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4   Niedziela  adwentu   (19.12.2021) 
   
Rachowice 7.30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Barbary             

z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i 
błogosław. Boże z ok. 60-tej rocz. urodzin Rudolfa Grzywacz. 

   
Sierakowice 9.30 Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę Różowski, Ferdynanda 

Kukiełka, mamę Jadwigę, za ++ z rodzin Kukiełka, Różowski, 
Kowaczek, Sosna, za + Urszulę Kipara, całe ++ pokrew. i 
dusze w czyśćcu cierp.   

   
Goszyce  11.00 Za + męża Jana Szymońskiego, za ++ rodziców, teściów, 

siostrę, ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  
   

   
Poniedziałek 20.12.2021  
   
Rachowice 7.00 

konc: 

 

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

2. Za + ojca Seweryna Masarczyk    (od ks. Prob.) 

   

   
Wtorek 21.12.2021  
   
Sierakowice 7.00 

konc: 
1. Za żyjących i ++ Parafian 

2. Za ++ księży Karola Gąsior,  Mariana Piotrowskiego           
i Waldemara Glowka   

   
   
 Środa 22.12.2021  
   
Sierakowice 16.30 

konc: 
1. Za + Ryszarda Salbert w 1-szą rocz. śm.  

2. Za + Annę Komor w 1-szą śm. 
   
Rachowice 17.30 Za + Gerharda Król w kolejną rocz. śm. jego rodziców, 

rodzeństwo, matkę chrzestną i za całe ++ pokrew.  
   

   
Czwartek 23.12.2021  
   
Sierakowice 16.30 Za + Pawła Foit w kolejną  rocz. śm. 
   
Rachowice 17.30 Dziękczynna za łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże                  

z  i  zdrowie w int. Jadwigi i Jerzego Sachnik. 
   
   

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

 

Goszyce 1932r. 
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Piątek 24.12.2021 WIGILIA  BOŻEGO  NARODZENIA 
   
Goszyce 16.15 Do Dzieciątka Jezus o Boże błogosławieństwo i zdrowie w 

intencji wszystkich mieszkańców   Goszyc. 
   
GROTA 
RACHOWICKA 

22.50  

23.00 
 

 

 
 

ok. 24.00 

Wprowadzenie do przeżycia Pasterki   

(PASTERKA) Do Dzieciątka Jezus o Boże błogosław. i 

zdrowie w intencji wszystkich mieszkańców   RACHOWIC i 
SIERAKOWIC oraz wszystkich przybyłych gości. 

Wspólne kolędowanie (ok. 20 min) 
   
   

   N A R O D Z E N I E    P A Ń S K I E    sobota ( 25.12.2021 )     
   
Goszyce 8.00 Do Dzieciątka Jezus z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą 

o zdrowie i błogosław. Boże w int. rodziny Leszczyński. 
   
Sierakowice 9.30 Do Dzieciątka Jezus i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże z ok. 
70-tych urodzin Urszuli Piskorz. 

   
Rachowice 11.00 Za ++ rodziców Dorotę i Leona Warzecha ich rodziców, za + 

ojca Mikołaja Nowrot  jego córkę Monikę, Piotra Toporek, 
Agnieszkę i Ernesta Pawletko i dusze w czyśćcu cierp.  

   

   

 Świętej  Rodziny  Jezusa Maryi  i  Józefa     
niedziela  ( 26.12.2021) 

   
Rachowice   8.30 Za ++ Górników  z RACHOWIC  
   
Sierakowice 8.30 Za ++ Górników  z SIERAKOWIC I GOSZYC 
   
Sierakowice 10.30 Do św. Rodziny z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o 

dalsze Boże błogosław. , pomoc i opiekę dla Edyty i Waltra 
Sosna oraz ich dzieci z rodzinami, pokrew. i dobrodziejów. 

   
Goszyce  10.30 Za ++ rodziców Marię i Pawła Kotucz, ojca Józefa Stanko, 

syna Dariusza, dziadków, całe ++ pokrew. oraz dusze w 
czyśćcu cierp.  

   

   
Poniedziałek 27.12.2021 Św. Jana  Ap. i Ewangelisty     Oktawa Bożego Narodzenia 
   
Rachowice 8.30 

konc: 

 

   1. Za + żonę Helgę Koniczek na pam. urodzin, za jej 
rodziców Marię i Ryszarda Przybyła, dziadków Józefę i 
Szymona Minas, za Małgorzatę Koniczek, 2-ch mężów Jana 
i Hugona, córkę Ewę, syna Józefa, synową Krystynę, 
Ryszarda Urbanek oraz za dusze w czyśćcu cierp.  

