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     3   Niedziela  adwentu  Gaudete  (11.12.2022)  
   
Rachowice 7.30 Do św. Barbary z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie w int. rodziny Tadeusza Tomiczek. 
   
Sierakowice 9.30 Za ++ kolegów z lat szkolnych Norberta i Marcina Wudkowskich, 

Sylwestra Stolarskiego, Leszka Olejnik, Bernarda Komander, 
Piotra Goik, Gerarda Szostek, Józefa Nowara i Waldemara 
Wieczorek. (ofiarowana od byłych uczniów Szkoły Podstawowej w 
Sierakowicach) 

   
Goszyce 11.00 Za ++ rodziców Anielę i Jana Proksza ich rodziców i rodzeństwo z 

obu stroni całe ++ pokrew.  
   
Rachowice 15.00 Nieszpory adwentowe a następnie zebranie rodziców 

dzieci Pierwszokomunijnych  
   
   
Poniedziałek 12.12.2022 RORATY   
   
Rachowice 6.45 

konc: 

 

1. Za + Stanisława Sachnik w 30-ty dzień po śm.      

2. Za żyjących i ++ z rodziny Friebe. 

   

   
Wtorek 13.12.2022 RORATY           Św. Łucji   Dziew. i M  
   
Sierakowice 7.00 Za żyjących i ++ parafian     
   
Rachowice 9.00 Pogrzeb śp. Jadwigi Mroncz-Sachnik  RIP.  
   
   
 Środa 14.12.2022 RORATY           Św. Jan od Krzyża  Prezb. i dr-a K.  
   
Sierakowice 16.30 

 
Za + ojca Józefa Bartyś na pam. urodzin, żonę Łucję wnuczkę 
Karinę, zięcia Franciszka i dusze w czyśćcu cierp.   

   
Rachowice 17.30 Za + Stefanię Klapec w 1-szą rocz. śm.   
   

   
Czwartek 15.12.2022 RORATY   
   
Sierakowice 16.30 

konc: 
1. Za + Aldonę Miąsik od mieszkańców Bloku Ceram.  

2. Za + Marię Sosna w 30-ty dzień po śm.   
 
 
 

  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 
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Rachowice 17.30 Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Bieniek w kolejną rocznicę 

śm. i urodzin, za + syna Pawła, matkę Stefanię, 2-ch braci, 
bratanicę Wiolettę, szwagierkę Jadwigę i jej córkę Annę, 4-ch 
szwagrów, teściów za dziadków z obu stron    oraz ++ Marcina i 
Krystynę Urbanek.      

   
   
Piątek 16.12.2022  RORATY 
   
Sierakowice 16.20 

16.30 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

M. szkol.  Za + męża Józefa Wrzeszcz, syna Eugeniusza,  ++ 
rodziców Mynarek Wrzeszcz oraz wszystkich ++ z rodziny 
Wrzeszcz, Mynarek i Pyka.  

   
Rachowice 17.20 

17.30 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  

M. szkol.  Za + mamę Olgę Markiewka oraz ++ rodziców 
Henrykę i Stanisław Błachut. 

   
   
Sobota 17.12.2022 87-ma  rocznica urodzin Papieża Franciszka 
   
Sierakowice 16.30 M.N.  Dziękczynna do Opatrzn. Bożej i o Boze błogosław. w int. 

Leszka i Sylwii Łukoszek i ich dzieci z rodzinami.  
   
Rachowice 18.00 M.N. Za ++ rodziców Krystynę i Gerarda Koniczek, Hildegardę i 

Huberta Gowin ich rodzeństwo, szwagrów, szwagierki, 
Bernarda Marcinek, dziadków Gowin, Koniczek, Brzoza i 
Mroncz, za wszystkich ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierp.         

   

     3   Niedziela  adwentu   (18.12.2022)  
( 75-ta rocznica urodzin  ks. Bpa Ordynariusza Jana Kopca ) 

   
Rachowice 7.30 Za + mamę Małgorzatę Hassa w 4-tą rocz. śm. oraz + mamę 

Leokadię Nowrot w kolejną rocz. śm. Za ++ z rodzin Hassa, 
Nowrot, Markucik, Sachnik i Urbanek. 

