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W głogóweckiej gazetce nie chodzi
nam dziś o politykę prorodzinną czy
propagandę. Sprawa dotyczy naszego parafialnego pisma. Nasza
wspólnota wydaje pięćsetny numer
RODZINY PARAFIALNEJ. Odtąd
każdy kolejny to nasze 500 + po
okrągłej liczbie wydanych numerów.
Czas więc na trochę zmian. Odtąd
gazetka będzie wydawana w pełnym
kolorze, nieco się zmieni się szata
graficzna. Jak dotychczas pismo w
formie drukowanej będzie dostępne
w przedsionkach kościołów. Ponadto, biuletyn parafialny będzie
można pobrać ze strony internetowej
parafii jako PDF w formacie A4, z
myślą osobach, które potrzebują
większe litery lub posługują się
smartfonami. Marzymy także o profesjonalnej aplikacji na komórki, w
której będą dostępne na bieżąco materiały parafialne.
Przy okazji pragnę podziękować wszystkim dotychczasowym redaktorom oraz pomysłodawcom gazetki. Przygotowanie każdego wydania wymaga wiele godzin
pracy edytorskiej i korektorskiej. Wcześniej trzeba zebrać pomysły i opracować krótkie artykuły. Przepisać precyzyjnie z kalendarza nazwiska do intencji mszalnych. Na
koniec opracowane treści trafiają do drukarni. Przed weekendem ks. Joachim przyjeżdżając do nas z Opola przywozi paczkę, w której jest 1000 egzemplarzy gazetek.
Teraz chcemy udoskonalić gazetkę, by materiał był kolorowy, bardziej czytelny,
atrakcyjny i dostępny elektronicznie.
Wasz proboszcz ks. Ryszard Kinder

Kościół Parafialny w Głogówku
NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA – 6.11.2016

NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA – 13.11.2016

 Nabożeństwo różańcowe z modlitwą za
zmarłych dziś o godz. 1500, a w poniedziałek i wtorek o godz. 1800.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego dziś o
godz. 1500. (Podczas ostatniego posiedzenia PRD ustalono, że po zakończeniu Roku
Miłosierdzia warto nadal pielęgnować w
kościele parafialnym codzienną koronkę.
Nieszpory niedzielne także będą o godzinie 1500 poprzedzone koronką).

 Msza pokiermaszowa i procesja za zmarłych parafian z Winiar jutro o godz. 900 w
kościele na cmentarzu.
 Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w środę, a na zakończenie nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy.
 Msza św. szkolna w czwartek o godz.
1630. Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi dla dzieci z klas piątych i szóstych.
 Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy w piątek. Msza św. w intencji
Ojczyzny o godz. 1130. Biskup Opolski
udziela na ten dzień dyspensy od postu
piątkowego.

 Msza pokiermaszowa za zmarłych parafian z Głogowca jutro o godz. 800 w kościele na cmentarzu. (PRD ustaliła, że od
przyszłego roku ta msza św. będzie odprawiana w październiku podobnie jak dla parafian z Nowych Kotkowic).
 Msza pokiermaszowa i procesja za zmarłych parafian z Oraczy jutro o godz. 900 w
kościele na cmentarzu.
 Msza św. w intencji muzyków kościelnych we wtorek o godz. 1830.

 Dziękczynna Eucharystia za 25. lat działalności chóru mniejszości niemieckiej
Glogovia w piątek o godz. 1400.

 Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w środę, a na zakończenie nowenna.

 Nabożeństwo fatimskie w niedzielę za
tydzień poprowadzi emerytowany proboszcz z Golczowic ks. radca Czesław
Kwiatkowski.

 Msza św. szkolna w czwartek o godz.
1630. Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi dla gimnazjalistów.

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na
potrzeby diecezji i seminarium duchownego. Puszka za tydzień na Pomoc Kościołowi w potrzebie.

 GAW zaprasza do domu kultury w najbliższy piątek o godz. 1800.
 Msza młodzieżowa w kościele parafialnym w piątek o godz. 1930.
 W następną niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla. W Opolu dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
 Zebranie informacyjne w sprawie pielgrzymki do Ziemi Świętej w następną niedzielę o godz. 1600 na plebanii.
 Kolekta za tydzień będzie przeznaczona
na ogrzewanie kościoła.

