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  1  Niedziela  adwentu   ( 28.11.2021 )  
Rozpoczęcie Nowego Roku Liturgicznego - „C”  ROK Św. Łukasza 

   
Rachowice 7.30 Za ++ Edeltraudę Marcinek, męża Jerzego (RFN) ich rodziców i 

rodzeństw, Marię Gehrke, Wernera Greiner, Reinholda 
Scholz, Karola Tondygro oraz ++ z pokrew.   

   
Sierakowice 9.30 Za + Rudolfa Straszek jego rodziców Marię i Maksymiliana, 

Horsta Soika oraz dusze w czyśćcu cierp. 
   
Goszyce  11.00 Za ++ rodziców Jana i Anielę Król, Zofię i Zygmunta 

Łachańskich, 2-ch braci Pawła i Józefa, siostrę Jadwigę, 2-
ch szwagrów Michała i Bonifacego, bratową, zięcia Andrzeja 
oraz ++ z pokrew.  

   
Rachowice 14.30 Nieszpory adwentowe z poświęceniem wieńców adwentowych  
   
Sierakowice 15.30 Nieszpory adwentowe z poświęceniem wieńców adwentowych  
   
   
Poniedziałek 29.11.2021 RORATY         
   
Rachowice 6.45 

konc: 

 

1. Za żyjących i ++ parafian 

2. O zdrowie i ustanie pandemii 

   

   
Wtorek 30.12.2021 RORATY        Święty Andrzej, Ap.  
   
Sierakowice 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące   (ofiara ze skarbony) 
   
Sierakowice 11.00 Pogrzeb  śp. Aldony Miąsik    RIP  
   
   
 Środa 1.12.2021 RORATY 
   
Sierakowice 16.30 Za + męża Ernesta Szostek, córkę Wiolettę i wszystkich             

++  z  rodzin  Szostek,  Szatanik,  Duraj.  
   
Rachowice 17.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Tymoteusza Mazur w 

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

   

   
Czwartek 2.12.2021 Pierwszy Czwartek 

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Sierakowice 16.30 Za ++ Józefa Karbownik na pam. 100-nych urodzin żonę 

Helenę, Anielę i Józefa Mynarek ich syna Jerzego, Marcina 
Rekus, Pawła Weindich, Martę Hajok ++ z rodzin Karbownik, 
Mynarek, Kern, Pawlaszczyk, ++ sąsiadów i dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
Rachowice 17.00 

17.30 
Wystawienie Najśw. Sakram.   (Godzina święta) 
Za ++ rodziców Elżbietę i Maksymiliana Cholewa, ojca 
Henryka Paprotny, dziadków Cholewa, Bandzarewicz, 
Paprotny i Wieszok, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Piątek 3.12.2021 Pierwszy Piątek      św. Franciszek Ksawery        
   
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 4.12.2021 Św. Barbary - Patronki Górników       
    
Rachowice 10.00 Do św. Barbary Patronki naszych Górników z  Rachowic o 

wstawiennictwo i opiekę Bożą w pracy, oraz z podziękow. 

za szczęśliwą pracę. 
    
Sierakowice 16.05 

16.30 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 

M.N. Do św. Barbary Patronki naszych Górników z  

Sierakowic i Goszyc o wstawiennictwo i opiekę Bożą w  

pracy, oraz z podziękowaniem za szczęśliwą pracę. 
   
Rachowice 17.35 

18.00 

Różaniec do M.B. Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników 
M.N.  Z podziękowaniem za wszelkie dobro w int. wszystkich 
dobrodziejów naszego kościoła. 

   

2   Niedziela  adwentu   (5.12.2021) 
   
Rachowice 7.10 

7.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Za + Herberta Marcinek, Franciszkę i Maksymiliana Minas, 
rodziców i rodzeństwo, Gerdę i Bogdana Wollny, za ++ z 
rodzin Sosna, Minas, Cesarz, Sonię i Gerharda Scholz Annę 
i Reinholda Marcinek oraz dusze w czyśćcu cierp.   

