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Rachowice 1663r.

Sierakowice 1673r.

Goszyce 1932r.

Rachowice

2 Niedziela Wielkiego
Postu ( 28.02.2021 )
1663r.
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.

Poniedziałek
Rachowice

Wtorek
Sierakowice

Środa

1.03.2021
17.00
konc:

1. O Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże w
int. wszystkich Bierzmowańców i ich rodziców.
2. Za parafian żyjących i zmarłych

2.03.2021
7.00
konc:

1. Za dusze w czyśćcu cierp. ( ofiara ze skarbony )
2. Za + Helenę Pieczka od chrześniaka Marka z rodziną

3.03.2021

Sierakowice

16.30

Za + Joachima Slupina , ++ rodziców Różę i Jana Lepich,
teściów Elfrydę i Andrzeja, + Łucję Faber, dziadków,
rodziców chrzestnych i wszystkich ++ z pokrew.
DROGA KRZYŻOWA

Rachowice

17.30

Za ++ Józefa, Alfonsa i Danutę Grzegorek. Za ++ Otylię,
Maksymiliana i Rafała Kijas, + Ericha Groffik oraz ++ z
rodziny i znajomych
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4.03.2021

Pierwszy Czwartek

Święto - Św. Kazimierza, Królewicza

Sierakowice

16.30

Za + Lesława Fedorów w 6-ść tygodni po śm.

Rachowice

17.30

Do Anioła Stróża za roczne dziecko Emilię Grzesik w int. jej
rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w jego
wychowaniu.
DROGA KRZYŻOWA

Piątek
Rachowice

Sierakowice

Sobota

5.03.2021
6.35
6.45

Koronka do Miłosierdzia Bożego

8.15

ODWIEDZINY CHORYCH

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.

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

6.03.2021

Sierakowice

16.05
16.30

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

Rachowice

17.35
18.00

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników

M.N. Za + męża i ojca Zdzisława Zabielskiego na pam.
urodzin i w kolejną rocznicę śm., jego rodziców, braci,
szwagierki, ojca Jerzego Goldman i całe ++ pokrew.
M.N. Za + Annę Mazur w 2-gą rocz. śm.

3 Niedziela Wielkiego Postu ( 7.03.2021 )
Rachowice

7.10
7.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Sierakowice

9.10
9.30

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej

Goszyce

11.00

Za + Konrada Ceglarski w 18-tą rocz. śm. ++ rodzeństwo,
jego ++ rodziców Jana i Joannę Ceglarski, szwagrów i
szwagierkę. Za ++ rodziców Anastazję i Józefa Goldman, +
brata, szwagra, ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.

Rachowice

15.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Za dusze śp. Józefa, Helenę i Janusza Glińskich, Emę i
Franciszka Sosna, Waltra i Mariana Kampe, Lidię i Helmuta
Sosna, ++ z rodzin Glińskich, Sawickich, Sosna, Szczesnych
oraz dusze w czyśćcu cierp.
Za + żonę Herminę Pankowicz na pam. urodzin.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby a do puszek przed kościołem zbiórka na
„Dzieci Afryki” w przyszłym tygodniu na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, (przeniesiona z 8 grudnia),
za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”
2) Dziś o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazanie Pasyjne w Sierakowicach
3) Jutro w poniedziałek o godz. 17.00 w Rachowicach zostanie udzielony sakrament
bierzmowania dla naszej młodzieży, która miała go przyjąć w zeszłym roku.
Proszę o 16.30 wszystkich bierzmowańców na próbę i przynieść koniecznie kartki
do bierzmowania. Msza święta będzie transmitowana.
4) Również w poniedziałek rozpocznie się miesiąc, w którym w szczególny sposób
będziemy oddawali cześć opiekunowi Pana Jezusa – św. Józefowi i będziemy
polecali jego wstawiennictwu sprawy naszych rodzin. Św. Józef jest nie tylko
wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny ale i niezwykłym orędownikiem w
trudnych sprawach naszych rodzin.
5) W tym tyg. przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca
6) Spowiedź święta dla dzieci w Czwartek w Sierakowicach o 16.00 a w
Rachowicach o 17.00 później okazja dla dorosłych
7) W pierwszy piątek o 8.15 odwiedziny chorych chętnych proszę zgłosić w zakrystii
8) Droga Krzyżowa w środę w Sierakowicach a w czwartek w Rachowicach. Dzieci
szkolne proszę w tym tyg. być na mszy i drodze krzyżowej wraz z dorosłymi.
9) Wielki Postu to czas podejmowania trudu umartwienia, jako wynagrodzenie za
nasze grzechy i za grzech naszych bliźnich, niektórzy niektórzy odmawiają sobie
różnych przyjemności, tymi zaoszczędzonymi pieniędzmi możemy się podzielić z
tymi ,którzy mają mniej od nas i tak wzorem lat ubiegłych po mszy św. będą
rozdzielane za darmo skarbonki „Caritasu” jeżeli ktoś zechce podjąć ten trud, to
proszę sobie zabrać taką skarbonkę a w Niedzielę „Miłosierdzia Bożego” a więc w
niedzielę po Wielkanocy proszę przynieść je do kościoła i złożyć na bocznym
ołtarzu, a my przekażemy je do Centrali „Caritas” w Gliwicach (jak co roku
przypominamy, że nie ważne jest ile uda się nam zaoszczędzić ale ważny jest
podjęty trud wielkopostnego wyrzeczenia)
10)Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień
Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy pamiętać, że obecnie na
misjach w 99 krajach pracuje 1883 polskich misjonarek i misjonarzy.
11)W przyszłą sobotę w Rachowicach proszę młodzież, ministrantów i mężczyzn do
zrobienia porządku wokół kościoła.
12) 5.02 w piątek o godz. 17.45 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla animatorów
13) 6.02 w sobotę o godz. 19.00 spotkanie dla młodzieżowej scholii.
14)Podziękowanie a życzenia i okazaną życzliwość
Rachowice – sprzątanie Kościoła : Nowrot M., Nowrot M., Szapoczka S.
Sierakowice – sprzątanie Kościoła (ul. Długa , Górna) : Król Ż, Stolorz A, Sosna R., Misch J.
W tym tygodniu patronuje nam:

– w czwartek 4 marca – św. Kazimierz (1458-1484), królewicz, pobożny czciciel
Niepokalanej i Najświętszego Sakramentu, główny patron Litwy.
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