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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, 

++ 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 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  z  nauką dla wszystkich  
   
Sierakowice 16.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  z  nauką dla wszystkich  
   
Rachowice 
Od Groty do 
Kościoła 

18.00 DROGA KRYŻOWA  w int. wszystkich dzieci, młodzieży  i 

rodzin naszej całej Parafii. 
   
   
Poniedziałek 21.06.2021  
   
Rachowice 7.30 

8.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

O Boże błogosław. i dary Ducha Świętego dla Ojca Misjonarza 

z nauką dla wszystkich. 
   
Sierakowice 9.30 

10.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za + Pawła Weindich i ++ kolegów z sekcji „Skata” oraz o 
błogosław. dla żyjących 

z nauką dla wszystkich. 
   
 11.10 Nauka dla dzieci szkolnych - a następnie spowiedź  dla kl. 3, 4, 5, 
   
Rachowice 16.30 

17.00 
Wystaw. N.S. i naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

Za + Bernarda Marcinek od górników zamiast wieńca. 
z nauką dla wszystkich. 

   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 
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Sierakowice 18.00 

18.30 

 

 

 

 

ok.19.30 

Wystaw. N.S. i Naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

Za + Pawła Hassa na pam. jego urodzin, żonę Helenę, + 
Irenę i Henryka Sankowskich oraz ++ z rodzin Hassa, 
Senkowski, Salbert, Jaroszczyk i Będzichowski.  
z nauką dla wszystkich. 

Nauka stanowa dla małżeństw + apel 
   

   
Wtorek 22.06.2021  
   
Rachowice 7.30 

8.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za dusze w czyśćcu cierpiące  (ofiara ze skarbony) 
z nauką dla wszystkich. 

   
Sierakowice 9.30 

10.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za ++ zalecanych przy odpuście w Sierakowiczkach. 

z nauką dla wszystkich. 
   
 11.10 Nauka dla dzieci szkolnych - a następnie spowiedź  dla kl. 6, 7, 8, 
   
Rachowice 16.30 

17.00 
Wystaw. N.S. i naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

Do Opatrzn. Bożej z podziękow. za odebrane łaski z prośbą 
o dalszą opiekę i zdrowie w int. Krystyny Marcinek 
z nauką dla wszystkich. 

   
Sierakowice 18.00 

18.30 

 

 

ok.19.30 

Wystaw. N.S. i Naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

Za + Jana Lach w 30-ty dzień po śm.  
z nauką dla wszystkich. 

Nauka stanowa dla małżeństw + apel 
   
   
Środa 23.06.2021  
   
Rachowice 7.30 

8.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za + ks. Bpa Gerarda Kusza 
z nauką dla wszystkich. 

   
Sierakowice 9.30 

10.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za + Magdalenę Witkowską od mieszkańców Bloku Ceram. 

z nauką dla wszystkich. 
   
Rachowice 16.30 

17.00 
Wystaw. N.S. i naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

Za + Bernarda Marcinek od kuzynostwa 
z nauką dla wszystkich. 

   
Sierakowice 18.00 

18.30 

 

 

ok.19.30 

Wystaw. N.S. i Naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

Do Opatrzn. Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 
otrzymane łaski z prośbą o błogosław. i opiekę Bożą i 
zdrowie w int. rodziny Gold. 
z nauką dla wszystkich. 

Nauka stanowa dla młodzieży całej parafii   

z błogosławieństwem  Lurdzkim   na życie  + apel 
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Czwartek 24.06.2021  
   
Rachowice 7.30 

8.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za śp. Henryka Paprotny od rodziny Kurzeja ze Skoczowa 
z nauką dla wszystkich. 

   
Sierakowice 9.30 

10.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za + Helenę Pieczka od siostrzenic Magdaleny z rodziną i 
Marty z rodziną 

z nauką dla wszystkich. 
   
Rachowice 15.00 O Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże w int. 

wszystkich Bierzmowańców i ich rodziców 
   
Sierakowice 16.30 

17.00 
Wystaw. N.S. i naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

O radość życia wiecznego dla + ojca Manfreda Kowol od 
córek. 
z nauką dla wszystkich. 

   
Rachowice 18.00 

18.30 

 

 

ok.19.30 

Wystaw. N.S. i Naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

Z + męża Kurta Złotoś w 2-gą rocz. śm. i syna Józefa 
z nauką dla wszystkich. 

Nauka stanowa dla małżeństw + apel  
   
   
Piątek 25.06.2021  
   
Rachowice 7.30 

8.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

O powołania kapłańskie i zakonne  (ks. Prob.) 
z nauką dla wszystkich. 

   
Sierakowice 8.00 Msza św. na zakończenia roku szkolnego w int.  wszystkich 

uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w Sierakowicach o 

błogosław. Boże w czasie wakacji.            
   
Sierakowice 9.30 

10.00 
Wystaw. Najśw, Sakram i Różaniec w int. misji oraz okazja do spowiedzi św. 

Za dobrodziejów naszej Parafii 

z nauką dla wszystkich. 
   