   
Sierakowice 9.10 

9.30 

Godzinki ku czci M.B. Fatimskiej   
Do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla całej rodziny 
Skoberla 
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Goszyce  11.00 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i 

zdrowie w int. rodziny Joachima i Agnieszki Morcinek. 
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby a w Goszycach na nowe figury do szopki 
Bożonarodzeniowej w przyszłym tygodniu na nasze potrzeby, a do puszki przed 
kościołem na pomoc kościołowi na wschodzie,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg 
zapłać” 

2) Od dziś  zakrystii można już nabyć Świece Caritas duże 15 zł a małe 7 zł. oraz 
opłatki wigilijne. 

3) Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcamy do podjęcia osobistych 
wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad 
swoim postępowaniem, w tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam 
Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan 

4) W tym tygodniu od poniedziałku do środy zapraszamy nie tylko dzieci na roraty 
5) We wtorek o godz. 11.00 pogrzeb śp. Aldony Miąsik  RIP  (urna) 
6) W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca w Rachowicach „Godzina Święta” o 

17.00,w pierwszy piątek w Rachowicach msza św. rano a w Sierakowicach 

wieczorem,  spowiedź - w Rachowicach ½ godziny przed mszą św. w czwartek a 
w Sierakowicach w piątek od 16.15 

7) W sobotę 4 grudnia w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary - na Śląsku 
obchodzimy Dzień Górnika czcząc patronkę ludzi górniczego trudu, zapraszam na 
msza św. do Rachowic na  o godz. 10.00 a w Sierakowicach na godz. 16.30  

8) Odwiedziny chorych w pierwszy piątek proszę zgłosić w zakrystii ale  odwiedzimy 
chorych również przed  świętami. 

9) Parafia Sośnicowice wydała kalendarz na przyszły rok ze zdjęciami kościoła i 
kaplicy w magdalence. Ofiara jest dobrowolna, a cały dochód przeznaczony jest 
na remont kaplicy w Magdalence. Zachęcamy do cegiełki na tą inwestycję. 
Kalendarze są do nabycia w zakrystii.  

10)W środę w „Rachowickiej Przystani” o godz. 18.30 spotkanie dla animatorów a w 
sobotę o 10.00 dla młodzieżowej scholii.  

11)Z piątku od godz. 19.00 na sobotę do godz. 8.00 w sali OSP Sierakowice 

odbędzie się „Nocka Ministrantów” w czasie której rozdane zostaną wyróżnienia 

i nagrody za służbę. W tym czasie odbędzie się  formacja naszej służby, wspólna 
modlitwa jak również zabawy integracyjne, karaoke, przygotowywanie kolacji i 
śniadania i oglądanie bajki. Zapraszamy wszystkich ministrantów i lektorów czas 
zgłoszenia do środy u ks. Wikarego. Podczas tej nocy opiekę nad grupą będzie 
sprawowało również kilku rodziców.  

12)Rada Szkoły organizuje kiermasz szkolny w najbliższą sobotę i niedzielę 4 i 5 
grudnia koło kościoła obok piekarni w sobotę od 16.00 do 18.00 i w niedzielę od 
godz. 9.00 do 12.00  

 

 Rachowice –  sprzątanie Kościoła :  Gowin M. ;  Gowin A. ;  Myszogląd  D.  

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (Blok ) :  Kożuszek  E.;  Śladkowska K.:   Salbert  A.;  Salbert  W.  

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 30 XI wtorek – św. Andrzej, brat Świętego Piotra pierwszy uczeń powołany na Apostoła; 
 3 XII piątek – św. Święty Franciszek Ksawery (1506-1552), jezuita, niestrudzony głosiciel Ewangelii i patron 

misjonarzy katolickich; 

 4.XII sobotę – św. Barbara, (II/III w.), dziewica i męczennica, patronka dobrej śmierci, orędowniczka górników, 

hutników oraz osób bezrobotnych.      
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