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  4  Niedziela  Zwykła   ( 31.01.2021 )  
   
Rachowice 7.30 Za + Helenę Kaleta na pierwszą wiadomość o śm. oraz                 

jej + męża Józefa.  
   
Sierakowice 9.30 Za ++ Ryszarda Salbert i Annę Komor od sąsiadów. 
   
Goszyce  11.00 Za + syna Dariusza Stanko, ++ rodziców Marię i Pawła 

Kotucz, ojca Józefa Stanko oraz całe ++ pokrew. 
   
   
Poniedziałek 1.02.2021  
   
Rachowice 7.00 

 
Za żyjących i ++ Parafian.        

   

   
Wtorek 2.02.2021 OFIAROWANIE   PAŃSKIE     / M.B. Gromnicznej /                  

-  poświęcenie  Gromnic. 
D z i e ń     Ż y c i a    K o n s e k r o w a n e g o 

   
Goszyce 7.00 Za ++ Herminę Pankowicz, Adama Piskorz, Mirosława 

Czyrny i dusze w czyśćcu cierpiące od przyjaciół. 

Błogosławieństwo św. Błażeja 
   
Sierakowice 16.30 Za + ojca  Andrzeja  Slupina  w 10-tą  rocz. śm.  matkę  

Elfrydę, ++ teściów Monikę i Rudolfa Koczy, ++ rodzeństwo, 
dziadków z obu stron, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierp. 

Błogosławieństwo św. Błażeja 
      
Rachowice 18.00 W intencji wszystkich matek z Rachowic. 

Błogosławieństwo św. Błażeja 
   
   
Środa 3.02.2021 Św. Błażeja, biskupa i męczennika Błażeja Bpa 
   
Sierakowice 16.30 O błogosław. Boże i zdrowie w pewnej intencji od rodziny 

Gabrysiak. 

Błogosławieństwo św. Błażeja 
   
Rachowice 17.30 Za + szwagierkę i ciocię Krystynę Franik ofiarowana od 

Izabeli i Filipa Franik. 

Błogosławieństwo św. Błażeja 
   

   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Czwartek 4.02.2021 Pierwszy Czwartek 
   
Rachowice 17.00 

17.30 

konc: 

Wystawienie Najśw. Sakram.   (Godzina święta) 

   1. Za ++ rodziców Annę i Walentego Jonda, Marię i Józefa 
Dajka oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.        

   2. Za ++ rodziców Elżbietę i Jana Bandzarewicz ich córkę 
Dorotę,  za ++ Marię i Maksymiliana Paprotny ich córki, syna, 
zięciów i synową, ++ z pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierp.    

   
   
Piątek 5.02.2021 Pierwszy Piątek    Św. Agaty, dziewicy i męczennicy  (Poświęcenie chleba) 
   
Rachowice 6.45 

 

 

Do Serca Pana  Jezusa  na podz. za odebrane łaski z 
prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Rachowic. 

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
   
 8.15 ODWIEDZINY CHORYCH 
   
Sierakowice 16.30 

17.00 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  i adoracja 
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski   z 
prośbą o dalsze błogosław. dla naszych rodzin z Sierakowic i  
Goszyc.  

   
   
Sobota 6.02.2021 Pierwsza Sobota      Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników   
    
Sierakowice 16.05 

16.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 
M.N.  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Wojciecha 
Pieczka w int. jego rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże 
i pomoc w jego wychowaniu. 

   
Rachowice 17.35 

18.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 
M.N.  Za ++ Otylię i Maksymiliana Kijas na pam. urodzin, za 
ich ++ rodziców, rodzeństwo, szwagrów i szwagierki, wnuka 
Rafała, zięcia Ericha, Barbarę Sosna, za ++ z rodzin 
Szyjdon, Kołodziej, Gajczewski, Kionk, Makosz, Adamski        
i Grzegorek oraz za dusze w czyśćcu cierp.    

   

  5  Niedziela  Zwykła   ( 7.02.2021 )  
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + Krystynę Franik od Róży Różańcowej. 
   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + mamę Hildegardę Salingier w 9-tą rocz. śm. ojca 
Herberta, bratową Danutę i ++ z pokrew.   (RFN) 

   
Goszyce  11.00 Za + Anielę Jurzyca w 6-ść tygodni po śm.  
   
Rachowice 15.00 Nieszpory 

Po nabożeństwie spotkanie z rodzicami dzieci 

Pierwszokomunijnych 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na prąd dla naszych kościołów, we wtorek 2.02 w święto 
ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej) z racji Dnia Życia Konsekrowanego 
kolekta na Zakony Kontemplacyjne w przyszłym tygodniu na potrzeby Diecezji i 
Seminarium Duchownego, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać”. 

2) W najbliższy wtorek 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, 
w naszej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka 
obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po 
urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni 
jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą 
liturgię przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby 
przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o 
Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. 

3) Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także 

Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby 
poświęcone Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia 
będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych 
rodzinach i we wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się 
z trudnościami klasztory i domy zakonne. 

4) We wtorek i środę po mszy św. będziemy udzielać Błogosławieństwa św. 
Błażeja. 

5) Odwiedziny Chorych w piątek od 8.15 chorych prosimy zgłaszać w zakrystii. Jeśli 
okaże się, że będzie więcej chorych podzielimy to na piątek i sobotę informując 
wcześniej telefonicznie.  

6) Intencja wolna : Goszyce 17.02   g. 7.00 (Popielec) 
7) W pierwszy czwartek w Rachowicach zapraszamy na „Godzinę Świętą” a w 

pierwszy piątek msza św. w int czcicieli NSPJ w Rachowicach rano i w 
Sierakowicach wieczorem w pierwszą sobotę szczególnie czcimy Matkę 
Najświętszą i powierzamy Jej Niepokalanemu Sercu całą naszą codzienność. 

Przed mszą św. „Różaniec Fatimski”  a w niedzielę „Godzinki” 
8) W przyszłą niedzielę nabożeństwo w Rachowicach o godz. 15.00 szczególnie 

zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych - a po nabożeństwie ok. 15.30 

spotkanie z rodzicami (bez dzieci) po spotkaniu można będzie nabyć: 

książeczkę „Droga do Nieba dla dzieci pierwszokomunijnych w cenie 28 zł. 
9)  Do tej Niedzieli można jeszcze wysyłać prace na nasz fotograficzno–filmowy 

konkurs parafialno-diecezjalny „Ja i Pan Bóg w okresie pandemii” więcej 

informacji na plakacie przed kościołem i Facebook’u parafialnym.  
10) 5.02 w piątek o godz. 17.45 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla 

Animatorów.  
11) 6.02 w sobotę o godz. 10.00 również w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla 

młodzieżowej scholii.  
12) Dziś w Niedzielę o godz. 18:00 na kanele TVP 3 Katowice „Credo” reportaż 

między innymi o naszej tegorocznej parafialnej kolędzie.  
 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Glińska B., Kampe S., Król W.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Rachowicka) : Dydo M., Skoberla A., Szega K., Piasecki S.  

        Uśmiechnij się w karnawale ! 

Mąż pani Agaty ciężko zachorował. Odwiedza go kapłan.  
Wychodząc od chorego mówi do żony z poważną miną:  
– Pani mąż mi się zdecydowanie nie podoba.  
– Mnie właściwie też nie, proszę księdza, ale jest taki dobry dla dzieci... 
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