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11  Niedziela  Zwykła   (13.06.2021) 
   
Rachowice 7.30 Za + matkę Krystynę Koniczek na pam. urodzin, ojca 

Gerarda, Hildegardę i Huberta Gowin, dziadków Koniczek, 
Gowin, Brzoza i Mroncz, Jana Brzoza oraz całe pokrew.                  
z rodzin Gowin i Koniczek. 

   
Goszyce 9.30 Odpust w Goszycach ku czci Najświętszego Serca P. Jezusa 

Dziękczynna za odebrane łaski i o błogosławieństwo Boże w int. 
Parafian i dobrodziejów wszystkich ++ budowniczych, tej 
Kaplicy. 

   
Sierakowice 11.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z 

prośba o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. Srebrnego 
Jubileuszu Małżeństwa (25 lat) Anny i Romana Stareczek. 

   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y  
   
   
Poniedziałek 14.06.2021 DZIEŃ   FATIMSKI           Bł. Michała Kozala  Bpa i M.   
   
Sierakowice 17.30 

konc: 
    1. Za + ojca Jana Sosna na pam. urodzin, mamę 
Hildegardę, brata Andrzeja, mamę Hildegardę Urbaniec 
dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.   

    2. Za + dziadka i ojca Ernesta Szostek na pam. urodzin, 
jego córkę Wioletę, rodziców Jerzego i Agnieszkę, braci 
Gerarda i Józefa, za ++ dziadków Franik i Szostek oraz za 
wszystkich ++ z rodzin Szatanik, Fochman i Holewa.  
Nabożeństwo Fatimskie --- Różaniec i procesja  ze  świecami. 

   

   
Wtorek 15.06.2021  
   
Sierakowice 7.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące   (ofiara ze skarbony) 

2. Za + ks. Prałata Augusta Duffka 
   
   
 Środa 16.06.2021  
   
Goszyce 17.30 Za ++ rodziców Alfreda i Helenę Brzozowski, + ojca 

Gerharda Neugebauer, ++ dziadków z obu stron, ++ 
chrzestnych, + Halinę Sergot i wszystkich ++ z pokrew.  

 
 

  

Rachowice 18.30 Za + Bernarda Marcinek w 30-ty dzień po śm.  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 
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Goszyce 1932r. 
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Czwartek 17.06.2021 Św. Albert Chmielowski  Zakon. 
   
Sierakowice 17.30 Za ++ rodziców Rudolfa i Marię Pietrek Rainarda i Edytę 

Salbert, ++ dziadków i całe ++ pokrew. Salbert, Pietrek, 
Poloczek, Król i Zając 

   
Rachowice 18.30 Za + Hildegardę Marcinek w kolejną rocz. śm. i na pam. 

urodzin, za jej ++ 2-ie siostry, 2-ie bratowe szwagierki i 
szwagrów. Za ++ Apolonię i Józefa Winkler, Annę i 
Rainholda Marcinek oraz wszystkich ++ krewnych z obu 
stron. 

   
   
Piątek 18.06.2021  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Za ++ rodziców Amalię  Jana Milczanowskich Marię i 
Romana Sosna, siostrę Alicję szwagra Bogdana, 3-ch braci, 
2-ie bratowe chrześniaka Krzysztofa dziadków z obu stron, 
za ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze zdrowie i Bożą opiekę dla rodzin Urbaniec i 
Doleżych.  

   
   
Sobota 19.06.2021 Rozpoczęcie Misji Świętych 

Gorąco pragnąłem spożyć z Wami Paschę 
    
Sierakowice 17.00 M.N.  Za ++ rodziców Margaretę i Jerzego Janas, Annę i 

Georga Urbanek oraz dziadków z obu stron. Za + Gintra 
Kowol, Andrzeja Franik, Lidię i Jana Morysi całe ++ pokrew. 
Nauka na rozpoczęcie Misji świętych 

   
Rachowice 18.30 M.N.  Za + męża i ojca Waltra Jelen na pam. urodzin, jego 

rodziców Franciszka i 2-ie żony, teściów Elżbietę i Konrada 
Burdzik. Za ++ Wincenta i Małgorzatę Woźniczek, Katarzynę 
Antończyk, Waltra i Annę Wróbel oraz dusze w czyśćcu cierp. 