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

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

   
Goszyce 11.00 Za ++ rodziców Alberta i Marię Morcinek, Franciszka i Joannę 

Chudoba za ich ++ rodziców, całe ++ rodzeństwo, za + kuzynkę 
Marię Król, ++ z rodzin Chudoba, Dylong, Morcinek, Mynarek 
oraz dusze w czyśćcu cierp.   

   
Rachowice 14.00 J A S E Ł K A 
   

Sierakowice  16.00 J A S E Ł K A 
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta i w przyszłą niedzielę na nasze potrzeby dziś przed kościołem do 

puszek na pomoc kościołowi na wchodzie,  za wszelkie ofiary składam  „Bóg zapłać” 

2) Dziś w niedzielę o godz. 15. Nieszpory adwentowe dla wszystkich a następnie 
zebranie rodziców dzieci Pierwszokomunijnych. 

3) Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów 
z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz 
jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii 
zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe. 

4) Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie 
lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. 
Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem 
chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. 

5) Za tydzień w niedzielę na godz. 14.00 w Rachowicach a w 
Sierakowicach o godz.  16.00 serdecznie zapraszamy wszystkich 
parafian i gości na wyjątkowe Jasełka przygotowane przez 
animatorów i scholę młodzieżową.  

6) W zakrystii można jeszcze nabyć opłatki i świece wigilijne. 

7) We wtorek w Rachowicach  o godz. 9.00 pogrzeb śp. Jadwigi Mroncz-Sachnik  
złożenie do grobu na cmentarzu w Sośnicowicach  RIP. 

8) W najbliższą sobotę przypadają 87. urodziny papieża Franciszka a w niedzielę    
75-ta rocznica urodzin bp. gliwickiego Jana Kopca w modlitwie polecajmy ich 
Bożej Opatrzności. 

9) Zostało jeszcze ok. 15 wolnych miejsc na pielgrzymkę do Medjugorie, osoby które 
chcą jechać prosimy o zapisanie się do końca tygodnia, później wyślemy ofertę 
innej parafii aby dobrać ludzi. 

10)Intencje mszalne na przyszły rok Sierakowice środa i piątek przed mszą św. ok. 
20 min a w Rachowicach po mszy św. lub tel. w sobotę rano 8.15 - 8.45 

11)Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza na Śląski Bal Młodych, który 
odbędzie się 6.05.2023 w Arenie Gliwice. Bilety na bal jako propozycja 
prezentu przedświątecznego w promocyjnej cenie 100zł od osoby do nabycia 
w zakrystii. Bliżej wydarzenia bilet będzie kosztował 150 zł. Więcej informacji 
na stronie diecezjalnego duszpasterstwa albo u ks. wikarego.  

12)12.12 w poniedziałek o godz. 18.30 w „Rachowickiej Przystani” spotkanie dla 
rodziców młodzieży która w styczniu leci do Rzymu. 

13) Również w poniedziałek 12.12 o godz. 19.30 w Rachowicach spotkanie dla 
wszystkich którzy chcą zaangażować się w przygotowanie  tegorocznej pasterki. 
Zapraszamy przedstawicieli sołectw z Rachowic, Sierakowic i Goszyc, strażaków, 
młodzieży, orkiestry i innych którzy chcą się zaangażować w przygotowaniach.   

14) 15.12 w czwartek o godz. 18.30 i w sobotę o 8.30 spotkanie dla młodzieży 
przygotowującej jasełka  

15) 17.12 w sobotę o godz. 11.00 w „Rachowickiej Przystani” rozdanie wakacyjnych 
nagród i spotkanie wigilijne dla wszystkich ministrantów i lektorów.  

 

 Rachowice - sprzątanie Kościoła : w tym tygodniu nie będzie sprzątania, dopiero po ustawieniu choinek 

 Sierakowice - sprzątanie Kościoła : w tym tygodniu nie będzie sprzątania, dopiero po ustawieniu choinek 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 13 XII wtorek – św. Łucja (ok. 281-304), dziewica i męczennica; 
 14 XII środa – św. Jan od Krzyża (1542-1591), karmelita, mistyk i doktor Kościoła. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/281
https://pl.wikipedia.org/wiki/304
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