        
z ok. 87-ych urodzin Józefa Scheppe. (od ks.Prob.) 
R ó ż a n i e c 

   

   
Czwartek 22.10.2020 Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża  
   
Sierakowice 17.30 Za + Bernarda Komander w 1-szą rocznicę śmierci.  

R ó ż a n i e c 
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Rachowice 18.05 

18.30 
R ó ż a n i e c 
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 czyśćcu cierp.   

   
   
Piątek 23.10.2020 Rocznica urodzin Biskupa Seniora Gerarda Kusza  
   
Sierakowice  17.30 

 
M. szkol. Za ++ ojców Józefa Swierkot, Ernesta Duda, za ++ 
dziadków z rodzin: Swierkot, Duda, Stais i Suchanek, za + 
Apolonię Majnusz i całe ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu 
ciepiące. 
R ó ż a n i e c 

   
Rachowice 18.05 

18.30 
 

 

R ó ż a n i e c 
 M. szkol.   Za + męża Herberta Marcinek jego rodziców, 
siostrę, braci, bratowe, szwagra, Franciszkę i Maksymiliana 
Minas, Bogdana Wollny, Waltra i Mariana Kampe i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  

   
   
Sobota 24.10.2020  
    
Sierakowice 16.35 

17.00 
 

R ó ż a n i e c 

M.N. Do Op. Bożej i M. B. Nieustającej Pomocy z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
błogosławieństwo, opiekę Bożą i zdrowie z okazji 45-tej 
rocznicy ślubu Anny i Franciszka Dziemiańczyk.  

   
Rachowice 18.05 

18.30 
R ó ż a n i e c 

M.N.  Za ++ rodziców Hildegardę i Jerzego Król ich rodziców, 
za + Karola i żonę Gertrudę, ++ Mariannę i Klemensa Jadczyk 
i wszystkich ++ z rodzin Król, Urbanek i Kowol oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące.  

   

  30   Niedziela  Zwykła   ( 25.10.2020 )  
   
Goszyce  8.00 Za + męża Jana Szymański, + rodziców, teściów, siostrę i ++ z 

pokrewieństwa.  
   
Sierakowice 9.30 

 
Za + Jana Jędrzyca jego rodziców Antoniego i Klarę Jędrzyca, 
++ rodziców Pawła i Anastazję Brzoza,  ojca Wernera 
Skoberla, + szwagra Mariana, jego syna Marka Hauke, ++ 
Ernesta i Felicję Jędrzyca i wszystkich ++ z rodzin Jędrzyca, 
Brzoza i dusze w czyśćcu.   

   
Rachowice  11.00 Do Op. Bożej i M. B. Nieustającej Pomocy z podziękowaniem 

za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, opiekę Bożą i 
zdrowie z okazji 25-tej rocznicy ślubu Ewy i Dariusza Frąc. 

   
 15.00 Rodzinna - domowa modlitwa Różańcowa – błagalna 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 
1) Dzisiejsza kolekta na Misje (zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski). A przed kościołem specjalna zbiórka 

dla ojca Symeona. W przyszłym tygodniu ołtarzowa (tradycyjnie raz w miesiącu - na dach kościoła  

w Sierakowicach), za wszelkie ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. 

2) W dzisiejszą sobotę i niedzielę modli się wspólnie i głosi „Słowo Boże” pochodzący z naszej parafii  

O. Symeon, który pracuje na misji w Republice Centralnej Afryki,  chcielibyśmy go wesprzeć finansowo, -  

jeżeli ktoś chciałby się włączyć w to misyjne dzieło to przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć taką 

ofiarę. Ze względu na ograniczoną liczbę osób w kościele to przez cały tydzień aż do przyszłej niedzieli 

będzie można również składać ofiary na naszego misjonarza, które w całości zostaną dla niego przeznaczone. 

Ofiary można składać: w Rachowicach w zakrystii u Pana kościelnego, w Sierakowicach również u Pana 

kościelnego lub  

u Pani  Cencarek, a w Goszycach u Pani Doroty Neugebauer i Pani Eryki Frania. Dziękuję za okazaną 

dobroć.  

3) Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. 

Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie 

wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie 

poznały. 

4) Ze względu na ograniczenia zlikwidowane zostaną niedzielne nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy 

wszystkich parafian, aby w niedzielę całą rodziną o godz. 15.00 zapalić świecę na stole i pobożnie odmówić 

różaniec w intencji rodzin, parafii i ojczyzny, błagając o zatrzymanie zarazy. A po modlitwie zachęcamy do 

rodzinnego spędzenia czasu przy popołudniowej kawie, którą możecie przygotować wspólnie z bliskimi 😊 

5) Ze względu na nowe obostrzenia na Mszy Świętej wewnątrz kościoła będzie mogło uczestniczyć:  

w Rachowicach 40, w Sierakowicach 45 osób, natomiast w Goszycach ze względu na czerwoną strefę tylko  

i wyłącznie 11 osób. Miejsca które będzie można zajmować są zaznaczone białą kartką. Prosimy  

o zajmowanie miejsc od przodu Kościoła. Na zewnątrz wszystkich kościołów będzie włączone nagłośnienie, 

dlatego też w przypadku braku miejsc zapraszamy do udziału na zewnątrz kościoła.  

Prosimy byśmy nie musieli odprawiać mszy patrząc na puste ławki.  

6) Tylko i wyłącznie dla strefy czerwonej ks. Biskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego i 

świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej. W strefie żółtej zachęcamy do udziału we Mszy świętej, 

natomiast osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć zachęcamy do uczestnictwa poprzez 

transmisje Mszy Świętej.  

7) Pragniemy również transmitować na naszym kanale YouTube tą niedzielną Eucharystię z Rachowic  

o godz. 7.30, aby wszyscy wierni którzy będą nieobecni na mszy mogli usłyszeć i zobaczyć naszego  

O. Symeona. Informacje o kolejnej transmisji niedzielnej będziemy na bieżąco komunikować. 
8) Komunia Święta w czasie mszy będzie udzielana najpierw osobom, które pragną przyjąć Pana Jezusa na 

rękę, na końcu natomiast tym którzy chcą przyjąć Pana Jezusa do ust. Podczas każdej Mszy świętej przed 

przyjęciem Pana Jezusa na rękę - będzie możliwość zdezynfekowania rąk (ministranci będą stali z płynem do 

dezynfekcji). Również z tyłu kościoła są ustawione punkty do dezynfekcji rąk przed i po mszy.  

Przypominamy także, że w kościele jest bezwzględny nakaz noszenia maseczek lub przyłbic.  

9) Ks. Proboszcz czuje się bardzo dobrze jest zdrowy, ale czeka na ostatnie potwierdzające badanie, które 

będzie miał najprawdopodobniej w środę.  

10) Otrzymaliśmy już znicze „Caritasowskie” w cenie 3 zł. Jak co roku zachęcam, aby przynajmniej jeden taki 

znicz zapłoną na naszych grobach, gdyż jest to również pomoc dla ludzi potrzebujących. (2.50 Centrala 

Caritas i 0.50 Caritas Parafii) 

11) Pragniemy poinformować, że ze względu na pandemię zapowiadane na 23.10 bierzmowanie zostaje 

odwołane. O kolejnym terminie będziemy informować. 

12) Za tydzień z soboty na niedzielę zmiana czasu na zimowy - / noc będzie dłuższa o jedną godz., przesuwamy 

wskazówki zegara o jedną godzinę w tył. 

13) W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto 

Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich  

w naszej modlitwie. 

14) Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych 

zwycięstw. Naszym orężem jest różaniec. Wszystkich parafian zapraszamy na tę modlitwę do naszych 

kościołów. 

15) W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II. 

16) 23.10 – piątek rocznica urodzin Biskupa Seniora Gerarda Kusza. Pamiętajmy w modlitwie o Księdzu 

Biskupie. 

17) W tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie. 
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Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Baron E., Gowin A., Myszogląd D.  
 
Sierakowice - sprzątanie Kościoła :  ul. Kozielska: Gryczycho K., Cencarek G., Nawrot S., Kubicki I. 
 

 


