
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Miłość pasterska jest przede wszystkim darem z siebie, całkowitym darem z siebie dla 

Kościoła, na obraz daru Chrystusa i we wspólnocie z Nim”. Jan Paweł II 

Z okazji Waszego jubileuszu przede wszystkim dziękujemy za przyjęcie daru ka-

płaństwa, za odwagę pójścia za Nim. Dziękujemy za każdą kapłańską posługę, ludzkie 

wsparcie, oraz świadectwo wiry. Dziękujemy za posługę Słowa i dar miłość do Kościoła. 

Dziękujemy za dzielenie się talentami i wydobywanie z nas tego co piękne, cenne i war-

tościowe. Życzymy bliskości Pana Jezusa, doświadczania Bożej miłości,  

darów Ducha Świętego i matczynej czułości Maryi. 

 
 

Pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja Ap. w Głogówku 
www.parafia.glogovia.pl * tel. 77 406 92 05 * nr 10 (515) * 4 czerwca 2017 r. 



Kościół Parafialny w Głogówku 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

 Nieszpory niedzielne dziś o godz. 1500.   

 W drugi dzień Zielonych Świątek do-

datkowa msza o godz. 900.  

 Całodzienna adoracja Najświętszego 

Sakramentu i nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej pomocy w środę.  

 Msza szkolna w czwartek o godz. 1630. 

Pół godziny wcześniej okazja do spowie-

dzi dla dzieci klas piątych i szóstych. 

 Nabożeństwo czerwcowe w piątek o 

godz. 1800. 

 Msza młodzieżowa w kościele św. Mi-

kołaja w piątek o godz. 1930. 

 Głogówecka Akademia Wiedzy zapra-

sza na ostatnie przed wakacjami wykłady 

w najbliższy piątek o godz. 1900 do domu 

kultury. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na 

seminarium duchowne, a przed kościo-

łami skarbonka na Świątynię Opatrzności 

Bożej. 

 Niech Pan Bóg błogosławi całej wspól-

nocie parafialnej i gościom. 

 

 Nieszpory niedzielne dziś o godz. 1500. 

 Nabożeństwo fatimskie we wtorek o 

godz. 1900. Pół godziny wcześniej okazja 

do spowiedzi i adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. 

Msza św. z procesją o godz. 830. Pozo-

stałe Msze św. o godz. 700 i 1130. Trady-

cyjnie prosimy o przygotowanie czterech 

ołtarzy i udekorowanie okien oraz balko-

nów. Panów zapraszamy do baldachimu, 

dziewczynki do sypania kwiatków, trze-

cioklasistów w albach oraz poczty sztan-

darowe. Na budynkach wywieszamy 

flagi kościelne, a okna dekorujemy em-

blematami eucharystycznymi. Przed uro-

czystością Ciała i Krwi Pańskiej zachę-

camy do spowiedzi pół godziny przed 

każdym nabożeństwem. 

 Parafialna Rada Duszpasterska zapra-

sza po raz czternasty na farskie podwó-

rze, gdzie odbędzie się fe .styn parafialny. 

Spotkanie integracyjne potrwa od 1400 do 

2400. Ofiary składane przy tej okazji będą 

przeznaczone na ratowanie naszych za-

bytków. 

 W dniach oktawy Bożego Ciała zapra-

szamy na procesje i Msze św. o godz. 

1800 (sobota 1700, niedziela 1500). Pro-

simy o przybycie dzieci komunijnych w 

albach oraz dziewczynek do sypania 

kwiatków. 

 W tym miesiącu przypada 25. rocznica 

święceń kapłańskich ks. proboszcza oraz 

posługującego w naszej parafii ks. Joa-

chima. Na dziękczynną Eucharystię pod 

przewodnictwem ks.  bpa Andrzeja Czai 

zapraszamy w sobotę o godz. 1300. 

NIEDZIELA – 4.06.2017 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO  
 
PALMOWA – 9.04.2017 

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
 – 11.06.2017 
PALMOWA – 9.04.2017 

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
 – 11.06.2017 
PALMOWA – 9.04.2017 



Kościół Parafialny w Głogówku

 

 

Święto NMP Matki Kościoła 

600 Za † ojca Stanisława Baran oraz †† z ro-

dzin Baran i Żółciak 

900 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i 

zdrowie w rodzinie 
1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego  

w naszym kościele każdego dnia o tej porze 

1830 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

  prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i 

zdrowie dla Herberta z ok 81. urodzin 

  2. Za † Kamila Tytuła od kolegów i kole-

żanek ze szkoły 

600 Za †† Gerdę, Helenę i Ertmana Weirauch 

oraz †† z pokrewieństwa 

1830 1. Za †† męża Huberta w 6. rocznicę 

śmierci, rodziców z obu stron, siostry i 

braci z obu stron 

 2. Za † męża i ojca Alberta Szyndzielorz 

w 6. rocznicę śmierci oraz †† rodziców i 

rodzeństwo 

600 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i 

zdrowie dla Gabrieli i Erwina Zuber w 30. 

