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Uroczystość  Trójcy   Świętej     
Odpust Parafialny  (30.05.2021) 

   
Goszyce 8.00 Do Opatrzności Bożej i M.B Nieust Pom. z podziękow za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z 
ok. 50-tych urodzin Adeli Niemiec.  

   
Sierakowice 9.30 Za + Helenę Pieczka od siostry Janiny z mężem i siostry 

Marii. 
   
Rachowice 11.00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA   ks. Sebastian 

Wiśniewski 

   1. Do Trójcy Przenajświętszej z podziękowaniem za 
wszelkie łaski w int. całej Parafii. 

   2. Do Opatrzności Bożej w podziękowaniu za otrzymane 
łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosław. dla rodziny 
Sachnik, Masarczyk i Padoł. 

   3. Za ++ rodziców Dorotę i Leona Warzecha, Gerda 
Michalski i ++ dziadków z obu stron.  

   

Rachowice 15.00 N i e s z p o r y   O d p u s  t o  w e    w  kościele 
   
   
Poniedziałek 31.05.2021 Nawiedzenie Najśw. Maryi Panny - święto 
   
Rachowice 7.00 

konc: 

 

   1. Za + męża i ojca Ryszarda Urbanek jego rodziców Annę 
i Stanisława, teściów Marię i Józefa, siostrę Helenę, 
siostrzenicę Małgorzatę oraz brata Emila. Za ++ Różę i 
Huberta Przybyła, Annę Mazur, Helgę Koniczeki za ++ z 
pokrew. Urbanek i Przybyła. Za + Rolanda Konopka jego 
rodziców i dziadków.  

   2. Za + ks. Wernera Olejnik   (prob. w Boronowie) 
N a b o ż e ń s t w o    m a j o w e   

   

   
Wtorek 1.06.2021 Św. Justyna  M.        
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1. Za dusze w czyśćcu cierp.  (ofiara ze skarbony) 

2. Za wszystkich dobrodziejów naszej parafii. 
   
   
 Środa 2.06.2021  
   
Sierakowice 17.30 Za + Waltra Hassa w 1-szą rocz. śm.  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Rachowice 18.30 Za + Leonarda Szczygieł w 1-szą rocz. śm.  
Czwartek 3.06.2021                 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

                 B O Ż E     C I A  Ł O 
   
Goszyce 7.30 Do Opatrzn. Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze błogosław. i zdrowie z ok. 40-tych urodzin Sabiny 
Kotuc-Kolasińskiej i Anny Sergot. 

   
Rachowice 8.30 Za ++ rodziców Teresę i Franciszka Janoszek, Edeltraudę i 

Józefa Flis, ++ dziadków i pokrew.  
   
Sierakowice 10.00 Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosław. Boże i zdrowie w int. rodziny Franciszka i 
Hildegardy Urbanek oraz dzieci i wnuków.  

   
   
Piątek 4.06.2021 Oktawa Bożego Ciała       Pierwszy Piątek 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski  z prośbą 
o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Sierakowic i Goszyc. 
Procesja Eucharystyczna   

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski  z prośbą 
o dalsze błogosław. dla naszych rodz. z Rachowic. 
Procesja Eucharystyczna   

   
   
Sobota 5.06.2021  
    
Sierakowice 16.35 

17.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 
M.N.  Za ++ babcie i dziadków Małgorzatę i Jana 
Różowskich babcię Jadwigę i Ferdynanda Kukiełka od 
wnucząt. 

   
Rachowice 18.05 

18.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 
M.N.  Za + ojca Antoniego Szmandra , Władysława Cempa, 
dziadków z obu stron, szwagra Roberta ++ z pokrew. oraz 
dusze w czyśćcu cierp.   

   

10  Niedziela  Zwykła   (6.06.2021) 
   
Goszyce 8.00 Za ++ rodziców Renatę i Ernesta Kotuc za wszystkich ++ z 

rodzin Kotuc, Mainka, Chudoba i Morcinek. 
   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Za + Alojzego Mainka, ++ rodziców , rodzeństwo i za ++ z 
pokrew. Czech i Mainka.  

