Pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja Ap. w Głogówku
www.parafia.glogovia.pl * tel. 77 406 92 05 * nr 6 (509) * 12 marca 2017 r.

ANNA GOLĘDZINOWSKA przeszła w
swoim życiu prawdziwe piekło.
Miała sławę, pieniądze, znajomości, dosłownie
wszystko. Wszystko, oprócz prawdziwego szczęścia.
Położyłam się na trawie, tam, na szczycie góry. Miałam ze sobą tylko plecak. Zamknęłam oczy i zaczęłam
odpoczywać, myśleć. Czułam wielki pokój, który mnie
odradzał, przywracał mnie światu. Ostatnie miesiące,
pełne problemów i stresu, nagle nie miały żadnego
znaczenia. Słyszałam wewnętrzny głos… Głos, który
zachęcał mnie, abym przebaczyła wszystkim… Moim „wujkom” i wszystkim tym, którzy
wyrządzili mi krzywdę. Czułam wielką harmonię ze światem. Kiedy człowiek odczuwa coś
takiego, rozumie, że przebaczenie nie jest wyborem, jest jedyną możliwością. Moje usta
otworzyły się i wydobył się z nich głos, który mówił: „Wybaczam wam…”, a na mojej twarzy pojawił się wielki uśmiech.
Anna Golędzinowska uroSerdeczne zapraszamy na spotkanie ze
dziła się 22 października
1982 r. w Warszawie, na Żoświadectwem Anny Golędzinowskiej,
współczesnej Marii Magdaleny, we wto- liborzu. W 1999 r. wyjechała do Włoch, które z czarek 14 marca 2017 na godzinę 18:30 do
sem stały się jej drugą ojczykościoła św. Bartłomieja w Głogówku
zną. Po przyjeździe do swojej ziemi obiecanej okazało
się, że padła ofiarą międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej handlującej żywym towarem. Zdołała uciec, a później pomogła w ujęciu sprawców i postawieniu ich
przed sądem. Karierę modelki rozpoczęła w Mediolanie. Uczestniczyła w kampaniach takich marek, jak m.in.: Italian Fashion, Pianegonda, Masca, Byblos, Cerutti, Moda Mare
Positano, Irge, Bozart, Brelil Profesional, Sportland, Garelli. W latach 2006-2007 uczęszczała na zajęcia z aktorstwa w szkole Il Faro, a od 2007 r. rozpoczęła naukę w The Actor’s
Academy w Mediolanie. Brała udział w wielu programach włoskiej telewizji. W 2011 r.
wyjechała do Medjugorie i zamieszkała tam we wspólnocie maryjnej oddającej się milczeniu i pracy. Wraz z ojcem Renzem Gobbim założyli ruch Czyste Serca promujący czystość
przedmałżeńską.

Kościół Parafialny w Głogówku
NIEDZIELA II WIEKIEGO POSTU –
12.03.2017

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU –
19.03.2017

 Gorzkie żale dziś o godz. 1500.

 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś
o godz. 1500.

 Nabożeństwo fatimskie w poniedziałek
o godz. 1900 poprowadzi gwardian naszego
głogóweckiego klasztoru franciszkanów o.
Paweł Solecki.
 Msza św. i modlitwa uwielbienia we
wtorek o godz. 1830. W nabożeństwie weźmie udział współczesna Maria Magdalena, nawrócona modelka i prezenterka telewizyjna, Anna Golędzinowska.
 Msza szkolna w czwartek o godz. 1630,
pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi dla dzieci klas piątych i szóstych.
 Droga krzyżowa dla dzieci w piątek o
godz. 1630.. Droga krzyżowa dla młodzieży
i dorosłych w piątek o godz. 1800.
 Kolekta za tydzień będzie przeznaczona
na kontynuację prac konserwatorskich.
 Konsultacje w sprawie Wigilii Dnia Pańskiego, czyli mszy w sobotni wieczór. Na
ostatnim posiedzeniu PRD poruszaliśmy
sprawę godziny wieczornej sobotniej
mszy. Pojawiają się bowiem argumenty za
tym, by była wcześniej. Przemawiają za
tym np. msze jubileuszowe czy chrzty.
Tych argumentów jest wiele i są słuszne,
ale najpierw chcielibyśmy wysłuchać opinii tych, którzy na tą sobotnią Eucharystię
przychodzą często. Taka wigilijna msza
nie może odbywać się zbyt wcześnie. Nie
chcemy też, by była w podobnej porze jak
u ojców franciszkanów. Prosimy zatem o
wyrażanie swojej opinii odnośnie sobotniej mszy o godz. 1600 lub 1630. Póki co nic
nie będzie zmieniane, ale ważne będzie dla
mnie wysłuchanie Waszego zdania.
 Przed kościołami zbiórka do puszek na
Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes.