rocznicę ślubu 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  
 

1830 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

1. Za †† Jerzego Zboroń i dwie żony, ro-

dziców z obu stron oraz Ludwika Fuchs 

 2. Za †† z rodziny Burczyk, Bryłka i Kicler 

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana 

630 Za †† rodziców Walentynę i Alojzego 

Damboń w dniu urodzin oraz syna 

Krzysztofa 

1630 Msza szkolna  

Za †† Henryka Krabes w 10. rocznicę 

śmierci i żonę Elżbietę 

1830 1. Za †† Józefa Białek, brata Bernarda, 

oraz rodziców 

2. Za † Tadeusza Winnickiego, †† rodzi-

ców i rodzeństwo 

 

630 Za †† Angelikę i Gerharda Pluder, †† ro-

dziców i pokrewieństwo 

1830  1. W 30. dzień po śmierci za †† Kamila 

Tytuła, Mariana Cierpioł i Mieczysława 

Kilianek 

 2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i 

zdrowie dla Piotra i Edyty z okazji rocz-

nicy ślubu oraz ich dzieci 
1930  Msza młodzieżowa w kościele św. Mikołaja 

Za †† rodziców, rodzeństwo i pokrewień-

stwo  

 Wspomnienie bł. Bogumiła, bp 

630 Za †† Władysława Muszyńskiego, żonę i 

rodziców z obu stron 
1730 Msza św. z ZOL-u 

1830 1. Za †† rodziców Elżbietę i Mieczysława 

Walencik, dziadków Janinę i Stanisława 

Walencik, †† z rodziny Sarnes, Jerzego 

Kalisz oraz Martę i Franciszka Białek 

  2. Za † Anastazję Kurek w rocznicę 

śmierci i †† z rodziny 

630 Godzinki ku czci NMP 

700 1. Za † Barbarę Wróbel w 8. rocznicę 

śmierci  

  2. Za † Małgorzatę i Maxa Otremba w 

rocznicę śmierci oraz †† rodziców i ro-

dzeństwo 

830 1. Als Dank für erhaltene Gnade, mit der 

Bitte um weitere Gesundheit und Gottes 

Segen 

 2. Für die †† Eheleute Helene und Josef 

Smarsly, die †† Söhne Ernst und Johannes 

und für alle †† der Familie Larisch 

1000 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i 

zdrowie dla córki Pauliny z okazji urodzin 

 2. Za † Jana Kubas oraz o zdrowie i bło-

gosławieństwo Boże dla całej rodziny 

1130 Za † matkę Irenę Hoinka 
1500  Nieszpory niedzielne 

1600  Za †† Waleskę i Pawła Imielów 

PONIEDZIAŁEK – 5.06.2017 

ŚRODA – 7.06.2017 

PIĄTEK – 9.06.2017 

SOBOTA – 10.06.2017 

CZWARTEK – 8.06.2017 

NIEDZIELA – 11.06.2017 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY  
 
 

WTOREK – 6.06.2017 



Kościół Parafialny w Głogówku

 

 

630 Za †† Marię Klose, Urszulę Szatka, rodzi-

ców i dusze w czyśćcu cierpiące 

1830 1. Za †† z rodzin Hajduk, Król, Blauczyk i 

Schanz 

2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dal-

sze błog.  Boże i zdrowie dla Martyny i 

Waldemara Miczka z okazji rocznicy ślubu 

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy 

630 Za † Florentynę Jendrzejczyk w dniu ur. 
1830 Nabożeństwo fatimskie 

1900 1. Za † Edytę Haiduk w 1. rocznicę śmierci 

2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dal-

sze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Fatim-

skiej dla Krystyny z ok. 80. urodzin  

3. Przez wstaw. MB Fatimskiej z podz. za 

odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże 

i zdrowie w rodzinie Cibis i Hulin 

4. Przez wstaw. MB Fatimskiej z podzięko-

waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 

błog. Boże i zdrowie w całej rodzinie  

5.  