   2.  Za + Stefanię Klapec od sąsiadów.  
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Wtorek 28.12.2021 Świętych młodzianków       Oktawa Bożego Narodzenia        
   
Rachowice 8.30 Za wszystkie dzieci z  RACHOWIC  aby rosły i rozwijały się w 

Chrystusowej światłości oraz w intencji ich rodziców o Boże 
Błogosławieństwo w ich wychowaniu.  

   
Sierakowice 8.30 Za wszystkie dzieci z  SIERAKOWIC i GOSZYC aby rosły i 

rozwijały się w Chrystusowej światłości oraz w intencji ich 
rodziców o Boże Błogosławieństwo w ich wychowaniu.  

   
   
 Środa 29.12.2021 Oktawa Bożego Narodzenia        
   
Sierakowice 8.30    1. Za + męża Karola Gorewoda, córkę Teresę, ++ rodziców 

z obu stron, dziadków, ++ rodzeństwo i całe ++ pokrew. 
Gorewoda i Nowak oraz dusze w czyśćcu cierp.  

   2. Za + Aldonę Miąsik w 30-ty dzień po śm.   
   

   
Czwartek 30.12.2021 Oktawa Bożego Narodzenia        
   
Sierakowice 8.30 

konc: 
1. Za + mamę Elfrydę Morcinek na pam. urodzin  

2. Za ++ dziadków z rodziny Szemainda i Pudełko oraz 
ciocię Anielę i chrzestnych Klarę i Eryka.   (Prob.) 

   
   
Piątek 31.12.2021 Oktawa Bożego Narodzenia       Św. Sylwestra Bpa 
   
Sierakowice 16.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i 

Boże błogosław. w int. rodziny Beaty i Dariusza Holewa z 
dziećmi.  

   
Rachowice 17.00  Za ++ Jana i Martę Mroncz ich córkę Gertrudę, za Marię, 

Jadwigę i Tadeusza Sachnik, syna Eryka Grzywacz, 
rodziców, rodzeństwo, ++ Teresę, Albertynę i Franciszka 
Klich, Stanisławę i Lotara Ligus, Waltra i Norberta Sojka, 
Rajnera Krupa za ++ z rodzin Mroncz, Sachnik, Grzywacz, 
Klapetz, Probst, Sojka, Weinhold i dusze w czyśćcu cierp.   

   

Piątek  -  NOWY  ROK   ( 1.01.2022 )                                 
Uroczystość   Świętej Bożej Rodzicielki 

   
Sierakowice 8.00 Do Opatrzności Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z 
ok. 70-tych urodzin Adama Ceglarz. 

   
Rachowice 9.30 Do św. Barbary z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o 

dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. rodziny Tadeusza 
Tomiczek. 

   
Goszyce 11.00 Do Świętej Rodziny z podziękow. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę, Boże błogosław. i zdrowie dla 
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rodziny Eweliny i Adama Leja. 
   
Sierakowice 15.00 Do Dzieciątka Jezus i Świętej Rodziny z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie opiekę i Boże 
błogosław. dla rodziny Wójcik 

   

2   Niedziela  po Narodzeniu Pańskim   (2.01.2022) 
   
Rachowice 7.30 Za + męża i ojca Ryszarda Urbanek w kolejną rocz. śm.  
   
Sierakowice 9.30 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą i zdrowie w int. rodziny Beaty Andrzejczyk 
   
Goszyce  11.00 Za + mamę Renatę Kotuc w 5-tą rocz. śm., ojca Ernesta i 

wszystkich ++ z rodzin Kotuc i Kolasiński.  
   
 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na  nasze potrzeby w Pasterkę (zgodnie z Instrukcją Episkopatu 
Polski) - na Fundusz Obrony Życia Diecezji Gliwickiej, w pierwsze święto, w Nowy 
Rok i w niedzielę 2 stycznia na nasze potrzeby, w drugie święto na  KUL, za 
wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2)  Dziś w niedzielę w „Rachowickiej Przystani” o godz. 15.30 spotkanie wigilijne dla 
ministrantów i lektorów, a o 18.00 dla scholii i animatorów. Ze względu na obecną 
sytuację – spotkanie nie jest obowiązkowe a obecność tylko i wyłącznie za zgodą 
rodziców. Świąteczne paczki ministranci będą mogli odebrać także po mszach.    

