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  3  Niedziela Wielkiego Postu ( 7.03.2021 )  
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

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.  

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + żonę Herminę Pankowicz na pam. urodzin. 
   
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. 
   
   
Poniedziałek 8.03.2021 Dzień kobiet 
   
Sierakowice 16.30 

konc: 
1. W intencji wszystkich kobiet naszej Parafii          

2. Za + Magdalenę Witkowską od sąsiadów z bloku Ceram.  
   

   
Wtorek 9.03.2021  
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1. Za + brata Lucjana Danisz na pam. urodzin.         

2. Za duże w czyśćcu cierp.   ( ofiara ze skarbony )  
   
   
Środa 10.03.2021  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ zalecanych przy Drodze Krzyżowej.        

DROGA KRZYŻOWA     
   
Rachowice 17.30 

 
Za ++ zalecanych przy Drodze Krzyżowej.        

DROGA KRZYŻOWA     
   

   
Czwartek 11.03.2021  
   
Goszyce 16.30 Do Opatrzności Bożej i św. Judy Tadeusza na 

podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o błogosław. 
Boże i zdrowie z ok. urodzin Tadeusza Leszczyńskiego. 

   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Rachowice 17.30 

konc:  
   1. Za + Pawła Grosz, córkę Sylwię, syna Artura Pawła i 
Juliannę Grosz, Piusa i Joannę Sosna, 5-ć córek, 6-ściu 
synów, 4-ch zięciów, 4-ry synowe, ++ z pokrew. Grosz, 
Sosna i dusze w czyśćcu cierp.         

   2. Do Opatrzności Bożej i dalsze błogosław. i opiekę z ok. 
30-tych urodzin Tomasza Glagla. 

   
   
Piątek 12.03.2021  
   
Sierakowice 16.20 

16.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci. 
Za ++ ojców Adama Piskorz i Józefa Choroś oraz ++ 
szwagrów Zbigniewa i Kazimierza na pam. ich urodzin. 

   
Rachowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol.  z drogą krzyżową dla dzieci. 
Za ++ rodziców Dorotę i Leona Warzecha oraz ich rodziców, 
za + ojca Mikołaja Nowrot, jego córkę Monikę, Piotra 
Toporek, Agnieszkę i Ernesta Pawletko oraz dusze w 
czyśćcu cierp.   

   
   
Sobota 13.03.2021  
    
Sierakowice 16.30 M.N.  Za + Helenę Pieczka od sąsiadów z „zakościoła” 
   
Rachowice 18.00 M.N.  Za + Gerharda Urbaniec w 2-gą rocz. śm., ojca Ericha    

i dusze w czyśćcu cierp.  
   

  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. 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Rusinowicach w przyszłym tygodniu na kwiaty do Bożego 

Grobu, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Dziś o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazanie Pasyjne w Rachowicach. 

3) Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, 
podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim 
zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, 
trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw 
ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne. 

4) W poniedziałek z racji „Dnia Kobiet” msza św. wieczorem w Sierakowicach. 
5) W środę w Rachowicach i Sierakowicach msza św. i droga krzyżowa za ++ 

zalecanych. 
6) W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. 

Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego. 
7) Nauka przed chrztem w środę po drodze krzyżowej w Rachowicach o godz.18.45 

8) Przyszła niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę „Laetare” tzn.: Raduj się. Ta 

radość wyraża się właśnie w kolorze liturgicznym różowym, w porównaniu z 
dominującym w Wielkim Poście fioletem, jest wyrazem radości, że zbliża się 
świętowanie tajemnicy naszego odkupienia. Podobnie wyrazem tej radości jest 
fakt, że w tę jedyną niedzielę czasu przygotowania do świąt Wielkanocnych 
można ołtarz i prezbiterium przyozdobić kwiatami. 

9) Chciałbym serdecznie podziękować za złożone ofiary za ławki jak co roku 

przeznaczę je na ubezpieczenie naszych budynków kościelnych ale również 
osobno na ubezpieczenie tzw. ruchomych środków wyposażenia kościołów. 
(ołtarze, organy, ławki, ambony ...) 

10)Gdyby jeszcze ktoś chciał sobie zabrać do domu Skarbonkę „Caritas”  to 

proszę podejść do zakrystii albo do ministrantów którzy mają ‘Gościa 
Niedzielnego” 

11)Dziś w Niedzielę o godz. 14.15 w Kościele w Rachowicach rozdanie nagród dla 
laureatów, osób wyróżnionych i pozostałych uczestników konkursu: „Ja i Pan Bóg 

w okresie pandemii”. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy 

wszystkim, którzy nadesłali prace jak i zaangażowanym w to działo animatorom 
naszej parafii. 

12) W czwartek 11.03 w Kościele Trójcy Świętej w Bytomiu o godz. 19:00 
nabożeństwo – konferencja i o 20:00 msza święta dla animatorów i młodzieży 
naszej diecezji. Chcemy zorganizować wyjazd na to wydarzenie więcej informacji i 
zapisy u ks. Wikarego do tego wtorku. Zapraszamy od klasy 7 wzwyż.  

13) W piątek 12.03 o godz. 18.30 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla 
młodzieżowej scholii. Jeśli są osoby chętne do przyłączenia się do tej grupy – 
serdecznie zapraszamy.   

 

 Sprzątanie Kościoła :  na drugi tydzień  

 

 
                                                      ZAPOWIEDZI 

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