Nauka na rozpoczęcie Misji świętych   
   

12  Niedziela  Zwykła   (20.06.2021) 
MISJE  ŚWIĘTE  A.D. 2020 /21 

   
Rachowice 7.30 Za  + babcię Helenę Markucik w rocz. śm. Za jej mężów 

Pawła i Ryszarda, córkę Małgorzatę, syna Pawła, jej ++ 
zięciów Jerzego i Józefa, wnuka Christiana, braci Emila i 
Ryszarda, rodziców, teściów oraz całe ++ pokrew. z rodzin 
Markucik Hassa, Sachnik I Urbanek  

   
Goszyce 9.30 Za + męża, ojca i dziadka Pawła Dziendzioł na pam. urodzin, 
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++ rodziców, teściów, szwagrów, szwagierkę, ++ dziadków z 
obu stron. Za wszystkich ++ z rodzin Dziendzioł i Peszke.  

   

Sierakowiczki 
Kapliczka 

Św. Jana 

11.00 SUMA  ODPUSTOWA - przy  Kaplicy w Sierakowiczkach 
Za wszystkich mieszkańców Sierakowiczek i Sierakowic   o 
Błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski oraz ++ 
mieszkańców i dobrodziejów. 

   
Rachowice 15.00 N i e s z p o r y    z  nauką dla wszystkich  
   
Sierakowice 16.00 N i e s z p o r y    z  nauką dla wszystkich  
   
Sierakowice 17.00 Proszę całą młodzież z parafii na naukę stanową  
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, (W dniu fatimskim w 
poniedziałek 14.06. kolekta w Sierakowicach na pomoc duszpasterską) w przyszłym 
niedzielę na  nasze potrzeby, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Codziennie uczestniczymy w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Chociaż często 
wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, 
bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą mocą i w każdej 
chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat. 

3) W poniedziałek wieczorem 14.06. serdecznie zapraszam wszystkich parafian na „Dzień 
Fatimski do Sierakowic. 

4) W przyszłą niedzielę odpust w Sierakowiczkach, msza św. w Rachowicach bez zmian, 
w Goszycach o godz. 9.30 i w Sierakowiczkach przy kapliczce o godz. 11.00.  w poniedz. 
po odpuście msza św. w int. zalecanych przy odpuście 

5) Wolne int . Rachowice w czasie misji 23.06. środa wiecz. i ranne o godz. 8.00 
6) W środę msza św. o 17.30 w Goszycach 

7) Od przyszłej soboty rozpoczynamy nasze MISJE ŚWIĘTE, które miały odbyć się już w 

zeszłym roku, będziemy je przeżywać pod hasłem „Gorąco pragnąłem spożyć z Wami 
Paschę” przewodniczyć będzie tym ćwiczeniom misyjnym O. Henryk KAŁUŻA SVD 
/werbista/ już dziś serdecznie proszę aby sobie zarezerwować czas i jak najobficiej 
skorzystać z tego szczególnego czasu łaski i miłości Bożej, bardzo proszę od wtorku 
przed każdą mszą św. o modlitwę w int. misji św. i ojca misjonarza, bo „najważniejszym 
nie jest ten który sieje ale ten który daje wzrost”. Przypominam aby w miarę możliwości 
udekorować nasze domy i okna flagami kościelnymi bo jest  to szczególne wydarzenie w 
naszej parafii.                                                                    

8) 17.06 w czwartek o godz. 19.10  w Rachowicach spotkanie dla Bierzmowańców 
9) 18.06 w piątek o godz. 19.10 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla młodzieżowej 

scholii  
10) 19.06 w sobotę o 10.00 spotkanie również w „Rachowickiej Przystani” dla animatorów   
11) Przypominamy młodzieży od 7 klasy o zapisach na Pre-Festiwal Życia w naszej parafii. 

Osoby, które chciałby wspomóc to dzieło upieczeniem ciasta itp. prosimy o kontakt z ks. 
wikarym. Planujemy w Sierakowicach zorganizować Festyn rodzinny „Wakacje z Bogiem” 
3.07 (sobota) więcej informacji w przyszłym tyg.  

 
 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : w przyszłym tygodniu 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska) :  Goik  T.;   Goik  J.;   Różowska  R.;   Warzecha  I.  

 

ZAPOWIEDZI   
1. Agnieszka      Kromolan               c. Piotra                   zam. Kozłów 
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    Denis             Operskalski            s. Marka                   zam. Sierakowice    
 
 

                   