3) Wolne int. po nowym roku wieczorem w Sierakowicach 5.01 (środa); 8.01 

sobota19.01 środa; 20.01 czwartek;  26.01 środa;  27.01 czwartek ; 30.01 
niedziela;  2.02 M.B. Grom. ; 3.02 czwartek; 5.02 sobota; 6.02. niedz.                            

w Rachowicach 19.01 środa; 20.01 czwartek; 26.01 środa; 6.02 niedziela; 10.02 

czwartek; 12.02 sobota 19.02 sobota; 
4) Okazja do spowiedzi dla wszystkich w Rachowicach i Sierakowicach 22.12 w 

środę od 18.30 do 19.15 oraz w Wigilię rano o 9.00 jeżeli będą chętni. 

5)  Spowiedź dla dzieci w Sierakowicach w środę o godz. 15.55 i w Rachowicach w 

czwartek o godz. 16.55 
6) W wigilijne przedpołudnie – tradycyjnie już od wielu lat strażacy OSP Rachowice 

roznosić będą „Betlejemskie Światełko Pokoju” zachowując przy tym obowiązujący 
reżim sanitarny. Osoby chore lub odbywające kwarantannę prosimy o postawienie 
znicza przed drzwiami domu. Podobnie jak w zeszłym roku światełko dostępne 
będzie także przy „bromce” kościoła. W Sierakowicach natomiast światełko pokoju 
można odebrać w wigilię od godz. 12.00 przy OSP Sierakowice.  

7) W piątek wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zachęcamy do godnego 
przeżycia wigilii i całych świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności do 
zachowania takich zwyczajów, jak (łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, 
odczytanie fragmentu ewangelii D.N nr - 59 - (Łk 2,1-14) Niech to będzie okazja, 
do pojednania, zgody, wyciągnięcia dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych w 
sąsiedztwie.  

8) Przy  wigilijnym  stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione  
w  naszej tradycji  dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste ! (samotna 
babcia, wujek, ciocia, sąsiadka) Niech czas Bożego Narodzenia będzie 
przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią 
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obejmijmy  również tych,  którzy  już od nas  odeszli do  Domu Ojca, a żyli z nami, 
kochali nas i dla nas się trudzili. 

9) W wigilię msza św. w Goszycach o godz. 16.15 oraz Pasterka w GROCIE 
RACHOWICKIEJ  o godz. 22.50 wprowadzenie przygotowane przez młodzież a o 
23.00 uroczysta msza święta. Po Mszy odbędzie się wspólne kolędowanie z 

orkiestrą, będzie można również nabyć coś ciepłego dla młodszych i starszych 😊 

Serdecznie zapraszamy parafian i gości. Samochody proszę zostawić przy 
Restauracji „Leśna Knajpka”. Osoby starsze i schorowane można podwieźć pod 
grotę ale później należy odwieźć samochód. Można zabrać składane krzesełka, 
zapalniczkę - która pod koniec pasterki się przyda, oraz prosimy odpowiednio 
ciepło się ubrać, zachęcamy również zarówno dzieci jak i dorosłych do wzięcia ze 
sobą adwentowych latarek.  Msza Święta będzie transmitowana. Na plakatach 
więcej szczegółów. Jeżeli ktoś posiada na swoim ogrodzie figurki zwierząt, które 
będzie można wykorzystać w szopce jak również promienniki grzewcze na gaz – 
prosimy o kontakt z ks. Wikarym. Zachęcamy do włączenia się w pomoc przy 
organizacji tego wydarzenia.  

10)Wierni, którzy w czasie pasterki przyjmą Komunię św., mogą w ciągu dnia 
ponownie przystąpić do Stołu Pańskiego. W uroczystość Narodzenia Pańskiego 
można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za przyjęcie papieskiego 
błogosławieństwa „Urbi et orbi”, tj. „Miastu i światu”, nawet za pośrednictwem radia 
lub telewizji. 

11)W drugie święto msze św. w Sierakowicach o godz. 8.30  i 10.30,  
    w Rachowicach o godz. 8.30,  a  w Goszycach o godz. 10.30. 
12)We wtorek 28 grudzień wspominamy „Świętych Młodzianków” zapraszamy do 

Rachowic i Sierakowic na 8.30 wszystkie dzieci i te mały na mszę św. ze 
specjalnym błogosławieństwem (ze względu na małe dzieci będzie krótko) 

13)We wtorek 31 grudnia sylwestra msza św. w Sierakowicach o godz. 16.00     w 
Rachowicach o godz.17.30 po mszy wystawienie Najśw. Sakram z aktem 
przebłagania i TE DEUM na zakończenie roku kalendarzowego - będziemy 
dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.   

