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15  Niedziela  Zwykła   (11.07.2021) 
   
Rachowice 7.30 Do Opatrzn. Bożej z podziękow. za odebrane łaski z prośbą 

o dalsze zdrowie i błogosław. Boże w int. Piotra Gowin.  
   
Sierakowice 9.30 Za + matkę Gertrudę Kowol, ojca Alfreda, brata Krystiana, za 

++ Amelię i Iwonę Stolarek oraz ++ z pokrewieństwa. 
   
Goszyce 11.00 Za ++ rodziców Engelberta i Anielę Jurzyca, Antoniego i 

Małgorzatę Ludwig, Krystynę Ludwik, ciocię Marię Król, 
dziadków z obu stron i całe ++ pokrew. z rodzin Ludwig i 
Jurzyca.  

   
   
Poniedziałek 12.07.2021 Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu  Bpa i M.      
   
Sierakowice 9.30 

 
Pogrzeb śp. Krystyny Danisz    RIP. 

   

   
Wtorek 13.07.2021 DZIEŃ   FATIMSKI    ŚŚ. Andrzeja Świerada i Benedykta - pustelników        
   
Rachowice 17.30    1. Za ++ rodziców Edeltraudę i Eugeniusza Marcinek, 

dziadków, rodzeństwo, kuzyna Bernarda, Józefa i Helenę 
Gliński, syna Janusza, ++ z pokrew. oraz dusze w czyśćcu 
cierp. 

   2. O radość życia wiecznego  dla + Henryka Paprotny od 
Beaty i Zbyszka.  
Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec i procesja  ze  świecami.  

   
   
 Środa 14.07.2021 ŚŚ. Andrzeja Świerada i Benedykta - pustelników 
   
Sierakowice 17.30 Za + mamę Leontynę Lisaj.      (Bytom) 
   

   
Czwartek 15.07.2021 Św. Bonawentura Bpa i dr K. 
   
Rachowice 18.30 Za + męża Lotara Marcinek na pam. urodzin, rodziców Annę 

i Rainholda Marcinek, Gertrudę i Józefa Szmandra.                      
Za ++ braci, siostrę, bratowe, szwagrów, bratanka oraz za z 
rodzin Marcinek, Strzempek, Przybyła, Nowrot i Kaleta  
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Piątek 16.07.2021 Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel – Wspom. 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Za ++ Marię Skoberla, siostrę Elżbietę, braci, bratową Martę 
ich rodziców, całe ++ pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Sobota 17.07.2021  
    
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Miłosierdzia Bożego i M.B. Nieust. Pom. z 

podziękow. za otrzymane łaski z prośba o dalszą opiekę 

zdrowie i błogosław. Boże z ok. Złotego Jubileuszu (50 lat) 

Małżeńskiego Ludomiry i Jana Jaśkowiak. 
   
Rachowice 18.30 M.N.  Za + męża Emila Urbanek jego ++ rodziców, 

rodzeństwo i teściów, córkę Eleonorę, synową Danutę oraz 
za ++ z rodzin Urbanek, Woźniczek, Markucik i dusze w 
czyśćcu cierp.  

   

16 Niedziela  Zwykła   (18.07.2021) 
Odpust w Magdalence 

   
Goszyce 8.00 Za ++ Magdalenę i Alberta Foit, Agnieszkę Foit oraz ++ z 

pokrew.  
   
Sierakowice 9.30 Za + żonę i matkę Mariannę Kocoń pam. urodzin, ++ 

rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, ++ z rodzin Sołtysiak, 
Kocoń, + Zdzisława Zabielskiego i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 11.00 Za + Alfreda Sosna w kolejną rocz. śm., żonę Małgorzatę, za 

++ Adolfa i Elfrydę Wengrzik, ++ Waltra i Mariana Kampe i 
dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Poniedziałek 19.07.2021  
   
Kapliczka 
Magdalenki 
w  lesie 

10.00 Msza św. w Kapliczce św. Magdalenki w lesie 

Dziękczynna w int. całej naszej parafii oraz wszystkich 
przybyłych pielgrzymów, oraz ++ dobrodziejów. 

   

   
Wtorek 20.07.2021 bł. Czesława Prezb. 
   
  mszy św. nie będzie 
   
   
 Środa 21.07.2021  
   
Sierakowice 17.30 Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże 

opiekę M.B. i zdrowie z ok. urodzin Anny Salbert.  
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Czwartek 22.07.2021 Święto św. Marii Magdaleny 
   
Rachowice 18.30 Do Opatrzności Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze błogosław. i opiekę z ok. urodzin Pana Jurka 
– Kościelnego. (od ks. Prob.) 

   
   
Piątek 23.07.2021 Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Za + Norberta Ginko w 1-szą rocz. śm.  
   
   
Sobota 24.07.2021 Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
    
Sierakowice 17.00 M.N.  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Karola Pasuga  w 

int. jego rodziców i chrzestnych oraz o Boże błogosław. i 
pomoc w jego wychowaniu. 