Sierakowice 16.30 

17.00 
Wystaw. Najśw. Serca P. Jezusa i akt przebłagania oraz okazja do spow. św. 

O spokój duszy dla + Wiolety Szostek od koleżanki            
Martyny  z  (RFN) 
z nauką dla wszystkich. 

   
Rachowice 18.00 

18.30 

 

 

ok.19.30 

Wystaw. Najśw. Serca P. Jezusa i akt przebłagania oraz okazja do spow. św. 

Za ++ rodziców Edeltraudę i Eugeniusza Marcinek w kolejną 
rocznicę ich śm. matkę Annę Mazur oraz ++ z rodzin 
Marcinek, Mazur i Franik. 
z nauką dla wszystkich. 

Nauka stanowa dla małżeństw + apel 
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Sobota 26.06.2021  
   
Rachowice 9.10 

9.30 

 

 

ok.11.00 

Godzinki ku czci M.B.  oraz okazja do spowiedzi św. 

Do M.B Uzdrowienia Chorych w int. wszystkich chorych i 

seniorów całej Parafii  z błogosławieństwem Lurdzkim 

Odwiedziny tylko dla obłożnie chorych 
    
Sierakowice 16.30 

17.00 
Wystaw. N.S. i Naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

M.N. Za + męża i ojca Andrzeja Laska w 5-tą rocz. odejścia 
do wieczności oraz dusze w czyśćcu cierp.  
 z nauką dla wszystkich. 

   
Rachowice 18.00 

18.30 
Wystaw. N.S. i Naboż. do Najśw. Serca P. Jezusa oraz okazja do spow. św. 

M.N.  Za + Sylwię Grosz, ojca Pawła, ojca Pawła , brata 
Artura, ++ z pokrew. Grosz, Sosna i dusze w czyśćcu cierp.   
z nauką dla wszystkich. 
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Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Zofię i Franciszka Masarczyk oraz  ++ z 

pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  
   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna do Miłosierdzia Bożego i M.B. Nieust. Pom. z 

podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. i 
zdrowie w int. Róży i Helmuta Mika ich dzieci z rodzinami. 

   
Goszyce  11.00 Do opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 40-tych 
urodzin Józefa Foit i Marka Stańczyk. 

   
Rachowice 15.00 Zakończenie  Misji  Świętych  
   
Sierakowice 16.30 Zakończenie  Misji  Świętych 
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby w przyszłą sobotę i niedzielę dla Ojca 
Misjonarza jako akt wdzięczności za przeprowadzenie misji św. za wszelkie ofiary 
składam  „Bóg zapłać” 

2) Serdecznie witam O. Henryka Kałużę, i dziękuję Mu za to że, po 20-tu latach 
podjął się na nowo tej ogromnej i odpowiedzialnej służby w odnowieniu naszego 
życia wewnętrznego, zapewniamy Ojcze również o modlitwie w int. Ojca i tego 
dzieła Bożego  

3) Dziś w niedzielę po południu nabożeństwo do serca P.J. i nauka dla wszystkich a 
wieczorem o g. 18.00 zapraszam wszystkich do Groty do Rachowic tam 
rozpocznie się Droga Krzyżowa pójdziemy tylnymi dróżkami a następnie ul. 
Słoneczną w kierunku kościoła 
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4) Proszę zwrócić uwagę że od poniedziałku do środy w porządku wieczornym, msza 
św. w Sierakowicach będzie później a od czwartku odwrotnie 

 
 
5) Dzieci będą miały swoje nauki w poniedziałek i wtorek o godz. 11.10 wg. Planu w 

poniedziałek po nauce spowiedź dla młodszych klas we wtorek po nauce 
spowiedź dla starszych klas 

6) W czwartek o godz. 15.00 będzie udzielony sakrament Bierzmowania dla kl. 8 

proszę również rodziców i świadków aby przystąpić do sakramentów  świętych 
7) Młodzież zapraszam w niedzielę do Rachowic i w środę do Sierakowic 
8) W Sierakowicach małżonków zapraszam na 2-ie nauki stanowe w poniedziałek i 

wtorek a w Rachowicach w czwartek i piątek 
9) Chorych i seniorów bardzo proszę przywieźć do kościoła do Rachowic w sobotę 

na 9.30 przedtem godzinki i okazja do spowiedzi. Ojciec misjonarz pojedzie            
ok. 11.00 tylko do naprawdę obłożnie chorych. 

10)Zakończenie misji św. w niedzielę w Rachowicach o godz. 15.00 a w 
Sierakowicach o 16.30 

11)Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich do licznego udziału w naszych 
Misjach Parafialnych, kto ma możliwość zapraszam rano i wieczorem 
 

12) Wolne int w Rachowicach czwartek - 8.07,:  wtorek -13.07. Fatimska,;                  

niedz. -18.07. godz.11.00 ;   Sierakowice czwartek – 8.07  
 

 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Mrozek B., Morgała W., Hauke J 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Wiejska ) : Korona K., Goik A., Kołacz J., Warzecha I.       

 

 

 

Pan Jezus zaprasza nas wszystkich do siebie - całe rodziny 
mówiąc nam 

 

 

Gorąco pragnąłem z wami spożyć tę Paschę 


