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31  Niedziela  Zwykła   (31.10.2021) 
( Zmiana czasu na zimowy ) 

   
Rachowice 7.30 Za + męża Jana Cholewa, rodziców Gertrudę i Józefa Szmandra, 

Karola Cholewa, Helenę i Pawła Godula, Antoniego Szmandra, 
Alfonsa Godula, Lotara Marcinek, Magdalenę i Emanuela Nowrot, 
wszystkich ++ z pokrew z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.  

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Alfreda i Gertrudę Kowol, + brata Krystiana. Za ++ 

Amelię i Iwonę Stolarek, dziadków oraz wszystkich  ++  z  pokrew. 
   
Goszyce  11.00 Za ++ ojców Oswalda Morcinek i Adolfa Krybus oraz wszystkich ++ z 

rodzin Morcinek, Krybus i Mateja. 
   
Rachowice 14.30 Nabożeństwo  R ó ż a ń c o w e 
   
Sierakowice 15.30 Nabożeństwo  R ó ż a ń c o w e 
   

UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH   ŚWIĘTYCH   ( 1.11.2021) 
   
Rachowice 7.30 Za ++ rodziców Krystynę i Gerarda Koniczek, Hildegardę i Huberta 

Gowin, ich rodziców i rodzeństwo  oraz całe ++ pokrew. z rodzin 
Koniczek, Gowin, Brzoza i Mroncz.     

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Augustynę i Gerarda Pieczka, żonę Helenę jej 

rodziców, Zofię i Władysława jej brata Józefa Izworski oraz 
wszystkich ++ z rodzin Pieczka, Wojtulek, Izworski, Wielocha i dusze 
w czyśćcu cierp.   

   
Goszyce 11.00 Za + męża Eryka Król jego rodziców teściów, rodzeństwo i całe ++ 

pokrew z rodzin Król i Pieczka  
   
Rachowice 13.30 Nabożeństwo za  ++ z  kazaniem i procesja na cmentarz. 
   
Sierakowice 15.00 Nabożeństwo za  ++ z  kazaniem i procesja na cmentarz. 
   

 WSPOMNIENIE  WSZYSTKICH  WIERNYCH  ZMARŁYCH 
wtorek ( D Z I E Ń   Z A D U S Z N Y )  2.11.2021 

   
Goszyce 7.00 Msza  św. za  zalecanych  zmarłych. 

Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
Sierakowice 16.30 

 
M.N.  Msza  św. za  zalecanych  zmarłych.  

Różaniec  za  ++ zalecanych   (na Cmentarzu) 
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Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 



Parafia Św. Trójcy  tel.  (032)  238-42-30 
Rachowice 

Rachowice 18.00 Różaniec  za  ++ zalecanych    (na Cmentarzu)   

M.N. Msza  św. za  zalecanych  zmarłych. 
   
   
 Środa 3.11.2021  
   
Sierakowice 16.30 Za ++ dziadków Ottona Salbert, Jerzego i Irmgardę Proksza oraz 

dusze w czyśćcu cierp.  

Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
Rachowice 17.05 

17.30 
Różaniec  za  ++ zalecanych 
Za + Erwina Andrysek od górników w Rachowic.  

   

   
Czwartek 4.11.2021 Św. Karola Boromeusza Bpa  - Wspomnienie 
   
Sierakowice 16.30 Za + Małgorzatę Skoberla w 30-ty dzień po śm.  

Różaniec  za  ++ zalecanych 
   
Rachowice 17.05 

17.30 
Różaniec  za  ++ zalecanych  
Za + męża Franciszka Kweczer jego rodziców teściów, siostrę Łucję, 
szwagrów Jana i Andrzeja, brata Wilhelma, całe ++ pokrewieństwo  i  
dusze w czyśćcu cierp.  

   

   
Piątek 5.11.2021 Pierwszy Piątek 
   
Rachowice 6.45 

 

 

Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
błogosław. dla naszych rodz. z Rachowic.  

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
   

 8.00 ODWIEDZINY CHORYCH  
   
Sierakowice 16.30 

17.00 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  i adoracja 
Do Serca Pana Jezusa na podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
błogosław. dla naszych rodzin z Sierakowic  i  Goszyc.  

   

   
Sobota 6.11.2021  
    
Sierakowice 16.05 

16.30 
Różaniec  za  ++ zalecanych  

M.N. Za ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo i całe ++ pokrew. z 
rodzin Markiewicz, Ciołek, Huszcza, Ulewicz, Kasperowicz i 
Kołodziejczyk, ++ Ritę i Ryszarda Salbert oraz dusze w czyśćcu 
cierp.  (p. Olszewska)  

   
Rachowice 17.35 

18.00 
Różaniec  za  ++ zalecanych  

M.N.  Za + męża Antoniego Szmandra na pam. jego urodzin, za ++ 
rodziców Gertrudę i Józefa Szmandra, szwagrów Jana i Lotara, za 
++teściów Pelagię i Jana Turskich, całe ++ pokrew.    i dusze w 
czyśćcu cierp.  

