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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  
   
   
   
Poniedziałek 13.09.2021 DZIEŃ   FATIMSKI         Św. Jana Chryzostoma 
   
Rachowice 17.30 

konc: 

 

   1. Do Opatrzn. Bożej i M.B. Fatimskiej z podziękow. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. i zdrowie dla rodziny 
Ewy i Piotra Przybyła.  

   2. Do Opatrzn. Bożej i M.B. Fatimskiej z podziękow. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże                    
z ok. 70-tych urodzin Konrada Sosna.  
Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec i procesja  ze  świecami 

   

   
Wtorek 14.09.2021 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
   
Sierakowice 7.00 

konc: 

Recytowana 

1. Za Parafian      (bez organisty) 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące    ( ofiara ze skarbony ) 

   
   
 Środa 15.09.2021 Wspomnienie obowiązkowe NMP Bolesnej 
   
Sierakowice 17.30 Do Opatrzn. Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o zdrowie z ok. urodzin Ingeborgi 
Hasa. 

   
Rachowice 18.30 Za ++ rodziców Dorotę i Józefa Szczempek, matkę Annę 

Mazur, za ++ dziadków z obu stron, wszystkich ++ z rodzin 
Szczepek, Mazur, Marcinek i Franik. 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Czwartek 16.09.2021 Św. Korneliusz  Pp.   i    św. Cypriana Bpa – Męczenników. 
   
Rachowice 13.00 Śl. Rz.  pomiędzy  Agnieszką Gruszka  i  Pawła Pluta 
   
Sierakowice 17.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Oliwiera Franuszczyk w 

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

   
Rachowice 18.30 Za + Ericha Groffik kolejną rocz. śm., ++ rodziców, 

rodzeństwo, szwagrów, szwagierkę Irmgardę, Otylię, 
Maksymiliana i Rafała Kijas, Barbarę Sosna, ++ z pokrew., z 
obu stron i dusze w czyśćcu cierp.   

   
   
Piątek 17.09.2021  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

M. szkol. Za ++ rodziców Alojza i Marię Fochmann ich syna 
Norberta, za wszystkich ++ z rodzin Fochmann i Holewa oraz 
za dusze w czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
M. szkol. Za + Eleonorę Machaj w rocznicę jej śmierci. Za 
++ z rodzin Urbanek, Machaj, Skałuba, Woźniczek oraz za 
dusze w czyśćcu cierp. 

   
   
Sobota 18.09.2021 Św. Stanisława Kostki - Zakonnika Patrona Polski. 
    
Sierakowice 17.00 M.N.  Za + Marię Schoepe w 15-tą rocz. śm., męża Józefa, 

zięcia Andrzeja oraz dusze w czyśćcu cierp. 
   
Rachowice 18.30 M.N.  Za ++ rodziców Edeltraudę i Eugeniusza Marcinek, 

Józefa i Władysława Szynkaruk. Za ++ dziadków Marcinek, 
Gerkhe, Szynkaruk, Lewczuk, całe ++ pokrew. z obu stron                 
i dusze w czyśćcu cierp.  

   

25  Niedziela  Zwykła   (19.09.2021) 
   
Rachowice 7.30 Do Opatrzn. Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośba o dalszą opiekę i zdrowie z ok.          
50-tych urodzin Ireny i Roberta Rakowskich. 

   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna do Opatrzności Bożej za otrzymane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodziny Cencarek. 
   
Goszyce  11.00 Do Opatrzn. Bożej M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. w rodzinach 
Neugebauer, Sergot i Kazimierczak. 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta przeniesiona z października na Stolicę Apostolską w przyszłym 
tygodniu na  „ołtarzowa”- na impregnację dachu kościoła w Rachowicach, za 
wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) „Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W 
sposób szczególny tę prawdę pragniemy sobie uświadomić w dzisiejszą 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. 

3) Dzisiaj nieszpory w Rachowicach i Sierakowicach. 
4) Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i 

kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony 
jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi 
dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. 

5) Jutro w poniedziałek o godz. 17.30 Dzień Fatimski serdecznie zapraszam 

wszystkich parafian na tę wspólną modlitwę do Rachowic.   
6) We wtorek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. 

Zachęcamy, aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa. 
7) W najbliższą czwartek 16.09. emerytowany Proboszcz ks. Radca Ryszard 

Stokłosa będzie obchodzić swoje 91-sze urodziny polecam ks. Radcę Bożej 
Opatrzności. 

8) W piątek przypominamy o mszy św. szkolnej a przedtem Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Z racji przypadającego w sobotę święta św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży – 
zapraszamy dzieci i młodzież w piątek na mszę świętą szkolną na której uczcimy 
świętego Stanisława Kostkę.  

9) Zapraszamy wszystkich parafian dziś (niedziela) o 18.00 do amfiteatru w 
Sośnicowicach na koncert uwielbienia, który jest organizowany przez nasza parafię i 
parafię św. Jakuba z Sośnicowic – wystąpią tam również osoby z naszej parafii.  

10) Z 17 na 18.09 odbędzie się młodzieżowa piesza pielgrzymka do Rud. O 23.00 
odbędzie się nabożeństwo w katedrze Gliwickiej, a 24.00 wyruszymy z Katedry. W 
sobotę rano o 9.00 odbędzie się Msza Święta w Rudach. Koszt 10 zł - powrót na 
własną rękę. Zapisy w zakrystii u Pana Kościelnego do 15.09. 

11) 19.09 w niedzielę o 18:00 spotkanie przy stole dla wszystkich animatorów i 
młodzieżowej scholii.  

12) Do dziś proszę uregulować płatność osób które wybierają się na pielgrzymkę do 
Krakowa 25.09 

13)W sobotę kościół wspomina świętego Stanisława Kostkę – patrona dzieci i młodzieży, w 
sposób szczególny będziemy chcieli Go uczcić w czasie mszy świętej szkolnej w piątek, 
nasza parafialna młodzież włączy się w oprawę liturgiczną i muzyczną w Sierakowicach. 
Zapraszamy szczególnie wszystkie dzieci i młodzież.   

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Piotrołaj U., Pasuga D., Cholewa G.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Lipowa) : Cetera – B., - E., - K., ;  Baut  D. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła; 

 15 września – Najświętsza Maryja Panna Bolesna  

 16 września – święci męczennicy Korneliusz (†253), papież, i Cyprian (†258), biskup, gorliwi 
duszpasterze i obrońcy wiary; 

 18 września – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik, patron Polski, dzieci i młodzieży. 
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