14)W NOWY ROK msze św. w Sierakowicach o godz. 8.00 i 15.00 w 

Rachowicach o godz. 9.30 i Goszycach o godz. 11.00 na początek mszy św. 
śpiewamy Hymn do Ducha Świętego – po odśpiewaniu hymnu można uzyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  

15) W zakrystii są jeszcze do nabycia opłatki i świece. 
16) W tym roku kolęda będzie miała  charakter podobny jak w zeszłym, a mianowicie 

my jako kapłani i służba liturgiczna przejdziemy wszystkimi ulicami naszej parafii 
udzielając rodzinom specjalnego błogosławieństwa, śpiewając przy każdym domu 
zwrotkę kolędy. W czasie odwiedzin zgodnie z przepisami nie będziemy wchodzili 
do żadnego domu jak i nie będziemy się z nikim witać. Mieszkańców prosimy, aby 
wyszli do bramy swojej posesji lub w bloku otworzyli drzwi pozostając w 
mieszkaniu. Ministranci będą rozdawać specjalne pakiety kolędowe w których 
będą: woda święcona, naklejka na drzwi, obrazek i krótka forma poświęcenia 
mieszkania. Gdy kapłan odejdzie cała rodzina wraca do domu (mieszkania) 
zapala świecę i odmawia poszczególne modlitwy według otrzymanego w pakiecie 
planu, ojciec lub matka kropią wodą święconą wszystkie pokoje domu czy 
mieszkania. Naszym pragnieniem jest, aby kolęda odbywała się gdy w miarę jest 
widno. Msze święte kolędowe będą odprawione w niedzielę 16 stycznia we 
wszystkich kościołach. 

17)Odwiedziny chorych w czwartek 23 grudnia rano o godz. 8.30  
18)18.01 o godz. 13.30 odbędzie się wyjazd na Jasełka do teatru w Cieszynie. Koszt 

wyjazdu, bilet wstępu i ubezpieczenia - 65 zł.  Ilość miejsc bardzo ograniczona. 
Zapisy w zakrystii. 
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 Rachowice –  sprzątanie Kościoła : w poniedziałek  g.18.00   Koniczek M.; Morcinek J.; Frąc E.;                        

                                                                                                        Cichoń W.; Rakowska I.; Sobiś J. 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Blok ) : 23.12 proszę po mszy św.                  

                                                          Janik M.:  Dyrlaga M.:  Mazurczak M.:  Noga E.;  Jakubina T.:  Mazurczak 

M.  

W  PRZYSZŁYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 

 27 XII poniedziałek – św. Jan Apostoł, brat Świętego Jakuba Większego, umiłowany uczeń 
Jezusa, autor Ewangelii, Księgi Apokalipsy oraz trzech listów; 

 28 XII wtorek – Święci Młodziankowie, dzieci zamordowane z rozkazu Heroda po narodzinach 
Zbawiciela. 

 

 

Plan Kolędy: 2021 / 22 

27.12.2021 – Poniedziałek od 14.00    Rach-ce i Sierak-ce 

  Od majątku, bloki do Królicka E.  – Ks. Prob. 

  Od Alencynowicz, za kościół, Rachowicka do Mainka G.  – ks. Wik.  

28.12.2021 – Wtorek od 14.00     Sierak-ce  

  ul. Wiejska od Dylla,  ul. Stawowa i dalej Wiejska do straży  - ks. Prob.  

  ul. Ceramiczna, bloki wspólnoty i ceramiczny od ulicy Kozielskiej  - ks. Wik.  

29.12.2020 – Środa od 14.00     Sierak-ce 

  ul. Boczna, Lipowa, Osiedlowa do Adamek  - ks. Prob.  

  Stargot  - ks. Wik.  

30.12.2021 – Czwartek od 14.00     Go-ce i  Sierak-ce 

  Goszyce od Gabryś – ks. Wik.    

              ul. Kozielska od Slupina, Tworogowska, Pocztowa, Wiejska do Straszek – ks. Prob. 

 2.01.2020 – Niedziela od 13.30    Rach-ce 

           Od Koniczek B. w górę -  ks. Krzysztof Dulęba  

                        Od Świgost w górę  - Ks. Wik.  

           Od Bojszowa do spotkania   - ks. Prob.  

3.01.2022 – Poniedziałek od 14.00  Sierak-ce 

             ul. Leśna, Kozielska – ks. Prob.  

             Zastawie od Kowol do Kozielska do spotkania – ks. Wik.  

 

Błogosławionych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich    parafian i 

Gości składają   DUSZPASTERZE     
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