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 7.11.2016
630
900
1500
1800
1830

Za † męża Herberta Cibis, rodziców
Kostka, Cibis i † brata Eryka
Za †† parafian z Winiar (msza w kościele
na cmentarzu i procesja)
Koronka do Miłosierdzia Bożego
(przez cały tydzień)
Różaniec za zmarłych zalecanych
1. Za †† z rodzin Kern, Czichon, Jodko,
Schynol
2. Za Stefana Nowak w 2. rocznicę śmierci

WTOREK – 8.11.2016
630

1800
1830

1. Za †† Jerzego Kopacz oraz †† z rodziny
Kopacz i Małek, dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Jadwigę Kubiczek i 1. rocz. śmierci
Różaniec za zmarłych zalecanych
1. Za †† męża Adama w rocznicę urodzin
oraz †† z rodzin Kolbek i Makarczuk
2. Za †† Zofię i Maksymiliana Szarla, Sigrid, Józefa, Małgorzatę Zacharczyk oraz
†† z rodziny Swientek

ŚRODA – 9.11.2016

1400

1830

SOBOTA – 12.11.2016
św. Jozafata, bpa i męczennika
30

6

1730
1830

6
1830

Za † Marię Wieschollek
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
1. Z podziękowaniem … i dary Ducha
Świętego dla dzieci i wnuków
2. Za †† męża i ojca Jana Stadnik oraz
matkę Helenę Wandoch

630
700
830

1000
1130

CZWARTEK – 10.11.2016
św. Leona Wielkiego, papieża i dra Kościoła
630
1630

1830

Za † Marię Kopeć (od Wilhelminy i Marcina Schab z dziećmi)
Msza św. szkolna
Za †† z rodziców Walentego i Mariannę
Majchrzak, Jerzego i Jadwigę Piecha oraz
†† rodzeństwo
1. Za † Eugeniusza Moneta w 29. rocznicę
śmierci
2. Za †† Stanisława Dyka w dniu urodzin
oraz żonę Erykę

PIĄTEK – 11.11.2016
św. Marcina z Tarsu
30

6
1130

Za † Georga Urbanek i †† rodziców
W intencji Ojczyzny

Z podziękowaniem … dla Krystiana z okazji 54. urodzin
Msza Św. w ZOL-u
1. Za † Teofila Wacławczyk
2. Z podziękowaniem … dla Amelii z okazji
10. urodzin
3. Za †† z rodzin Krzyżanowskich, Preisner,
Koryzna, Dancewicz, Machniak i Skoczyńskich

NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA – 13.11.2016

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskie
30

Als Dank für erhaltene Gnaden, mit Bitte
um weiteren Gottes Segen für Chor „Glogovia“ zum 25. Jubiläum und für die ++
Mitglieder des Chores
1. Za † Piotra Iwasyk w 30. dzień po śmierci
2. Za † ojca Mariana Kochmaniewicza w 2.
rocznicę śmierci

1500
1600
1830
1900

Godzinki ku czci NMP
Z podziękowaniem … dla Jadwigi z okazji
50. urodzin
1. Als Dank für erhaltene Gaben um Gesundheit und Gottes Segen für Edmund zum
Geburstag
2. Für †† Eltern Sonja und Gerard Krawczyk und Eltern beide Seits
1. Za † Józefa Hajduk i †† z całej rodziny
1. Za † Rozalię Plewa w 1. rocznicę śmierci
2. Przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów,
z podziękowaniem … dla rocznych dzieci:
Poli Brzezina, Mileny Fiutka, Aleksandra
Misiaka, Patrycji Kosz i Olafa Janocha
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Za †† rodziców Jadwigę i Alojzego Larysz
oraz szwagra Jerzego
Nabożeństwo Fatimskie
1. Za †† z rodzin Kochanek, Schwartzer i
Cibis
2. Z podziękowaniem … w dniu urodzin
3. Za †† Cecylię i Adelajdę Janik, rodziców
i rodzeństwo
4. Za † matkę Martę Kuzia w rocznicę
śmierci i za †† z pokrewieństwa
5. Z podziękowaniem … dla rodziny Wiesner

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 14.11.2016

1830

bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
30

6

800
900
1500
1830

Za †† rodziców Hildegardę i Augustyna Cebula oraz Annę i Jadwigę Strzyga
Na cmentarzu
Za †† parafian z Głogowca
Na cmentarzu
Za †† parafian z Oraczy (procesja)
Koronka do Miłosierdzia Bożego
(przez cały tydzień)
Za †† Stanisława Burczyka w rocz. urodzin
oraz żonę Elżbietę

WTOREK – 15.11.2016
630
1830

Za †† zalecanych i wypominanych
1. Za † Annę i Rafała Thomala i †† dzieci
2. Za † Katarzynę i Rudolfa Sadzik oraz
Małgorzatę i Zygmunta Rother

ŚRODA – 16.11.2016
święto poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu
30