Wspomnienie bł. Michała Kozala, bp i męczennika 

630 Za †† rodziców Elżbietę i Teodora Nowak 

† brata Karola oraz †† z pokrewieństwa 

1830 Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy 

 1. Za † męża i ojca Karola Kania w 16. rocz-

nicę śmierci 
2. Za †† Jana Gawińskiego, brata i rodziców 

700 1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dal-

sze błog. Boże i zdrowie dla Edyty i Jana 

oraz całej rodziny z okazji urodzin 

 2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dal-

sze błog. Boże i zdrowie dla Ireny Opic i ca-

łej rodziny z ok. urodzin oraz za † Anto-

niego Opic 

830 1. W intencji parafian  

2. Za † Gerarda Moszek 

3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dal-

sze błog. Boże i zdrowie dla synów Man-

freda i Józefa z okazji urodzin 

4. Za †† ojca Stanisława, braci Mariusza i 

Józefa, bratowe Annę, Agnieszkę Żabską, 

oraz rodziców Janinę i Stefana  

1130 1. Za † Józefa Kwiecień 

2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dal-

sze błog. Boże i zdrowie dla Saniny i Dariu-

sza Duma z ok. 25. rocz. ślubu 

1400  Fe.styn Parafialny  

630 Za †† Franciszkę, Antoniego Gawińskich, 

synów Jana i Józefa 

1700 Nabożeństwo czerwcowe z procesją 

1830 1. Za †† Annę Fila, męża Józefa i rodziców 

Heida  

2. Za † Cecylię Lyko, †† rodziców i rodzeń-

stwo 

1930 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla 

Weroniki Strzelczyk  z okazji 18. urodzin 

Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego  

630 Za † Jadwigę Haliniak w 8. rocz. śmierci 

1100 Za †† Adelajdę Kern w 3. rocz. śm. męża 

Jerzego, rodziców i rodzeństwo z obu stron 

1300 Srebrny Jubileusz święceń kapłańskich ks. 

proboszcza Ryszarda i ks. radcy Joachima 

1700 Nabożeństwo Eucharystyczna z procesją 

1730 Msza św. z ZOL-u 

1830 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie, opiekę 

MB Nieustającej Pomocy w rodzinie 

630 Godzinki ku czci NMP 

700 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 

błog. Boże i zdrowie dla Marka z okazji 50. 

urodzin oraz całej rodziny 

830 1. Für †† Teodor Hanisch, Geschwister und 

Eltern  

2. Für † Marta Kubocz 

1000 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w ro-

dzinie Michaeli i Karola Trinczek 

 2. Za †† Agnieszkę i Michała Białek, męża 

Herberta, szwagrów i szwagierki 
1130 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 

błog. Boże i zdrowie dla Anny i Szymona 

Kaiser z okazji 1. rocznicy ślubu 

1500  Nabożeństwo eucharystyczne z procesją 

1600  Z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla 

Edeltraudy z okazji 75. urodzin 

ŚRODA 14.06.2017 

WTOREK 13.06.2017 

PIĄTEK 16.06.2017 

PONIEDZIAŁEK 12.06.2017 

SOBOTA 17.06.2017 

CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚW.  
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 15.06.2017 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 18.06.2017 
 
 



 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek 

5 VI 

7.00 Za † Marię (greg.) 

9.30 O radość wieczną dla †† Krzysztofa, Walentyny i Alojzego Damboń i za dusze  

w czyśćcu cierpiące 

17.30 1) O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej i potrzebne łaski dla 

Emilki z okazji przyjęcia I Komunii świętej 

2) Za †† z rodziny Baczewskich: Helenę, Karola, Zbigniewa, Leszka i Stanisława 

oraz szwagra Czesława 

Wtorek  

6 VI 

7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy 

2) Za † Marię (greg.) 

3) Za † syna i męża Norberta w dniu imienin 

17.30 1) Za †† Siostry Elżbietanki, ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

2) Za †† Irenę i Jana Rafał w rocznicę śmierci 

Środa 

7 VI 

7.00 1) Za †† Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu 

Franciszkańskiego oraz za †† Siostry i Braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

2) Za † Marię (greg.) 

17.30 1) Za † Józefa Tkacza i †† rodziców z obu stron 

2) Za † Ernesta Hazy 

Czwartek  

8 VI 

7.00 1) Za † Marię (greg.) 

2) O wytrwałość w powołaniu, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej 

Loretańskiej i potrzebne łaski w rodzinie dla Pawła 

17.30 1) Za † Weronikę Rogowską w 1 rocznicę śmierci i †† rodziców Karolinę  

i Stanisława Kielawskich 

2) Za † Ryszarda Bagińskiego 

Piątek 

9 VI 

7.00 1) Za † Marię (greg.) 

