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DZIEJE  PARAFII  SIERAKÓW  ŚLĄSKI 
 

 

WIOSKI NALEŻĄCE W PRZESZŁOŚCI I OBECNIE DO PARAFII SIERAKÓW: 
 

KUŹNICA  SIERAKOWSKA 

Obszerniej o niej mówi dopiero przegląd statystyczny z 1819 r.  Kolonia ta należała w tym czasie 

do właścicieli Sierakowa, jak też należała do niego pod względem kościelnym. W późniejszym 

czasie do parafii Sieraków włączone zostały dwie tzw. kolonie – Bieberstein (mylnie nazywana 

Bobrów) oraz Klekotna. Dzieci z Bibersteinu uczęszczały do szkoły w Ponoszowie, zaś z Klekot- 

nej w  Sierakowie. 

MOLNA 

Wieś ta rozciągała się, ze względu na znaczne oddalenie budynków od siebie, na znacznym ob-

szarze. Spośród wszystkich miejscowości, należących do parafii sierakowskiej była największym 

skupiskiem protestantów. Od 1756 r. istniał w wiosce zbór protestancki, który był filią kościoła 

gminy protestanckiej w Lublińcu. Do zboru w Molnej uczęszczali luteranie nie tylko z okolicy, ale 

nawet z Dobrodzienia. W 1864 r.  posiadał około 1000 talarów kapitału. Nabożeństwa odbywały 

się w nim raz w miesiącu, a odprawiał je pastor przyjeżdżający z Lublińca. Obok kościoła prote-

stanckiego, od 1767 r. istniała też szkoła protestancka z własnym jednym nauczycielem. Uczęsz-

czały do niej dzieci z Ciasnej, Jeżowej, Klekotnej, Sierakowa, Wędziny, Ponoszowa, Bibersteinu, 

Zborowskiego, Bogdali, Glinicy i Łagiewnik Wielkich. Od 1818 r. wioska posiadała własną szkołę 

katolicką. 

PONOSZÓW 

W wykazie ks. Płonki miejscowości należących do parafii Sieraków, jeszcze nie figuruje. Podczas 

wizytacji w 1720 r. nazywany jest majątkiem. Z czasem wieś musiała się powiększać, gdyż pod 

rokiem 1842 r. znajduje się wzmianka, że od 1813 r.  posiada własną szkołę z jednym nauczycie-

lem. Do szkoły tej uczęszczało wtedy, wraz z kolonią Bieberstein, 106 dzieci, a w 1864 r. aż 120 

dzieci. W 1815 r. właścicielami Ponoszowa była rodzina Kościelskich. Oprócz ziemi uprawnej, 

łąk, lasów i stawów posiadali też browar oraz młyn tzw. amerykański. Z chwilą odkrycia w okoli-

cy rudy żelaza, rozwinął się ożywiony przemysł  kopalniany i hutniczy. Jego właścicielem była ro-

dzina Kościelskich. Korzystała przy tym z miejscowej siły roboczej, gdyż licha ziemia uprawna 

nie potrafiła zapewnić im pożywienia.                              Cdn. – ks. Proboszcz 
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NIEDZIELA – 7.06. – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla ROBERTA z ok. 40 rocznicy urodzin i całej rodziny WICHER. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie dla RITY i JÓZEFA TYRAŁA z ok. 40 rocznicy ślubu oraz potrz. łaski dla dzieci 
i wnuków. Naboż. do Trójcy Św. i NSPJ. 

PONIEDZIAŁEK – 8.06. – Św. Jadwigi Królowej 
13.00 – Msza św. pogrzebowa Śp. + Ewy Sucheckiej /l. 67/. 
 

18.00 – Do B. Op. i MB Królowej Kapł. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla KS. BŁAŻEJA BENISZ Pallotyna i jego kolegów kursowych  
w 10 rocznicę święceń kapłańskich – of. od rodziców. 

WTOREK – 9.06. 
18.00 – Za ++ rodziców Marię i Piotra Marzec oraz dziadków. 
ŚRODA – 10.06. 
18.00 – Za ++ męża i ojca Ryszarda Szopa w rocz. śm., zięcia Eugeniusza Osyra, rodzi-

ców, dziadków, rodzeństwo, chrześniaków i ++ z obu stron. 
CZWARTEK – 11.06. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie LOOSE.    

  9.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
dary Ducha Św., opiekę nad dziećmi i zdrowie w rodzinie BEATY i MARIANA 

KOMPAŁA. Procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy – zakończenie w kościele. 

PIĄTEK – 12.06. 
18.00 – /Szk/ Za ++ matkę Marię Roj w kol. rocz. śm., męża i syna oraz pokr. Roj,  

Hadzik, Leś i Respondek. Procesja eucharystyczna. 
SOBOTA – 13.06. – Św. Antoniego z Padwy 
  7.00 – Za ++ rodziców Annę i Jana Serafin, Rozalię i Piotra Mrosek, siostry Agnieszkę  

i Marię z mężem i córkami, braci Herberta i Pawła z żoną, bratową Łucję i dzia-
dków z obu stron. Procesja eucharystyczna. 