6
1830

Za † Antoniego Opic w 9. rocznicę śmierci
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
1. Za †† rodziców Jadwigę i Karola Hoppe,
Bronisławę i Tadeusza Nowaczyk, ciocię
Helenę Chuć, siostry Elżbietę i Zofię, siostrzeńca Damiana oraz pokrewieństwo
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Urszuli i Huberta z okazji 25.
rocznicy ślubu oraz całej rodziny

1930

SOBOTA – 19.11.2016
bł. Salomei, zakonnicy
30

6

1730
1830

630
700
830

1000

św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

1630
1830

Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie w rodzinie Hulin
Msza św. szkolna
Za † Zofię Hadasz w 1. rocznicę śmierci
Za †† Henryka Poremba, siostrę Annę, rodziców Karola i Emilię Poremba, Jana i
Agnieszkę Wolny

1130

PIĄTEK – 18.11.2016
bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
630
1600

Za † Urszulę Kawiak
Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Henryki z okazji 60. urodzin
oraz dla męża i dzieci z rodzinami

Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Anny Krabes z okazji 30. urodzin
Msza Św. w ZOL-u
1. Za †† Franciszka Dembczak, Franciszkę
Lerch oraz †† z rodzin Dembczak i Harnoth
2. Za † Marcina Janocha w rocznicę urodzin

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.11.2016
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

CZWARTEK – 17.11.2016
630

1. Za † męża Henryka w 9. rocznicę śmierci
oraz †† z rodziny oraz o błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Celiny
2. Za † Leona Ludwig z okazji urodzin
Msza młodzieżowa w kościele parafialnym
Za †† zalecanych i wypominanych

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
Za †† Patryka i Barbarę Wróbel, Franciszka
Zmarzły i †† z rodziny Zmarzły i Wróbel
1. Für †† Franciska Rosenberger zum Todesjahr, Ehemann Pius, Sohn Bernard, Eltern, Tochter Maria und Geschwister beiderseits
2. Für †† Alois und Maria Wollny und ††
Familie Wollny und Fuchs
1. Za †† z rodzin Kopacz, Michel, Dorniok,
Siegmund i Pelka
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie w rodzinie Wróbel
3. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Beaty i Krzysztofa z okazji 25.
rocznicy ślubu
1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Dawida z okazji 16. urodzin
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Klaudiusza z okazji urodzin
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Gabrieli i Klaudiusza w rocznicę ślubu

KALENDARIUM – STAŁE TERMINY
Pod koniec każdego roku publikujemy w Rodzinie Parafialnej program wydarzeń na
nowy rok. W obecnym numerze dla przypomnienia podajemy dane stałych terminów.
Msze św. w niedziele
– o godz. 7.00, 8.30 niemiecka, 10.00, 11.30 i 16.00
Msze św. w niedzielne w kościele klasztornym – o godz. 8.00, 9.30, 12.00 i 17.00
Msze św. w dni powszednie – o godz. 6.30 i 18.30
Msze św. w dni powszednie w kościele klasztornym – o godz. 7.00 i 17.30
Msza św. szkolna
– czwartek o godz. 16.30 (16.00 spowiedź)
Msza św. dla młodzieży
– piątek o godz. 19.30
Okazja do spowiedzi
– w dni powszednie 30 minut przed nabożeństwami,
a w niedziele 15 minut przed
Udzielanie sakramentu chrztu – podczas sumy o godz. 11.30 w I niedzielę miesiąca
i w sobotę wieczorem przed III niedzielą miesiąca
(zgodnie z zaleceniem Kościoła udzielenie chrztu św. we
wszystkich parafiach powinno się odbywać podczas uroczystej niedzielnej Eucharystii)

Nauka przedchrzcielna
– w sobotę przed I niedzielą miesiąca o godz. 16.00
Msza św. za roczne dzieci
– II niedziela miesiąca o godz. 11.30
Msza św. i w intencji powołań oraz LSO – I czwartek miesiąca
Godzina Święta o powołania – I czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św.
Msza św. dla czcicieli NSPJ – I piątek miesiąca o godz. 9.00
Odwiedziny chorych
– I piątek i sobota miesiąca od godz. 8.00
Nabożeństwo do NMP
– po rannej Mszy św. w I sobotę miesiąca
Msza św. w intencji rodzin i małżeństw – 25 dnia każdego miesiąca
Nauki przedmałżeńskie
– 4, 11, 18 i 25 marca oraz 7, 14, 21 i 28 października
(4 katechezy w sobotę o godz. 16.00
oraz 3 spotkania indywidualne w poradni)
– 26 - 28 maja w formie weekendu (początek w piątek
wieczorem, zakończenie w niedzielę,
po uprzednim zapisaniu 406 92 05)

Nabożeństwa fatimskie
Roraty w adwencie

– godz. 19.00 (wcześniej adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty)
– godz. 17.00
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