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  1 Niedziela Wielkiego Postu ( 21.02.2021 )  
   
Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Annę i Reinholda Marcinek, 5-ciu synów, 

synowe, córkę Dorotę, zięcia Józefa. Za ++ Helenę i Józefa 
Twardoń, Martę i Stanisława Sachni. Za ++ z rodzin 
Marcinek, Twardoń, Sachnik, Wrzeszcz i Bytomski oraz 
dusze w czyśćcu cierp. 

   
Sierakowice 9.30 Za + męża i ojca Manfreda Fuhrman jego ++ rodziców i 

siostrę. Za rodziców Roberta i Martę Melzon, ++ rodzeństwo, 
dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierp. 

   
Goszyce  11.00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Karola Straszek w int. 

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

 
 

  

Rachowice 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
   
   
Poniedziałek 22.02.2021 Święto  Katedry  św. Piotra  Ap. 
   
Rachowice 7.00 

konc: 
1. Za żyjących i + Parafian.        

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.   (ofiara ze skarbony) 
   

   
Wtorek 23.02.2021  
   
Sierakowice 16.30 

konc: 
1. Za ++ zalecanych przy Drodze Krzyżowej.        

2. Za + Helenę Pieczka w 6-ść tygodni po śm.  

DROGA KRZYŻOWA   
   
   
Środa 24.02.2021  
   
Sierakowice 16.30 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. ks. 
Proboszcza z ok. urodzin od Parafian z Sierakowic i Goszyc. 

   
Rachowice 17.30 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękow. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. ks. 
Proboszcza z ok. urodzin od Parafian z Rachowic. 

   

 
 
 

  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Czwartek 25.02.2021  
   
Sierakowice 16.30 Za + ciocię Małgorzatę Różowską od Rysia, Stefana i 

Patrycji z rodzinami. 
   
Rachowice 17.30 Za ++ zalecanych przy Drodze Krzyżowej.        

DROGA KRZYŻOWA  
   
   
Piątek 26.02.2021  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci. 
Za ++ rodziców Eleonorę i Wincenta Straszek, Gertrudę i 
Henryka Sieroń.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci. 
Za + Małgorzatę Kaczmarczyk w 1-szą rocz. śm.  

   
   
Sobota 27.02.2021  
   
Sierakowice 10.00 Pogrzeb śp. Pawła Weindich   RIP.   (Urna) 
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + syna Lucjana Danisz w 2-gą rocz. śm.  
   
Rachowice 18.00 M.N.  Za ++ ojców Ericha Groffik i Edwarda Kołodziej na 

pam. ich urodzin.  
   

  2  Niedziela Wielkiego Postu ( 28.02.2021 )  
   
Rachowice 7.30 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie w int. rodziny Barbary i Mateusza 
Nawrat 

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Hildegardę i Oswalda Urbanek, ojca 

Oswalda Stareczek oraz za ++ z rodzin Urbanek, 
Morcinkowski, Stareczek i Salbert. 

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Alberta i Marię Morcinek, Franciszka i 

Joannę Chudoba, za ich ++ rodziców i rodzeństwo. Za ++ 
Eleonorę Gillner jej męża Gerharda, kuzynkę Marię Król i za 
wszystkich ++ z rodzin Chudoba, Dylong, Morcinek i 
Mynarek. 

   
Sierakowice 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta i w przyszłą niedzielę na nasze potrzeby w przyszłym tygodniu 

w przyszłą niedzielę do puszek przed kościołem zbiórka na „Dzieci Afryki”, za 

wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 
2) Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, 

przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten 
czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków 
tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko 
kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z 
Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć. 

3) Dlatego już dziś zapraszam na Gorzkie Żale w Rachowicach o godz. 15.00 a 
przyszłą niedzielę o tej samej porze w Sierakowicach. 

4) Zapraszam dorosłych na drogę krzyżową  wyjątkowo we wtorek wieczorem do 

Sierakowic a w czwartek  do Rachowic. Dzieci natomiast w piątek na mszy św. 

szkolnej  
5) Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust 

zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już 
co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki 
uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, 
nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię 
Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 

6) W zakrystii można składać „Zalecki” (wypominki) przy drodze krzyżowej.                   

W czasie Wielkiego Postu odprawimy cztery  msze św. w int. zalecanych ++ przy 
drodze krzyżowej.  

7) Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do 
Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w 
Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich 
Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać 
odpust zupełny. 

8) 25.02 w czwartek o godz. 18.30 spotkanie w Rachowicach dla bierzmowańców 
klasy 8  

9) 26.02 w piątek o godz. 18.20 spotkanie w „Rachowickiej Przystani” dla 
młodzieżowej scholii 

10)27.02 w sobotę o godz. 11.00 spotkanie również w  „Rachowickiej Przystani” dla 
wszystkich ministrantów i lektorów. 

11) W Rachowicach Spowiedź święta dla bierzmowańców w sobotę o godz. 15.00 jak 

również dla świadków i rodziców bierzmowańców.  
12) W najbliższą środę na naszym Facebook’u parafialnym zostaną ogłoszone 

wyniki naszego parafialno-diecezjalnego konkursu: „Ja i Pan Bóg w okresie 

pandemii”. Nagrody zostaną wręczone w niedzielę 7.03 o godz. 14.15 w kościele 

w  Rachowicach. Dziękuję animatorom za  organizację i zaangażowanie.  

13) Zapraszamy do wzięcia udziału w wielkopostnym wyzwaniu: „W drodze do 
Jerozolimy”. W każdy wtorek i piątek Wielkiego Postu, na naszym Facebook’u 
oraz Instagramie będą pojawiały się posty z zachętą do przeczytania fragmentów 
Ewangelii wg. św. Jana, które opisują ostatnią drogę Jezusa do Jerozolimy. Do 
każdego fragmentu dołączone będzie również rozważanie napisane przez 
naszych animatorów oraz pytanie lub zadanie do wykonania.  

14)Skarbonki „Caritas” będą rozdzielane w przyszłą sobotę i niedzielę również 

wtedy podamy dodatkowe informacje związane z tym dziełem miłosierdzia.  

 

Sprzątanie Kościoła :  na drugi tydzień  
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