13.00 – /Roczek/ Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. B., opiekę i zdrowie dla rocznego dziecka ALEKSA JAKUBA KOZALA, jego 
rodziców, chrzestnych i całej rodziny – błog. rocznego dziecka i rodziców. 

18.00 – /Dziękczynna/ Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. B., opiekę i zdrowie dla BRYGIDY i ANDRZEJA KUZAJ z ok. 1 rocz. ślubu oraz 
dla rodzin KAPICA i KUZAJ. 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06. – Dzień Fatimski /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinach CHMIEL i PIPA.  
10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinie BOGDANA KRAWCZYK z dziećmi i wnukami. 
 

14.30 – Różaniec fatimski, procesja eucharystyczna i z figurą MB Fatimskiej. 
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1. Dziękuję p. Pawłowi P. za pomalowanie kotłowni pod kościołem /po 20 latach/ oraz Paniom 

za posprzątanie kościoła /L. Wręczycka i M. Jelonek/. 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na potrzeby parafii i diecezji, w czwartek i za tydzień na cele gospo-

darczo-inwestycyjne /ogrodzenie cmentarza i przed kościołem/. 

 

3. W poniedziałek o godz. 18.30 katecheza dla dzieci I-komunijnych, o 19.00 spotkanie dla ro-

dziców tych dzieci. 

 

4. W czwartek uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa /Boże Ciało/. Msze św. o godz. 7.00  

i 9.00 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy bez limitu ilości wiernych. Jak co roku, 

proszę rodziny o przygotowanie ołtarzy, o brzózki przed kościołem oraz wystrój domów  

obrazami i symbolami eucharystycznymi, aby wyrazić publicznie wiarę w żywą obecność 

Chrystusa w Najśw. Sakramencie. Proszę do sztandarów dorosłych, dzieci i młodzież, stra-

żaków do niesienia baldachimu, radnych do nagłośnienia, organistów do prowadzenia 

śpiewów na procesji, młodsze dzieci do sypania kwiatków pod opieką rodziców oraz mo-

dlitewny udział parafian, nie będzie orkiestry z Borek Małych; doroczny Odpust w Oleśnie. 

 

5. W następnych dniach tradycyjne procesje eucharystyczne wokół kościoła, proszę do sztanda-

rów, mężczyzn do baldachimu, ministrantów, organistów i dzieci sypiące kwiatki. 
 

6. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna. 
 

7. W sobotę o godz. 10.30 próba scholi liturgicznej. 
 

8. W przyszłą niedzielę parafialny Dzień Fatimski, o godz. 14.30 różaniec fatimski, procesja 

eucharystyczna i z figurą MB Fatimskiej – zapraszam wszystkich Czcicieli Matki Bożej m.in. 

z Róż Różańcowych, Apostolatu Margaretka i Rodzin Szensztackich. 
 

9. Wolne intencje do końca 2020 r.: 30.07. g.7.00, 3.08. g. 7.00, 4.08. g.18.00, 11.08. g.18.00, 

18.08. g.18.00, 20.08. g.18.00, 26.08 g.18.00, 27.08. g.7.00, 31.08. g.18.00, 2.09. g.18.00, 9.09. 

g.18.00, 10.09. g.18.00, 12.09. g.7.00, 14.09. g.18.00, 16.09. g.18.00, 17.09. g.18.00, 28.09. 

g.18.00, 29.09. g.18.00, 30.09. g.18.00, 1.10. g. 17.30, 2.10. g.17.00, 12.10. g.17.30, 13.10. 

g.17.00, 14.10. g.17.30, 15.10. g.17.30, 17.10. g.7.00, 19.10. g.17.30, 21.10. g.17.30, 26.10. 

g.17.30, 27.10. g.17.30, 29.10. g.17.30, 30.10. g.17.30, 31.10. g.17.30. 6.11. g.17.00, 12.11. 

g.17.00, 13.11. g.17.00, 18.11. g.17.00, 19.11. g.17.00, 21.11. g.8.00, 25.11. g.17.00, 27.11. 

g.17.00, 28.11. g.8.00, 4.12. g.17.00, niedziela 6.12. g.8.00, 12.12. g.8.00, 14.12. g.17.00, 15.12. 

g.17.00, 16.12. g.17.00, 17.12. g.17.00, 18.12. g.17.00, 19.12. g.8.00, niedziela 20.12. g.8.00,  

g. 10.00, 21.12. g.17.00, 24.12. g.7.00. 
 

Czy warto zamawiać Mszę Świętą? 
 
 

Patrząc na historię Kościoła, Tradycję, pisma i doświadczenie świętych, odpowiedź może być 
tylko jedna: zdecydowanie tak. Eucharystia posiada tak wielką wartość, że wśród rzeczy stwo-
rzonych nie istnieje nic, z czym dałoby się ją porównać. Jedna Msza święta przewyższa o wiele 
pozostałe nabożne praktyki, tak że żadne pobożne ćwiczenie nie może się z nią równać. Wszystko 
to ma miejsce niezależnie od świętości i grzechów kapłana sprawującego Najświętszą Ofiarę,  
która ma nieskończoną wartość z racji nieskończonej i wiecznej godności Jezusa Chrystusa. 