2) Dziękczynna, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sabiny  

w dniu urodzin i dla całej rodziny 

17.30 1) W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

2) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, 

opiekę Matki Bożej Loretańskiej i św. Antoniego i zdrowie dla Sylwii i Adriana  

w rocznicę ślubu 

 

Sobota  

10 VI 

7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej 

2) Za † Marię (greg.) 

13.00 Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej  

i potrzebne łaski dla Absolwentów LO w Głogówku w 50 rocznicę matury 

17.30 1) Za † Małgorzatę Król w rocznicę urodzin oraz za †† jej rodziców, brata i babcię 

2) Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże  

i zdrowie dla Stanisławy i Stefana w 50 rocznicę ślubu 

 

Niedziela 

11 VI 

 

8.00 1) Za †† Matyldę i Henryka Konczala 

2) Za † Marię (greg.) 

9.30 Za †† rodziców Zofię i Józefa Zaczyk 

12.00 Za † Jacka, †† rodziców Romana i Halinę oraz †† dziadków 

17.00 1) W intencji Rycerstwa Niepokalanej 

2) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże  

i opiekę Matki Bożej Loretańskiej dla Adriany i rodziny 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 

PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3 
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek 

12 VI 

7.00 Za † Marię (greg.) 

17.30 1) Za †† rodziców Gertrudę i Władysława 

2) Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej 

Loretańskiej, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny Szymańskiej w dniu urodzin 

3) O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej Loretańskiej i potrzebne łaski dla Elwiry 

 

Wtorek 

13 VI 

7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy 

2) Za † Marię (greg.) 

9.30 1) Za †† rodziców Antoniego i Genowefę Witkowskich 

2) Przez wstawiennictwo św. Antoniego w intencji żyjących i zmarłych 

mieszkańców Nowych Kotkowic 

17.30 Za †† Kazimierę, Jana i Emila Biesiadeckich i za †† z rodziny 

 

Środa 

14 VI 

7.00 Za † Marię (greg.) 

17.30 1) Za † ojca Rudolfa Kubiczek, †† rodziców Florentynę i Wilhelma Marzotko  

i za †† z pokrewieństwa 

2) Za † męża Tadeusza Jocher, †† rodziców Marię i Karola oraz teściów Annę  

i Stanisława 

 

Czwartek 

15 VI 

 

8.00 Za † Marię (greg.) 

Rynek 

8.30 

Dziękczynna za szczęśliwą operację, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże  

i opiekę Matki Bożej Loretańskiej dla chorego męża 

12.00 Za † Andrzeja Tokarczyka w 21 rocznicę śmierci 

17.00 Za † żonę Teresę, †† rodziców i teściów, † syna Joachima i †† dobrodziejów rodziny 

 

Piątek 

16 VI 

7.00 Za † Marię (greg.) 

17.30 1) Za † męża Krzysztofa Słoneckiego, †† rodziców Jana i Marię oraz rodziców Jana 

i Helenę Halikowskich 

2) Za † ojca Andrzeja oraz †† z rodziny Gaca 

 

Sobota 

17 VI 

 

7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej 

2) Za † Marię (greg.) 

14.30 Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej  

i potrzebne łaski dla Absolwentów LO w Głogówku i ich rodzin w 45 rocznicę 

ukończenia szkoły 

15.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Loretańskiej dla żyjących oraz o dar 

życia wiecznego dla zmarłych Absolwentów LO w Głogówku z rocznika 1977 

17.30 1) Za † Jana Zymera w rocznicę urodzin i za † Annę Zymer 

2) Za † żonę Annę Świczewską w rocznicę śmierci 

 

Niedziela 

18 VI 

 

8.00 Za † Marię (greg.) 

9.30 1) Za †† Bertę Benisz i Wojciecha Sitko 

2) Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 

Loretańskiej dla Doroty Kochanek w 85 rocznicę urodzin 

12.00 Za † Krzysztofa Gołębiowskiego w 13 rocznicę śmierci 

17.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej i zdrowie dla Jessiki  

w 18 rocznicę urodzin, Franceski w 10 rocznice urodzin oraz dla Łukasza i Ireny 

 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 

PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3 
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl 

 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

4 czerwca 2017 r.  

1. Serdecznie zapraszamy na dzisiejsze Nabożeństwo Loretańskie o godz. 18.00, które 

poprowadzi Ks. Biskup Bronisław Dembowski z Włocławka. 

2. Ofiary składane dzisiaj podczas mszy św. są przeznaczone na prowadzenie planowanych prac 

remontowych i konserwatorskich w naszym kościele i klasztorze, natomiast po mszach św. przed 

kościołem odbywa się doroczna kwesta na rzecz Stowarzyszenia Za Głosem Serca działającego 

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Wandy Chotomskiej w Głogówku. 