   
Rachowice 18.30 M.N.  Za + syna Bartłomieja Mazur, rodziców Hieronima  i 

Teresę Stronczek, oraz + matkę Annę Mazura. 
   

17  Niedziela  Zwykła   (25.07.2021) 
Błogosławienie pojazdów 

   
Rachowice 7.30 Za + męża Eryka Grzywacz, ++ rodziców, szwagierkę, 

Gertrudę Mroncz oraz ++ z pokrew.  
   
Sierakowice 9.30 Do Bożej Opatrzn. i M.B. Nieust. Pom. i Miłosierdzia Bożego 

z podziękow. za otrzymane łaski, z prośba o dalsze zdrowie i 
opiekę Bożą w int. Marii Sosna oraz dzieci i wnuków z 
rodzinami. 

   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Renatę i Ernesta Kotuc, dziadków oraz całe 

++ pokrew. z rodzin Kotuc i Kolasiński.  
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby  w kolejne dwa  tygodnie na  impregnację 
dachu kościoła, za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii, by 
ze źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie dary i łaski dla nas 
przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają się na drodze 
naszej wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze 
przerzuca mosty między sobą a naszym życiem, posyła do nas proroków, abyśmy 
przez odnawianie przymierza zawsze byli Jego wybranym narodem. 

3) W najbliższy wtorek w Rachowicach zapraszamy na  „Dzień Fatimski” o godz. 

17.30. figurę poniosą mężczyźni od kościoła do p. Sołtysa,- proszę się dogadać. 
4) W niedzielę za tydzień odpust Magdalenki dlatego msza św. w Goszycach rano o 

godz. 8.00 a w Rachowicach o godz. 11.00 w Sierakowicach bez zmian 
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5) Nasze parafialne spotkanie 19.07. w poniedziałek o godz. 10.00 msza św. w Lesie w 

kaplicy w Magdalence 
6) Po 6-ściu latach konieczna jest nowy impregnacja całego dachu na kościele w 

Rachowicach cały dach jest najpierw i zdjęta jest stara warstwa impregnacyjna 
następnie będzie pokryty specjalnym środkiem przeciw glonom a następnie 
podwójna warstwa impregnatu, która będzie zabezpieczenie na kolejne 6-ść lat, 
bardzo proszę kiedy ogłoszę aby 5-ciu mężczyzn pomogło w nakładaniu warstw 
impregnacyjnych ale tylko na dole czyli soboty i bramkę wejściową. 

7) Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich którzy w jakikolwiek sposób 
wspomogli organizację Pre-festiwalu Życia jak i naszego Festynu „Rodzina 
Bogiem Silna. W sposób szczególny dziękujemy sponsorom, ofiarodawcom, 
parafianom, Panu Burmistrzowi, Sołectwom: Rachowice, Sierakowice i Goszyce, 
OSP Sierakowice i Rachowice, zarządowi boiska klubu – Start Sierakowice oraz 
naszej młodzieży: animatorom i scholii parafialnej i całej parafii  

8) Kiedy w czasie wędrówek będziemy nawiedzali świątynie, sanktuaria, klasztory, 
pamiętajmy o godnym stroju, by w ten sposób dać świadectwo szacunku dla 
miejsc świętych. W języku biznesowym używa się określenia dress code dla 

nazwania pewnego kanonu stroju i wyglądu. Warto pomyśleć, że taki dress code 

obowiązuje także w kościele, a jego podstawą jest godność miejsca, do którego 
wchodzimy. 

9) W niedzielę za dwa tygodnie będziemy wspominać św. Krzysztofa, patrona 

kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po 

Mszy Świętej będę błogosławił pojazdów. Pamiętajmy jednak, że błogosław. nie 
zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze. 

 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  

 12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), niemiecki biskup misyjny, przyjaciel Polski, 
męczennik, 

 13 VII  – święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-XI w.), polscy asceci, pustelnicy. 

 15 VII – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i 

życiorysów św. Franciszka,   

 16 VII – Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów. 

 22 VII – św. Maria Magdalena, nazywana Apostołką Apostołów, zaniosła im radosną wieść o 
zmartwychwstaniu, jedna z kobiet towarzyszących Jezusowi i apostołom, uwolniona przez Pana z 
mocy złych duchów; 

 23 VII – św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka Europy, 

 24 VII – św. Kinga (1234-1292), polska księżna, a następnie klaryska w Starym Sączu, 

 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : za dwa tygodnie    Koniczek Z.;   Widera I.;   Nawrat D. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Stargot) :  

                                                           1. tydz: Pieczka …, Urbanek K., Urbanek M.; Hassa A                   

.                                                                                 

                                                            2. tydz   Frydrych S.; Rapsiewicz I.,; Andrysek K.; Foit D.                                                   


