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Kościół Parafialny w Głogówku 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

 Nieszpory niedzielne z koronką do 

Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.   

 Msza wakacyjna w kościele św. Mi-

kołaja dziś o godz. 2000.  

 Na Górze św. Anny od jutra do so-

boty Święto Młodzieży. 

 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w środę i na zakończenie No-

wenna do MB Nieustającej Pomocy. 

 Po pięćdziesięciu latach przerwy 

wracamy na szlak obchodów kalwa-

ryjskich podczas odpustu Wniebo-

wzięcia NMP na Górze św. Anny. W 

dniach 11-13 sierpnia będziemy mieli 

parafialne Msze św. w sanktuarium 

oraz „dróżki”. Zapraszamy. 

 W tych dniach przeżywamy rocznicę 

Światowych Dni Młodzieży w Krako-

wie. Mile wspominamy ten czas i 

chcemy, żeby ten entuzjazm dalej 

owocował. Nasze parafialne wydarze-

nia rocznicowe zostały zaplanowane 

na ostatni weekend lipca. 

 Zapowiedzi przedślubne  

Ewelina Piotrowska z Głogówka  

i Marek Baron z Opola-Świerkli 

Ewelina Lęcznar  z Głogówka 

i Andrzej Gacek z Bielska-Białej 

Paula Szala z Głogówka 

i Paweł Gocz z Głogówka 

 Bóg zapłać za złożoną dziś ofiarę na 

prace konserwatorskie prowadzone w 

tym roku w naszym kościele oraz za 

pomoc przy usuwania szkód po ostat-

niej nawałnicy na cmentarzu i placu 

kościelnym.  

 Nieszpory niedzielne z koronką do 

Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.  

 Msza wakacyjna w kościele św. Mi-

kołaja dziś o godz. 2000.  

 Zapisujemy już intencje mszalne na 

rok 2018. Kancelaria jest czynna we 

wtorki od 900 do 1100 i 1530 do 1700 oraz 

w czwartek i piątek od 900 do 1100. Pro-

simy, aby rezerwacji ważnych termi-

nów, takich jak rocznice czy jubileusze, 

nie odkładać na późniejsze miesiące. 

 Całodzienna adoracja Najświętszego 

Sakramentu w środę i na zakończenie 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. 

 Różaniec i Msza św. w intencji mał-

żeństw i rodzin naszej parafii we wto-

rek o godz. 1800.  

 Poświęcenie pojaz-

dów ku czci św. Krzysz-

tofa w następną nie-

dzielę po mszach o 

godz. 1000 i 1130. 

 Trwają już zapisy do 

Jedynki Niebieskiej na 

pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. 

 Bóg zapłać za wszelkie ofiary i prace 

wykonane przy naszych kościelnych 

obiektach. 

 Uroczystość św. Anny, głównej pa-

tronki diecezji przypada w środę. Uro-

czystości odpustowe na Górze św. 

Anny w sobotę i niedzielę. 

 Niech Pan Bóg błogosławi całej 

wspólnocie parafialnej i gościom. 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.07.2017 
 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.07.2017 
 
 
PALMOWA – 9.04.2017 



Kościół Parafialny w Głogówku

 

 

630 Za †† Joachima i Hildegardę Musioł, 

†† rodziców i rodzeństwo 

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

każdego dnia  

1830 Za †† Hildegardę, Ernestynę i Fran-

ciszka Janik oraz syna Norberta 

630 Za † Lucję Szała w rocznicę śmierci 

1830 Za †† Gintra Christ, Agnes i Paula 

Kontny, Marię i Johanna Christ i za 

dusze w czyśćcu cierpiące (od Beaty 

i Andrzeja Christ) 
Poza parafią:  

