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  4  Niedziela Wielkiego Postu (14.03.2021 )  Laetare 
   
Rachowice 7.30 Przez wstawiennictwo św. Józefa z podziękow. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. Józefa 
Mazur. 

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców i dziadków Irenę i Bronisława Cudyk. 
   
Goszyce  11.00 Za + męża Henryka Raczek, rodziców i teściów, brata 

Bernarda, Renatę i Ernesta Kotuc, Erwina Kotucz, Ryszarda 
Skupin oraz Ernę i Huberta Skupin i całe ++ pokrew. 

   
Sierakowice 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
   
   
Poniedziałek 15.03.2021  
   
Rachowice 7.00 

konc: 
   1.  Za żyjących i ++ parafian.       

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

   
Wtorek 16.03.2021  
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
   1. Za + Pawła Weindich od Reginy Furman z rodziną 
zamiast wieńca.       

   2.  Za ++ kapłanów naszej diecezji.   
   
   
Środa 17.03.2021  
   
   
Sierakowice 16.30 Do Opatrzn. Bożej i MB. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w int. 
rodziny Weroniki i Jerzego Adamek oraz ich dzieci z 
rodzinami. 

DROGA KRZYŻOWA     
   
Rachowice 17.30 Za + Helmuta Sosna w 1-szą rocz. śm.  

DROGA KRZYŻOWA     
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Czwartek 18.03.2021  
   
Sierakowice 16.30 Za + Ernesta Szostek w 1-szą rocz. śm.  
   
Rachowice 17.30  Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą i zdrowie w int. rodziny Kampe i o zdrowie w pewnej int. 
   
   
Piątek 19.03.2021 UROCZYSTOŚĆ  ŚW. JÓZEFA   w roku św. Józefa  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Do św. Józefa patrona mężczyzn w int. wszystkich 

mężczyzn, młodzieńców i ojców z Sierakowic i Goszyc. 
   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Do św. Józefa patrona mężczyzn w int. wszystkich 

mężczyzn, młodzieńców i ojców z Rachowic. 
   
   
Sobota 20.03.2021  
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + męża i ojca Herberta Latocha jego rodziców, 

teściów, rodzeństwo i dziadków. Za + Mariana Korona, 
Krystynę i Alberta Baron, Reinholda Beier, wszystkich ++ z 
rodzin Latocha , Beier, Korona, Baron oraz dusze w czyśćcu 
cierp. 

   
Rachowice 18.00 M.N.  Za ++ rodziców Edeltraudę i Rudolfa Czaja, siostrę 

Zytę, brata Ryszarda, dziadków Czaja, Kaczmarczyk, Jana 
Oswald całe ++ pokrew i dusze w czyśćcu cierp. 

   

  5  Niedziela Wielkiego Postu (21.03.2021)   Czarna 
   
Rachowice 7.30 Za + matkę Gertrudę Przybyła na pam. urodzin, ojca 

Wilhelma, dziadków Przybyła i Grzywacz, bratanka Huberta, 
wszystkich ++ z pokrew. , za Reinera krupa i dusze w 
czyśćcu cierp. 

   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna do Opatrzn. Bożej z podziękow. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 60-tej rocz. 
urodzin Rajnolda Cencarek. 

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Henryka i Marię Holewa, Maksymiliana i 

Marię Frania, ciocie Erykę i Annę, kuzynkę Sylwię i za ++ z 
pokrew. Frania i Holewa. 

   
Rachowice 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
   
 
 
 
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
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1) Dzisiejsza kolekta na kwiaty do Bożego Grobu, w przyszłym tygodniu na  nasze 

potrzeby, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 
2) Zapraszamy dziś w niedzielę do Sierakowic o godz.15.00 na nabożeństwo 

Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. 

3) Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej 
refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa 
każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę 
idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla 
wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas 
nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z 
Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć. 

4) Z racji roku świętego Józefa w piątek 19 marca w jego uroczystość będziemy 

obchodzić św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy 
nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich mężczyzn: młodzieńców, 
mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, aby 
codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Podczas wieczornej 
Mszy Świętej w Sierakowicach i Rachowicach otrzymają szczególne 
błogosławieństwo. Zapewne będą otoczeni miłością i życzliwością najbliższych, 
których również serdecznie zapraszamy na Eucharystię. I mała podpowiedź: 
uroczysta postna kolacja w gronie rodziny na pewno będzie to miłą niespodzianką.  

5) Jeszcze raz w przyszłą sobotę  na godz. 10.00 do Rachowic prosimy mężczyzn i 
ministrantów do wiosennego sprzątania obejścia wokół kościoła 

6) Specjalny dodatkowy nr Gościa Niedzielnego poświęcony tylko św. Józefowi cena 9 zł 

7) W zakrystii są do nabycia jak co roku w cenie 2,50 małe paschaliki, które 
przyniesiemy w wielką sobotę na Liturgię Paschalną i zapalimy w czasie śpiewu 
Orędzia Wielkanocnego i odnowienia przyrzeczeń chrztu  św. 

8)  17.03 w środę o godz. 18.45 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla 

bierzmowańców.  
9)  19.03 w piątek o godz. 18.20  również w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla 

animatorów a w sobotę o godz. 19.00 spotkanie dla scholii. 

10)Przyszła niedziela piąta Wielkiego Postu, nazywana jest niedzielą czarną, od 
zwyczaju zasłaniania krzyży aż do Wielkiego Piątku włącznie na znak naszego 
smutku z powodu śmierci Zbawiciela. 

11)W przyszłą sobotę od godz. 8.00 w Goszycach, Sierakowicach i Rachowicach 
młodzież będzie zbierała złom na ich cele, prosimy aby wcześniej nie wystawiać 
złomu by nas znowu ktoś nie próbował uprzedzić bo takie próby były ostatnio, 
złomowisko nie przyjmuje lodówek, bojlerów i pralek   

 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

 19 III – św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, patron Kościoła. 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Grzywcz  J.,  Paszula  J.,  Konewecka  A. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Górna) : Alencynowicz K., Sapleta K., Doleżoł M., Urbaniec A 

 

                                                      ZAPOWIEDZI 
 

1. Paulina            Mańka              c.+ Janusza                zam. Goszyce 
    Piotr                Kiełtyka             s. Janusza                  zam. Ruda Śląska 
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