 Liturgiczny obchód Uroczystości św. Józefa został przeniesiony na jutro. Msza św.
w intencji mężczyzn, rzemieślników i
Bractwa św. Józefa o godz. 1830 przy ołtarzu św. Józefa. W czasie tej Eucharystii będziemy także modlić się za ks. Pawła z
okazji jego urodzin.
 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej we wtorek po wieczornej mszy.
 Msza szkolna w czwartek o godz. 1630,
pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi dla gimnazjalistów.
 Głogówecka Akademia Wiedzy zaprasza na wykłady w najbliższy czwartek o
godz. 1800.
 W okresie Wielkiego Postu zapraszamy
do udziału w pasyjnych nabożeństwach.
Droga krzyżowa dla dzieci w piątek o
godz. 1630..
 Droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych w piątek o godz. 1800.
 W sobotę obchodzimy Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego. Dodatkowa
msza o godz. 900. Różaniec i Eucharystia w
intencji kobiet, a także rodzin naszej parafii w sobotę o godz. 1800. Po mszy spotkanie w salce parafialnej.
 Bóg zapłać za składaną dziś ofiarę na
konserwację naszego kościoła parafialnego oraz wszelkie prace, pomoc przy
utrzymaniu naszych parafialnych obiektów i życzliwość.
 Niech dobry Bóg wszystkim błogosławi
i daje siły do wytrwania w postanowieniach świętego czasu pokuty.

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 13.03.2017
630
Za † Józefa Siekiera w dniu urodzin, ††
Martę Kopacz i rodziców
1500
1830
1900

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Nabożeństwo fatimskie
1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie w rodzinie Dembczak
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Małgorzaty z okazji urodzin
3. Za †† Gertrudę i Bertę Zboroń i †† z
pokrewieństwa Biniek i Fuchs
4. Za † Dietra Kozubek w rocznicę † żonę
Dorotę i †† z pokrewieństwa
5. Za †† Katarzynę Zgolik, męża trzech
synów oraz †† z rodzin Zgolik i Aleks

WTOREK – 14.03.2017
630
Za † Stefana Nowak
30
18
1. Za †† Jana Hejda, żonę Marię i rodziców Fila
2. Za †† i poległych z rodzin Kochanek i
Nowak
ŚRODA – 15.03.2017
630
Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Sabiny i jej rodziny
1830

1830

Msza szkolna
Za †† Pawła i Waleskę Hoidem, syna Jerzego, rodziców, rodzeństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące
Za † Tadeusza Kasprzyszaka w 4. rocznicę śmierci

PIĄTEK – 17.03.2017
630
Za †† Zofię i Józefa Kramczyńskich oraz
syna Kazimierza
1630
1800

630
1830

Droga krzyżowa dla dzieci
Droga krzyżowa dla młodzieży dorosłych

Za †† Józefa Kopka w rocznicę śmierci i
żonę Marię
1. Za †† Franciszkę i Alfreda Siekiera
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla córki Sylwii z okazji 40. urodzin
3. Za †† Teresę Klemenz w rocznicę
śmierci i Rafała Klemenz z okazji urodzin

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
19.03.2017
630
700
830

1000

Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy
1. Za † Marię Thiel w 1. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka
Hauptstock

CZWARTEK – 16.03.2017
630
Za †† rodziców Helenę i Rudolfa, krewnych z obu stron oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
1630

1. Za † Tadeusza Grzegorzaka w 30. dzień
po śmierci
2. Za † Filipa Witek w 1. rocznicę śmierci
3. Za †† Franciszkę i Jerzego Kozubek,
synów Dietra, Reinharda oraz synową Dorotę
SOBOTA – 18.03.2017