Za † Władysława Sunary, rodziców 

Anielę i Fabiana oraz Jadwigę 

Smaga i †† braci 

630 Z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże i zdrowie w rodzinie Gnilka 

1830 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za †† Herberta Arndt w dniu urodzin 

oraz rodziców z obu stron 

Wspomnienie bł. Czesława, patrona doecezji opolskiej 

630 Za † Arnolda Szczęsny, żonę Annę i 

†† rodziców 

1100 Ślub: Andrea Lerch i Paweł Mleczko 

1830 Za †† Annę Hoppe, Zofię i Bernarda 

Arndt, Joannę Ćwiklak, Elżbietę i 

Damiana Wawszczak, Helenę Huć 

oraz Tadeusza Zalewskiego 

630 Za † Annę Kern w rocznicę śmierci i 

†† dwóch synów 

1830  1. Za † Adelajdę Winkler w 30. dzień 

po śmierci  

 2. Za † Franciszka Wawrzyniaka (od 

rodziny Szałów i Pawłowskich) 

  

Święto św. Marii Magdaleny 

630 1. Za †† rodziców Herok, Koj, Hein i 

Liszka  

 2. Za † Krzysztofa Damboń w rocz-

nicę urodzin 

1730 Msza św. w ZOL-u 

1830 Za †† Antoniego Dudzic w 1. rocz-

nicę śmierci oraz Marię Dudzic i †† z 

rodzin Dudzic i Walczak 

 

630 Godzinki ku czci NMP 

700 Za †† rodziców Wiktorię i Jana Kern, 

synów, córkę, synowe i zięciów 

830 Für † Aleksander zum Gebusstag und 

Eltern, Geschwister, Bruder, und alle 

verstorben aus der Familie Zurek und 

Wioska 

1000 Za †† Gertrudę Kurpiela w 30. rocz-

nicę śmierci, męża i syna 

1130 Za † Barbarę Hajduk w 1. rocznicę 

śmierci 

1500  Nieszpory niedzielne i koronka 

1600  Za † Hildegardę Opaczek w rocznicę 

urodzin oraz wszystkich †† z rodzin 

Opatrzek i Golczyk 

2000  [Kościół św. Mikołaja] 

Przez wstawiennictwo Anioła Stróża, 

z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże i zdrowie oraz dalszą opiekę dla 

Patrycji z okazji urodzin 
Poza parafią:  

     1. W intecnji Parafian 

 2. Za †† kapłanów  

 

PONIEDZIAŁEK – 17.07.2017 

ŚRODA – 19.07.2017 

PIĄTEK – 21.07.2017 

SOBOTA – 22.07.2017 

CZWARTEK – 20.07.2017 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 23.07.2017 
 
 

WTOREK – 18.07.2017 



Kościół Parafialny w Głogówku

 

 

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 

630 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o 

dalsze błogosławieństwo Boże i zdro-

wie dla Marii z okazji urodzin 

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego  

1830 Za † Lucynę Woźniak w 1. rocznicę 

śmierci 
Poza parafią:  

1. Za †† kapłanów 

2. W intencji Parafian 

  Święto św. Jakuba Apostoła 

630 Za  † Józefa Trenk, żonę Otylię, syna 

Gerarda i córkę Marię 

1830 W intencji małżeństw i rodzin naszej 

parafii 
Poza parafią:  

1. Za †† kapłanów  

2. W intencji Parafian 

Uroczystość św. Anny, Matki NMP, głównej patronki 
diecezji opolskiej 

630 Za † Ruth Schega w rocznicę śmierci 
1830 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 
 Za †† rodziców Aleksandra i Ger-

trudę Chowaniec oraz ciocię Paulinę 

Ottę 
Poza parafią:  