   

32  Niedziela  Zwykła   (7.11.2021) 
   
Rachowice 7.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i 

zdrowie w int. rodziny Leonarda Woźniczek 
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Sierakowice 9.30 Za + Józefa Gluch, jego rodziców , 4-ch braci, 2-ie siostry. Za 
rodziców Augustynę i Franciszka Schweigstill, wnuczka Janka, 
synową Teresę, syna Alberta, córkę Gertrudę jej męża Ewalda i 
zięcia Waldemara oraz dusze w czyśćcu cierp. 

   

Goszyce  11.00 

konc: 

   1. Do Anioła Stróża za roczne dziecko Szymona Neugebauer w int. 
jego rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w jego 
wychowaniu. 

   2. Do Anioła Stróża za roczne dziecko Czesława Janewa w int. jego 
rodziców i chrzestnych o błogosław. Boże i pomoc w jego 
wychowaniu. 

   

Rachowice 14.30 Różaniec  za ++ zalecanych 
   
Sierakowice 15.30 Różaniec  za ++ zalecanych 
   
 

EGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta i  jutro w Urocz. Wszystkich Świętych na nasze potrzeby w przyszłym 
tygodniu na  potrzeby Diecezji i Semin. Duchow. za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Dziś w nocy zmiana czasu na zimowy, dlatego następuje również : zmiana godzin 
odprawianych mszy św. w tygodniu o 1 godz. wcześniej a w sobotę ½    godziny wcześniej 
czyli  w Sierakowicach o 16.30  a w Rachowicach o 18.00. 

3) Jutro w poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych Porządek mszy świętych niedzielny po 
południu w Rachowicach o godz. 13.30 nabożeństwo ze specjalnym kazaniem a następnie 
różaniec z procesją na cmentarz,  w Sierakowicach  podobnie ale o godz. 15.00  na 
cmentarzu  -  proszę być ostrożnym w maseczkach.  

4) W dniach od 1 (po południu) do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. 
Warunkiem jego uzyskania jest stan łaski uświęcającej, komunia św., nawiedzenie cmentarza 
lub  i modlitwa za zmarłych. 

5) W zakrystii można składać zalecki - / wypominki /  w „Dzień Zaduszny” msze św. będą 
odprawiane za zalecanych ++ jak również przez cały tydzień różaniec będzie odprawiany za 
++ zalecanych. 

6) Dobrowolna ofiara do skarbony lub koszyka na wywóz śmieci –  w Wszystkich Świętych i 

dzień Zaduszny na cmentarzu lub koło kościoła obecnie jeden wózek kosztuje 180,00 zł.  
7) Zachęcam aby skorzystać z Sakramentu Pokuty i ofiarować Komunię Św. oraz  odpust  

zupełny za naszych zmarłych, gdyż okres ten to szczególna okazja i Dar Łaski Bożej dla 
naszych zmarłych 

8) Spowiedź dla dzieci w Rachow. w czwartek od 17.00 a w Sierakow. w piątek o 15.50 
9) W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca rano msza św. w Rachowicach o godz.6.45 a w 

Sierakowicach o 16.30 nabożeństwo i o godz. 17.00 msza św.  
10)Odwiedziny chorych w pierwszy piątek od godz. 8.00 chętnych proszę zgłosić 
11)Intencja wolna 10.11 w środa w Sierakowice lub Rachowice wieczorem 
12)Zapisywanie intencji na przyszły rok urodzinowe i jubileuszowe  we wtorek 8.30 do 9.15 i w 

środę od 8.30 9.15 oraz w przyszłym tygodniu (podajemy tyko termin i nr. tel. będziemy 

odzwaniać ) TEL. PARAFIALNY 32 238 42 30 
13)Sierakowice – drzewo  podziękowanie 
14)5.11 w piątek o godz. 17.45 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla animatorów 
15) 6.11 w sobotę od 10.00 w „Rachow. Przyst.” druga część dekanalnego kursu lektorsk.   

16) Zachęcamy do nabycia dziś przed kościołem, a w tyg. w zakrystii „Boskiego Kalendarza 

Adwentowego” z modlitwami, zadaniami i czekoladkami na każdy dzień adwentu w cenie 15 

zł. Kalendarze będą dostępne tylko do piątku.  Przed Kościołem można również nabyć w 
cenie 3.50 zł. kartki świąteczne – zaprojektowane przez duszpasterstwo Gliwice. Cały zysk 
przekazany będzie na fundusz młodzieżowy.  Za każdą cegiełkę dziękujemy.  

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Marczak ;  Mrozek ;  Król  
 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Blok) : Kowol J.; Lasota E.; Świątek B. Pasińska B. 
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