1830

1130

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
Za †† z rodzin Koćwin, Miczka, Nowak i
Wesoły
1. Für †† Agnes und Erdman Janiczek und
Tochter Maria
2. Für †† Pauline und Richard Hübner und
ganze Verwandtschaft
1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Krzysztofa z okazji 50. urodzin
2. Za †† rodziców Józefa i Józefę Małek,
brata Józefa, teściów Franciszka i Elżbietę
Kopacz
1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Gabrieli z okazji 50. urodzin
2. Za †† rodziców Hermana i Hildegardę
Florian w rocznicę śmierci oraz wszystkich †† z pokrewieństwa
3. Za †† Ludmiłę Krzyżanowską w 3.
rocznicę śmierci, Józefa Preisner oraz Józefa Krzyżanowskiego w dniu imienin
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie w dniu urodzin oraz za †† rodziców z obu stron

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 20.03.2017
Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP
30

6

1830

Za †† Józefa Kopiec i rodziców z obu
stron
1. W intencji mężczyzn, rzemieślników i
Bractwa św. Józefa
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie w intencji ks. Pawła z okazji
urodzin
3. Za † Ernę Kusiek w 1. rocznicę śmierci

WTOREK – 21.03.2017
630

1830

Za †† rodziców Irenę i Konstantego Banak, Agnieszkę i Piotra Lasica, †† z rodziny oraz Brygidę Marks, brata Herberta
i rodziców
1. Za †† Waltra Wieliczek, rodziców
Pawła i Jadwigę Werdin, brata Horsta oraz
†† z rodziny
2. Za †† Marię i Rudolfa Sarnes i dusze w
czyśćcu cierpiące

ŚRODA – 22.03.2017
630
Za †† Agatę i Józefa Himmel, córkę Magdalenę, syna Pawła i jego żonę Juliannę
oraz całe †† rodzeństwo
1830

Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy
1. Za †† rodziców Agnieszkę i Józefa
Duda i †† rodziców
2. Za †† Zofię, Rozalię i Józefa Krupa

CZWARTEK – 23.03.2017
630
Za † Różę Janecko w rocznicę śmierci
oraz † męża Jana
1630

1830

Msza szkolna
Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla kleryka Radosława z okazji
urodzin
Za †† Agnieszkę i Józefa Graba, siostrę
Matyldę, syna i dwie synowe

PIĄTEK – 24.03.2017
630
1630
1800

Za † Wojciecha Żebrowskiego w 11. rocznicę śmierci
Droga krzyżowa dla dzieci
Droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych

1. Za †† Józefa i Marię Donath oraz †† z
rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże,
oraz o dary Ducha Świętego i zdrowie dla
Julianny z okazji 22. urodzin
3. Za † Małgorzatę Patrzek w 30. dzień po
śmierci oraz jej syna Norberta i męża
Alojza
SOBOTA – 25.03.2017

1830

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
630
900
1730
1830

Za † Jerzego Brol w 20. rocznicę śmierci
Za † Marię Smolińską w 1. rocznicę
śmierci
Msza św. z ZOL-u
1. W intencji kobiet i rodzin naszej parafii
2. Za †† męża i ojca Jerzego Pisarczyka w
rocznicę urodzin
3. Przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Nikoli z okazji urodzin

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LETARE
26.03.2017
630
700
830

1000

1130

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
Za †† Erykę i Stanisława Dyka
1. Für †† Anna Schinzel, Eheman Paul,
zwei Söhne und Eltern beiderseits
2. Für †† Eltern Anna und Franz Stralla,
Eltern und Geschwister beiderseits
1. Za podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla całej rodziny
2. Za † Gabrielę Sznajder
1. Za †† synów Janusza i Henryka Pryczek
2. Za podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla Marcina Nowak w okazji 50.
urodzin
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Za podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Marii i Danuty z okazji urodzin oraz życie wieczne dla † Janiny Stolarewskiej