1. Za †† kapłanów 

2. W intencji Parafian 

 Wspomnienie św. Joachima ojca NMP 

630 Za †† Huberta Janocha i syna Mar-

cina 

1830 Za † Marię Kopszyńską 
Poza parafią:  

1. W intencji dobrodziejów  

2. W intencji fundatorów dzwonów 
 

630 Za † Zofię Niedźwiedź w dniu uro-

dzin 

1830 1. Za †† rodziców Annę i Franciszka 

Kucharczyk, rodziców i rodzeństwo z 

obu stron oraz bratową Renatę i brata 

Jana 

 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  Wspomnienie św. Marty 

630 Za † Kazimierza Witkowskiego w 8. 

rocznicę śmierci oraz † żonę Sabinę i 

†† synów 

1400 Ślub: Dawid Iwaszkiewicz i Anna 

Brylińska  

1730 Msza św. w ZOL-u 

1830 Za † Ferdynanda Łyko w 1. rocznicę 

śmierci i żonę Weronikę 

630 Godzinki ku czci NMP 

700 Z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże i zdrowie dla dzieci i wnuków 

830 Für †† Eltern Margarete und Georg 

Torka 

1000 1. Z podziękowaniem za odebrane ła-

ski, z prośbą o dalsze błogosławień-

stwo Boże i zdrowie dla dzieci Alek-

sandry i Romany z rodzinami 

 2. Za †† z rodzin Kurspiot i Tunkel 

1130 Za †† męża Erwina Czichon, rodzi-

ców Czichon-Złotnik, dwie siostry, 

pięciu szwagrów, dwie szwagierki i 

pokrewieństwo 

1500  Nieszpory niedzielne z koronką 

1600  Za †† Henryka Pryczek  w 1. rocznicę 

śmierci 

2000  [Kościół św. Mikołaja] 
 Za †† Marię Wojtkowską w 4. rocz-

nicę śmierci, męża Piotra, synów Jana 

i Piotra oraz córkę Stefanię 

ŚRODA 26.07.2017 

WTOREK 25.07.2017 

PONIEDZIAŁEK 24.07.2017 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.07.2017 
Poświęcenie pojazdów 
 
 

PIĄTEK 28.07.2017 

SOBOTA 29.07.2017 

CZWARTEK 27.07.2017 
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Kto może być chrzestnym?  
 

 Od czasu do czasu będziesz poproszony, by zostać 

chrzestnym. Zanim wyrazisz na to zgodę, odpowiedz so-

bie w sumieniu, czy możesz podjąć się takiej godności? 

Chrzestny ma być świadkiem wiary i przykładem ży-

cia według przykazań i nauki Kościoła. Następnym 

krokiem będzie uzyskanie „zaświadczenia” od probosz-

cza parafii, w której aktualnie mieszkasz. 

 Do chrztu wymagany jest jeden chrzestny (kobieta 

lub mężczyzna). Może być też ich dwoje, ale nie ma w 

Kościele praktyki powoływania dwóch kobiet lub dwóch 

mężczyzn. Bywa czasem, że jednego chrzestnego zastę-

puje się „świadkiem”. Warto pamiętać, że instytucja 

świadka chrztu dotyczy tylko sytuacji, kiedy jedno z ro-

dziców jest innego wyznania, wtedy ów świadek będzie 

najprawdopodobniej np. ewangelikiem lub prawosławnym. 

 Kiedy mowa o „zaświadczeniu” dla ojca chrzestnego czy matki chrzestnej, to trzeba rozu-

mieć przez to jeden dokument z okrągłą pieczęcią parafii, pod którym podpisuje się proboszcz lub 

wikary, zapewniając, że ta osoba może podjąć się zadania chrzestnego. Duszpasterz podpisując 

takie „zaświadczenie” musi być przekonany, że chrzestny ma ukończonych 16 lat, jest 

ochrzczony, bierzmowany, stanu wolnego lub po ślubie kościelnym, nie żyje w związku cywil-

nym lub „wolnym związku” i jest osobą praktykującą (osoba po rozwodzie żyjąca samotnie speł-

niająca wszystkie pozostałe wymogi może zatem też być chrzestnym). 

 Zwykle na „zaświadczeniu” jest miejsce na wpis spowiedzi (chrzestny w dniu chrztu ma być 

w stanie łaski uświęcającej). Oczekujemy także, by chrzestny uczestniczył w katechezie przed-

chrzcielnej. Osoby, które w nieodległym czasie były już chrzestnymi, bądź chrzciły własne dzieci, 

z pewnością uzyskają potwierdzenie udziału w katechezie z poprzedniego razu.   

