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23  Niedziela  Zwykła   (5.09.2021) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Dziękczynna do Opatrzn. Bożej z podziękow. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. dla rodziny 
Brunona Szczesny 

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   

Do Opatrzn. Bożej z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. rodziny Maryli i 
Andrzeja Wiadernych oraz ich dzieci z rodzinami.    

   
Goszyce  11.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o dalsze błogosław. Boże zdrowie i opiekę z ok.     
25-tej rocznicy ślubu Adeli i Piotra Niemiec.  

   
   
Poniedziałek 6.09.2021  
   
Rachowice 7.00 

Recytowana  
Za żyjących i ++ Parafian   (bez organisty) 

   

   
Wtorek 7.09.2021  
   
Sierakowice 7.00 Za + ojca Józefa Majnusz w 15-tą rocz. śm. mamę Gertrudę, 

rodziców Salomeę i Jana Król o radość życia wiecznego. 
   
   
 Środa 8.09.2021 Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – święto      M.B Siewnej 
   
Sierakowice 17.30 

konc: 
1. Za + Małgorzatę Różowską w 1-szą rocz. śm. 

2. Za Elżbietę Gorewoda w 4-tą rocz. śm.   
   

   
Czwartek 9.09.2021  
   
Sierakowice 17.30 Do Opatrzn. Bożej i Miłosierdzia Bożego z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośba o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z 
ok. 60-tych urodzin Krystyny Śladkowskiej oraz 10-tej rocz. 
ślubu dzieci Justyny i Marcina Kowol.   

   
Rachowice 18.30 Do Opatrzn. Bożej i Miłosierdzia Bożego z podziękow.                  

za otrzymane łaski z prośba o dalsze błogosław. Boże                       
z ok. 40-tej rocz. ślubu Renaty i Manfreda Czaja.  
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Piątek 10.09.2021  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

konc: 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 M. szkol.1. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o 
zdrowie i Boże błogosław. w int. rodziny Stefana i Reginy 
Sosna. 

  2. Do Opatrzn. Bożej i M.B. Fatimskiej z podziękow. za 
otrzymane łaski z prośba o dalsze zdrowie i opiekę z ok.             
80-tych urodzin Teresy Schneider 

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol. Za + ojca Jerzego Hassa w rocz. śm. mamę 
Małgorzatę. Za ++ dziadków ciocie i wujków oraz kuzyna 
Christiana, za ++ rodziców Joachima i Leokadię Nowrot oraz 
całe ++ pokrew z rodzin Hassa, Markucik, Sachnik i 
Urbanek.   

   
   
Sobota 11.09.2021  
    
Sierakowice 17.00 

konc: 
M.N.  1. Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosław. Boże, opiekę M.B. i zdrowie dla rodziny Gabrieli i 
Piotra Proksza.  

2. Z podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę Boża i zdrowie z ok. 40-tych urodzin Anny Kowol i jej 
rodziny 

   
Rachowice 18.30 M.N.  Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o 

dalszą opiekę Boża i zdrowie w int. Sabiny i Norberta Jurczyk 
z ok. 30-tej rocznicy ślubu. 

   

24  Niedziela  Zwykła   (12.09.2021) 
Rocznica poświęcenia naszych kościołów 

   
Rachowice 7.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Rachowicach. 

    
Sierakowice 9.30 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kościoła w Sierakowicach. 

   
Goszyce  11.00 

Kiermasz 
O Błogosław. Boże dla Parafian i za ++ fundatorów, 
budowniczych i dobrodziejów kaplicy w Goszycach. 

   
Rachowice 14.30 N i e s z p o r y  
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y  
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 
 

1) Dzisiejsza kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego w przyszłym 
tygodniu, kolekta przeniesiona z października na Stolicę Apostolską, za wszelkie 
ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Człowiek, który ma serce przepełnione miłością, na spotkaniu chce powiedzieć 
dosłownie o wszystkim. Kiedy szuka pocieszenia, umocnienia, wsparcia w 
trudnościach, pomocnej rady, wtedy ma mało czasu na bycie blisko i słuchanie 
Boga, który kocha. Lecz jeśli nie ma miłości, to wszystko się dłuży i jest tylko 
niemiłym obowiązkiem. Nie zapominajmy o miłości, gdy jesteśmy na niedzielnej 
Eucharystii, bo stoimy przed Tym, który jest miłością i z miłości daje nam siebie 
jako pokarm na życie wieczne. 

3) Jak już wcześniej informowaliśmy jutro w poniedziałek o godz. 18.00 zapisy dzieci 
Pierwszokomunijnch w salce na plebanii. (wymagania podaliśmy 2 tygodnie temu) 

4) W środę 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Duchowość 
naszego narodu jest przeniknięta duchowością maryjną, która zawsze 

ukierunkowuje nas na Boga. W naszej tradycji to święto jest nazywane świętem 
Matki Bożej Siewnej, bo tego właśnie dnia prosimy o błogosławieństwo Boże dla 
przyszłych plonów, żeby nasza ziemia przyniosła chleb. 

5) Od przyszłego piątku zapraszamy wszystkie dzieci na mszę św. szkolną a                     
10 minut wcześniej zapraszamy wszystkich na Koronkę i Miłosierdzia Bożego 

6) W przyszłą niedzielę Nieszpory w Rachowicach i Sierakowicach 
7) „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc 

wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W sposób szczególny tę prawdę 

pragniemy sobie uświadomić w przyszłą niedzielę obchodząc uroczystość rocznicy 

poświęcenia naszych kościołów, czyli Kiermasz - Choć to data umowna, chcemy przez 

każdorazowy udział w Eucharystii tworzyć i umacniać wspólnotę Kościoła, 
wspólnotę braci i sióstr w jednej wierze. 

8) Parafialna pielgrzymka do Krakowa odbędzie się 25.09 od dziś do przyszłej 
niedzieli w zakrystii proszę o uregulowanie 100 zł. Udało się zarezerwować 70 
osobowy autokar. Niestety musieliśmy ponad 40 osobom odmówić – tak wielkie 
było zainteresowanie. Myślimy o kolejnych wyjazdach pielgrzymkowych. Więcej 
informacji o samym wyjeździe do Krakowa podamy w następnych tygodniach.  

9) Dziś w Gościu Niedzielnym artykuł o kościele w Sierakowicach – zostało 
zamówione więcej egzemplarzy zapraszamy do lektury. Można także nabyć 
specjalne wydanie Gościa Niedzielnego w cenie 10 zł poświęcony osobie 
Prymasa Kardynała Wyszyńskiego.  

10)10.09 w piątek o godz. 19.10 spotkanie młodzieżowej scholii w „Rachowickiej 
Przystani”. 

11) W niedzielę 12 września o godz. 18 zapraszamy wspólnie z Parafią św. Jakuba 
do Amfiteatru w Sośnicowicach na plenerowy koncert uwielbienia. Przedsięwzięcie 
to jest skierowane do wszystkich zainteresowanych muzyką na żywo i chcących 
spędzić wspaniały niedzielny wieczór. Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie objęte 
jest patronatem honorowym Burmistrza Sośnicowic oraz patronatem medialnym 
Radia CCM oraz Radia DOXA z Opola. 
 

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Król W., Mazur E., Mazur A.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Lipowa) : Czaja D.;  Stareczek M.; Malarz S.;  Domian D. 
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