Serdecznie prosimy o wsparcie materialne i modlitewne tych inicjatyw. 

3. Na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do naszego 

kościoła w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 16.30. Dzisiaj, z racji Nabożeństwa 

Loretańskiego, nie będzie nabożeństwa czerwcowego. 

4. We wtorek zapraszamy na ostatni dzień nowenny dziewięciu wtorków przed uroczystością  

św. Antoniego z Padwy, patrona Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. Msza św.  

z okolicznościowym kazaniem i modlitwami nowennowymi będzie sprawowana o godz. 7.00. 

5. Także we wtorek podczas mszy św. wieczornej będziemy się modlić za zmarłe Siostry 

Elżbietanki, ich Rodziców, Rodzeństwo, Kapłanów i Spowiedników oraz za dusze w czyśćcu 

cierpiące, natomiast w środę podczas mszy św. porannej – za zmarłych Braci, Siostry, 

Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu Franciszkańskiego oraz za zmarłych Braci  

i Siostry Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

6. W czwartek, 8 czerwca, w godz. od 9.00 do 13.00 odbędzie się w naszym klasztorze akcja 

oddawania krwi. Zachęcamy do włączenia się do tej akcji zdrowe, pełnoletnie osoby do 65 roku 

życia. 

7. Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zapraszamy w piątek, 9 czerwca, o godz. 

17.30 na comiesięczną mszę św. i spotkanie formacyjne. 

8. W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, po wszystkich mszach św. odbędzie się zbiórka ofiar na 

rzecz Franciszkańskiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Chęcinach k. Kielc. Ofiary zbierać 

będą pacjenci ośrodka. 

9. Także w przyszłą niedzielę o godz. 17.00 będzie odprawiona comiesięczna msza św. w intencji 

Rycerstwa Niepokalanej. Po mszy św. odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca, a następnie 

spotkanie formacyjne w salce klasztornej. 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

11 czerwca 2017 r. 

1. We wtorek, 13 czerwca, przypada w naszym kościele odpustowa uroczystość św. Antoniego  

z Padwy, patrona Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. Msze św. z okolicznościowym 

poświęceniem chleba i lilii będą sprawowane o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. 

2. W czwartek, 15 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli 

Boże Ciało. W naszym kościele msze św. będą sprawowane o godz. 8.00, 12.00 i 17.00. 

 Procesja Bożego Ciała rozpocznie się mszą św. o godz. 8.30 na Rynku naszego Miasta. 

Prosimy o zabranie z kościoła sztandarów i szarf. 

Klasztor Franciszkanów 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 

PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3 
Tel./Fax 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl 
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Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami 

ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie 

żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych oł-

tarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupie-

niu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy 

otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu 

ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól 

im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w 

ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i 

światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielko-

dusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich ser-

cach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinte-

resownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą 

wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego po-

chylenia nad ludzką nędzą. Amen. 

Chodźcie, a zobaczycie (J 1,39) 

Troska o powołania jest zadaniem wszystkich członków Kościoła. Tworzenie dobrego 

klimatu w rodzinie, umożliwiającego rozwój powołania do służby w Kościele to pierwszy 

krok w trosce o powołania. Ofiarna modlitwa, „tracenie czasu” dla Pana Boga może sprzy-

jać rozwojowi nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. 

O swoich wątpliwościach w wierze, o niebezpieczeństwie populizmu i o 500. rocznicy re-

formacji mówił Franciszek w pierwszym wywiadzie udzielonym dziennikarzowi z Nie-

miec. 

Brak powołań to bardzo poważny problem i Kościół powinien go rozwiązać – powie-

dział Papież. Reagując na zwierzenia niemieckiego dziennikarza, który opowiedział Papie-

żowi, jak dotkliwy problem stanowi dla niemieckich katolików brak kapłanów, Franciszek 

przyznał, że jest on bardzo bolesny i dodatkowo osłabia Kościół. „Bo Kościół bez Eucha-

rystii nie ma mocy. To Kościół sprawuje Eucharystię, ale to Eucharystia tworzy Kościół” 
– stwierdził Papież. 

Wskazując na możliwe rozwiązania tego problemu, Franciszek zauważył, że wciąż za 

mało się modlimy o powołania. Kościół więcej też powinien pracować z młodymi, którzy 

są wielkimi odrzutkami współczesnych społeczeństw. Papież wskazał, że jeden z powodów 

braku powołań to również kryzys demograficzny. Jeśli nie ma młodych, nie będzie też no-

wych księży – zauważył. 

 

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne 