 Po „zaświadczenie” należy się udać do parafii aktualnego zamieszkania (tam, gdzie 

mieszkasz, pracujesz i spędzasz niedzielny czas). Czyli niekoniecznie będzie kompetentna parafia 

chrztu, ani ta w której mieszkałeś wcześniej. 

 Dzisiaj ludzie często migrują za pracą. W nowej parafii nie są znani, dlatego wyprowadzając 

się z rodzinnej parafii na krótszy lub dłuższy okres, warto z miejsca chrztu pobrać aktualną me-

trykę chrztu, w której będzie odnotowane przyjęcie najważniejszych sakramentów (nie tylko do-

tyczy to wyjazdów za granicę, ale także do miejscowości nieodległych). Przedstawiając taką me-

trykę proboszcz w nowej parafii zamieszkania nie będzie miał problemów z potwierdzeniem kwa-

lifikacji chrzestnego i wydaniem „zaświadczenia”. W wielu parafiach naszej diecezji od kilku-

dziesięciu lat wydawane są Indeksy nauki religii. Posiadają one potwierdzenie edukacji religijnej 

i fakt przyjęcia bierzmowania. Taki dokument (uzupełniony oczywiście) warto przedstawiać w 

nowej parafii zamieszkania lub przy zgłoszeniu się po „zaświadczenie”. Powyższe dane można 

zgłosić też swojemu duszpasterzowi podczas odwiedzin kolędowych. 

 Mała konkluzja. Osoba, która regularnie uczestniczy w życiu Kościoła, z pewnością bez 

problemu uzyska w swojej parafii „zaświadczenie”, bo jest najzwyczajniej znana.  



 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek 

17 VII 

7.00 Za †† Małgorzatę i Alberta Teichman, † syna Franciszka, córkę Krystynę, Martę  

i Rudolfa Wallach i za dusze w czyśćcu cierpiące 

17.30 Za †† rodziców Jadwigę i Wernera Matuszek 

Wtorek  

18 VII 

7.00 Składkowa przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy 

17.30 Za †† rodziców Florentynę i Wilhelma Marzotko oraz † siostrę Dorotę Luda 

Środa 

19 VII 

7.00  

17.30 Za †† Antoninę i Walentego Pohl i za †† z rodziny 

Czwartek  

20 VII 

7.00 Za † Edwarda, †† braci i †† z rodziny Maciak 

17.30 Za † tatę Bolesława Stolarewskiego w 25 rocznicę śmierci oraz † mamę Rozalię  

i † żonę Janinę 

Piątek 

21 VII 

7.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej, zdrowie i potrzebne 

łaski w 60 rocznicę urodzin 

17.30 Za †† rodziców Karola i Florentynę Hojdem oraz †† braci Karola i Otto 

Sobota  

22 VII 

7.00 Składkowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej 

17.30 1) O szczęście wieczne dla † męża Stanisława Dobrzańskiego w rocznice śmierci 

oraz  dla †† rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa 

2) Za † syna Krystiana Nowak i † ojca Henryka Nowak 

 

Niedziela 

23 VII 

 

8.00 Za † Pawła Konczala w rocznicę śmierci i za † żonę Marię 

9.30 Za †† rodziców Małgorzatę i Wilhelma Białas, † ojca Fryderyka Cichoń,  

†† dziadków z obu stron, oraz za † Jana Tischer, †† Stefanię i Gintera Białas, 

Henryka Piecha i za dusze w czyśćcu cierpiące 

12.00 Za † syna Jacka w rocznicę śmierci 

17.00 Za † matkę Józefę w 30 rocznicę śmierci i † syna Norberta w rocznicę urodzin 

 
 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 

PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3 
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INTENCJE MSZALNE 

 

 

Poniedziałek 

24 VII 

7.00  

17.30 1) Za † tatę Emila Kozdrasia oraz za †† z rodzin Kozdraś i Czop 

2) Za † Franciszka Wawrzyniaka 

 