   

Rachowice 11.00 Do Opatrzn. Bożej i M.B. Nieust. Pomocy z podziękow.  za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże 
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z ok. Złotego Jubileuszu Małżeńskiego Teresy i Stefana Bąk. 
   
   

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta powinowata i na pomoc duszpasterską w Uroczystość Bożego Ciała 
i w przyszłą niedzielę na  nasze potrzeby a przed kościołem do puszek na „Świątynię 
Opatrzności Bożej” za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Dziś nabożeństwo odpustowe o godz. 15.00 w kościele 
3) Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej 

wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co 
czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w 
ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga. 

4) Dzisiaj odpust w kościele parafialnym, sumie odpustowej przewodniczył będzie  
Ks. Sebastian Wiśniewski koncelebrował będzie ks. Krzysztof Dulęba i ks. Wikary 

Mariusz, których serdecznie witamy (o. Kałuża przeprasza za nieobecność) 
5) W najbliższy czwartek, 3 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować 

Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla 
Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. W tym roku niestety 
jeszcze nie będziemy mogli przejść ulicami naszych miejscowości, będzie tylko 
procesja wokół kościoła Postawimy tylko stoły przykryte białym obrusem jeden mały 

bukiet kwiatów i 2-ie świece. W Rachowicach  1-szy ołtarz przy figurze św. Barbary           

2-gi przy pomniku, 3-ci przy krzyżu murowanym koło wejścia bocznego i 4-ty przy 

głównym ołtarzu      

W Sierakowicach  1-szy ołtarz przy krzyżu koło kostnicy, 2-gi przy krzyżu misyjnym,  

3-ci przy krzyżu murowanym za kościołem i 4-ty przy głównym ołtarzu 

Zapraszam dzieci 1-szo komunijne w swoich strojach ze świecami orkiestrę i 

sztandary oraz małe dzieci do sypania kwiatków, zapraszam też na oktawę 

Bożego Ciała wszystkie dzieci szkolne. 
6) W pierwszy piątek miesiąca z racji oktawy Bożego Ciała msze św. wieczorem 

okazja do spowiedzi dla wszystkich ½ godz. przed mszą św. będzie również 
dodatkowa okazja do spowiedzi dla dzieci przed zakończeniem roku szkolnego.  

7) Biskup Gliwicki udzielił dyspensy od zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych dla całej diecezji w piątek po „Bożym Ciele” 4 czerwca 2021 

8) W pierwszy piątek o godz. 8.15 odwiedziny chorych, chętnych proszę zgłosić w zakrystii. 

9) Nauka przed chrztem - w środę po mszy św. w salce w Rachowicach ok. godz. 19.10 

10) W przyszłą niedzielę Jubileusz Złote Gody w Rachowicach msza św. o godz. 
11.00 w Goszycach o godz. 8.00 a Sierakowicach bez zmian 

11)4.06 w piątek o godz. 19.30 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla Animatorów  

12) 5.06 w sobotę o godz. 10:00 w Rachowicach spotkanie dla wszystkich 
ministrantów i nowych kandydatów którzy chcą zostać ministrantami.  

13) Za tydzień w Niedzielę 6.06 po mszach świętych w zakrystii bierzmowańcy, 
którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania mogą odebrać świadectwo 
bierzmowania. Proszę także przynieść książeczki ze chrztu, aby wpisać tam 
sakrament bierzmowania.  

14)Przypominamy o zapisywaniu się na „Pre-festiwal życia” 
 

Rachowice –  sprzątanie Kościoła : za tydzień  

Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska) : Skoberla  K.:  Kowol  T.: Kowol  W.: Łaska  A.   
 
      W tym tygodniu patronują nam: 

 1 czerwca – w poniedz. św. Justyn (†ok. 165), męczennik, filozof; 
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 5 czerwca – w sobotę św. Bonifacy (ok. 673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł 

Niemiec. 

 

 

 

 
                                                      