Papież Paweł VI
Obowiązek dawania świadectwa swojej wierze

Sobór, jak wam wiadomo, wszystkim wiernym przyznaje godność "kapłańską"
oraz funkcję "profetyczną" (por. Lumen gentium, 10,11,12 itd.) Te uroczyste wyrazy
nie są nowe, ale dzisiaj są one używane w jakimś znaczeniu podniosłym, który rozważany być powinien z zachwytem i radością, odpowiadającą planowi dobroci i
wielkości odnowionemu przez Boga w ekonomii zbawienia. Znaczenie to wskazuje
na pierwszy i wielki obowiązek wypływający z uczestnictwa w tych darach, w tych
podarowanych ludowi Bożemu charyzmatach: jest to obowiązek dawaniu świadectwa. Obowiązek dawania świadectwa swojej wierze to jeden z przepisów i wezwań,
jakie Sobór często głosi i powtarza w swoich dokumentach. Wchodzący w szkołę
Soboru chrześcijanin winien się czuć powołanym do wyznawania swojej wiary w
sposób nowy, jaśniejszy, bardziej intensywny, bardziej apostolski. Duch Soboru,
rzec można, tchnie w dusze, by w nich ożywić płomień wiary. Wiara chrześcijanina
powinna nie tylko wierzyć, ale się przejawiać; ma ona za zadanie stać się wiarą przykładną, wzorcową, komunikatywną; ma się wyrażać tym, co dzisiaj słusznie nazywamy: świadectwem.
Na czym to świadec"Lud Boży, mówi Sobór, ma udział także w
two polega? "Lud Boży,
proroczej funkcji Chrystusa, dają o nim
mówi Sobór, ma udział
żywe świadectwo przede wszystkim przez żytakże w proroczej funkcji
Chrystusa, dają o nim żywe
cie wiary i miłości”.
świadectwo przede wszystBo świadczyć Chrystusowi życiem swoim
kim przez życie wiary i mito znaczy przede wszystkim w pełni i
łości" (Tamże, 12). Życie,
mocno trwać przy jego słowie i jego Kożycie prawdziwie chrześciściele, a to domaga się wiary mocnej i
jańskie jest tym pierwszym i
stale ożywianej, osobistej i kochanej.
zasadniczym świadectwem,
jakie odnowiony przez Sobór
chrześcijanin, z jak największą świadomością oraz w sposób bardzo zdecydowany,
winien dawać.
Wszystko to uczy nas, że dzisiaj wnosić mamy według życzeń Soboru w prawość i ład moralny naszego życia więcej sumienności i energii, pewien ton i znamię
chrześcijańskie, odpowiadające naszej wierze. Oto jakiego świadectwa oczekuje od
nas Kościół; oto niewątpliwie apologia Chrystusa najbardziej przekonywająca, jakiej
dzisiaj świat oczekiwać może.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/audiencje/ag_14121966.html
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Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
1) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
2) Za †† rodziców i rodzeństwo z rodziny Jagiełło
Poniedziałek
17.30 1) Za † siostrę Zuzannę w 11 rocznicę śmierci i za †† rodziców
13 III
2) Za † Wacława Perzak w 30 dni po śmierci
7.00

7.00
Wtorek

17.30

14 III
7.00
Środa

17.30

15 III
7.00
Czwartek

17.30

16 III
7.00
Piątek

17.30

17 III
7.00
Sobota

17.30

18 III
8.00
Niedziela
19 III

1) Składkowa przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
1) Za † Pawła Kurzydym, † Jerzego i †† z pokrewieństwa
2) Za †† rodziców Annę i Pawła Mikołajczyk, † brata Wilhelma i † siostrę Marię
3) Za † Jerzego Flis
1) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
2) Za †† Bogumiła Rudego, Marię i Jana Brandysów i †† z rodziny
1) W intencji Papieża Franciszka, Ojczyzny, Telewizji Trwam i Radia Maryja
2) Dziękczynna, z prośbą o dalsze łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
Loretańskiej dla Julii w 18 rocznicę urodzin
1) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
2) Za † Józefa Murzyna
1) Za † syna Łukasza w rocznicę śmierci
2) Za †† Antoninę i Walentego Pol, Zofię i Franciszka, Jana Lupa oraz Krystynę
i Stanisława Kuzak
1) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
2) Za †† rodziców Gertrudę i Augusta Blaszczyk
1) Za †† matkę Stefanię, ojca Bolesława, ich rodziców i rodzeństwo oraz † siostrę
Halinę i brata Kazimierza
2) Za † Felicję Manieta w dniu urodzin, † Pawła i †† z rodziny Arens
1) Składkowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
1) Za †† Józefa i Marię Nalepa
2) Za †† Pawła i Elżbietę Morawiec oraz †† rodziców i rodzeństwo
3) Za †† rodziców Jana i Marię Machura oraz † Franciszkę Pawliczek
Za † Marka Kozdrasia (greg.)

1) Za †† Marię Kontny, Jadwigę Szatka i męża Jana
2) Za †† Jana Tischer i jego rodziców, †† rodziców Małgorzatę i Wilhelma Białas,
†† dziadków z obu stron, †† Stefanię i Gintra Białas, † Henryka Piecha i za dusze
w czyśćcu cierpiące
12.00 Za † Józefa Janik i †† z rodziny Janik i Styra
17.00 Za † księdza pułkownika Józefa Pałęgę
9.30

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
7.00
Poniedziałek
20 III

Wtorek
21 III

Za † Marka Kozdrasia (greg.)