Wtorek 

25 VII 

7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy 

2) Za †† Martę i Augustyna Kuczka 

17.30 O Miłosierdzie Boże i odpuszczenie popełnionych grzechów w rodzinach Panu 

Bogu wiadomych 

 

Środa 

26 VII 

7.00 Za † żonę Annę Świczewską w dniu imienin 

17.30 1) Za † Barbarę Guga w 3 rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Bronisławę  

i Bronisława 

2) Za † Annę Zymer w 29 rocznicę śmierci i za † Jana Zymera w 6 i pól roku  

po śmierci 

 

Czwartek 

27 VII 

7.00  

17.30 Za † Martę Treutler 

 

Piątek 

28 VII 

7.00  

17.30 Za † Lecha Florek, Ninę i Kazimierza Malinowskich oraz Zofię i Mikołaja 

Mielniczuk 

 

Sobota 

29 VII 

 

7.00 Składkowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej 

17.30 1) Za †† Kazimierza, Franciszka, Marię, Władysława, Romana i Brygidę 

Mołodyńskich oraz za †† z pokrewieństwa 

2) Za † Tadeusza w dniu urodzin i †† rodziców (od rodziny Połeć) 

 

Niedziela 

30 VII 

 

 

 

 

 

8.00 Za †† Gertrudę Janiczek, męża Franciszka, córkę z mężem i syna z żoną oraz dwóch 

wnuków 

9.30 Za †† rodziców Krupa i Wloka oraz za †† z pokrewieństwa 

12.00 Za † Bogdana Rajczakowskiego w 2 rocznicę śmierci oraz o błogosławieństwo Boże 

dla Małgorzaty i Michała 

17.00 

 

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Róży i Franciszka Lauger  

oraz za †† rodziców Marię i Jana Malkusz, Matyldę i Jana Krabys i za †† teściów 

Ryszarda i Anastazję Lauger, córki Annę, Agnieszkę i Marię, dwóch synów  

i za dusze w czyśćcu cierpiące  

 
 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XV TYDZIEŃ ZWYKŁY 

16 lipca 2017 r.  

1. We wszystkie wtorki podczas mszy św. o godz. 7.00 modlimy się w intencjach zanoszonych 

przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy, a w soboty – przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Loretańskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

2. W każdy piątek po mszy św. porannej w Kaplicy Loretańskiej odbywa całodzienne 

wystawienie Najświętszego Sakramentu z możliwością indywidualnej adoracji do nabożeństwa 

wieczornego. Podczas adoracji o godz. 15.00 zapraszamy na wspólną modlitwę Koronką do 

Miłosierdzia Bożego. Po koronce jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. 

3. Spotkanie organizacyjne dla młodzieży wyjeżdżającej na Franciszkańskie Spotkanie 

Młodych w Kalwarii Pacławskiej odbędzie się w czwartek, 20 lipca, po mszy św. wieczornej. 

Bardzo prosimy o obecność wszystkich wybierających się na tegoroczne FSM. 

4. W przyszłą niedzielę, 23 lipca, po wszystkich mszach św. odbędzie się błogosławieństwo 

kierowców i pojazdów mechanicznych ku czci św. Krzysztofa. Ofiary zebrane przy tej okazji 

będą przeznaczone na potrzeby misji. 

5. Zakon Franciszkanów przyjmuje kandydatów do życia zakonnego, pragnących zrealizować 

swoje powołanie w kapłaństwie lub posłudze brata zakonnego. Zainteresowani mogą uzyskać 

szczegółowe informacje w naszym klasztorze. 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XVI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

23 lipca 2017 r. 

 

1. W dzisiejszą niedzielę po wszystkich mszach św. odbywa się błogosławieństwo kierowców  

i pojazdów mechanicznych ku czci św. Krzysztofa. Ofiary zbierane przy tej okazji są 

przeznaczone na potrzeby misji. 

 

 

Klasztor Franciszkanów 
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