Za †† rodziców Stanisławę i Kazimierza Skrzypczak, †† synów Włodzimierza
i Alfonsa oraz † córkę Zdzisławę
17.30 Za †† rodziców Marię i Józefa Respondek oraz †† rodzeństwo, szwagierki
i szwagrów
7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
17.30 1) O Boże Miłosierdzie dla † Stanisława Ballasa
2) Za †† z rodzin Tarnawskich, Hutników, Smoleniów oraz za † Anielę Nogaj
9.30

1) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
2) Za † Józefa Murzyna
17.30 1) Za † mamę Rozalię Stolarewską w 27 rocznicę śmierci, † tatę Bolesława, † męża
Tadeusza i † syna Stanisława Nieckarz
2) W intencji Agnieszki i Stanisława oraz syna Piotra
7.00 1) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
2) Za † Józefa Murzyna
17.30 1) Za † Elżbietę Gnilka, † brata i †† rodziców
2) Za †† Jana, Annę, Zofię i Stanisława z rodziny Górskich
7.00

Środa
22 III

Czwartek
23 III

1) Za †† Martę i Augustyna Kuczka
2) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
17.30 1) O szczęście wieczne dla † Stanisława Nieckarz w 15 rocznicę śmierci
2) Dziękczynna, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
Loretańskiej dla Ernesta w dniu urodzin
7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Marka Kozdrasia (greg.)
9.30 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej dziękczynna za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dalsze łaski w rodzinie Pogoda
17.30 1) O Boże Miłosierdzie i odpuszczenie popełnionych grzechów w rodzinach Panu
Bogu wiadomych
2) Za †† rodziców Irenę i Józefa Kufel
8.00 Za † Marka Kozdrasia (greg.)
7.00

Piątek
24 III

Sobota
25 III

Niedziela
26 III

9.30

Za † Huberta Świętek i †† rodziców Elfrydę i Jana

12.00 1) Za † Aleksandra Gołowkina w 16 rocznicę śmierci
2) Za † mamę Józefę w 6 rocznicę śmierci i o błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny
17.00 Za † Marka Wdowiaka w 5 rocznicę śmierci

Klasztor Franciszkanów
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel./Fax 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
12 marca 2017 r.
1. W dzisiejszą niedzielę podczas mszy św. o godz. 17.00 będziemy się modlić w intencji Wspólnoty
Rycerstwa Niepokalanej. Po mszy św. odbędzie się comiesięczne spotkanie formacyjne w salce
klasztornej.
2. W środę, 15 marca, msza św. o godz. 17.30 będzie sprawowana w intencji papieża Franciszka,
Ojczyzny, Telewizji Trwam i Radia Maryja. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
3. W każdy piątek po mszy św. porannej odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu
i okazja do indywidualnej adoracji do mszy św. wieczornej. O godz. 15.00 zapraszamy na wspólną
modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia.
4. Zachęcamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych. W naszym kościele są one
sprawowane w następującym porządku:
Droga Krzyżowa:
- w poniedziałki, wtorki i czwartki o godz. 17.00;
- we wszystkie środy Wielkiego Postu o godz. 20.00 inscenizowane nabożeństwa Drogi
Krzyżowej prowadzone przez Braci Prenowicjuszy;
- w piątki o godz. 18.00 (po wieczornej mszy św.);
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 16.00.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
19 marca 2017 r.
1. W poniedziałek, 20 marca, przypada uroczystość św. Józefa, przeniesiona z III Niedzieli
Wielkiego Postu, a w sobotę, 25 marca, będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
W naszym kościele msze św. w tych dniach będą sprawowane o godz. 7.00, 9.30 i 17.30.
2. We wtorek, 21 marca, zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci na comiesięczną mszę
św. o godz. 17.30, a następnie na spotkanie formacyjne w salce klasztornej.
3. Również we wtorek podczas mszy św. wieczornej będziemy się modlić o kanonizację bł. Jakuba
Strzemię, patrona Krakowskiej prowincji Franciszkanów, oraz oddamy cześć jego relikwiom.
4. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w przyszłą niedzielę, 26 marca, i potrwają do
środy, 29 marca, włącznie. Poprowadzi je o. Rafał Antoszczuk, franciszkanin, z Krakowa.
Zapraszamy do udziału.

