Pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja Ap. w Głogówku
www.parafia.glogovia.pl * tel. 77 406 92 05 * nr 11 (567) * 2 czerwca 2019 r.

Sakrament Święceń Kapłańskich
sobota 8 czerwca 2019 r. Kościół seminaryjnoakademicki w Opolu, godzina 10:00
Naszą wielką radością jest nasz parafianin ks. dk. Radosław Radziwoń, który
odpowiadając na Boże wezwanie, wspólnie ze swoimi współbraćmi przyjmie
świecenia prezbiteratu.
Kto może przyjąć sakrament święceń?
Godnym wyświęcenia na DIAKONA,
KAPŁANA i BISKUPA jest każdy
ochrzczony mężczyzna, katolik, który
zostanie przez Kościół powołany do tego
urzędu.
Co dokonuje się podczas święceń kapłańskich? Podczas święceń kapłańskich biskup przyzywa mocy Ducha Świętego, aby spoczęła na
kandydacie do święceń. Wyciska ona na tym człowieku nieusuwalną
pieczęć, która pozostanie z nim na zawsze. Jako współpracownik
swojego biskupa kapłan będzie głosić słowo Boże, sprawować sakramenty, a przede wszystkim celebrować świętą eucharystię. [1562-1568]
W pierwszy czwartek miesiąca, 6 czerwca o 18:30 zapraszamy
wszystkich parafian oraz gości do kościoła parafialnego na modlitewne czuwanie w intencji kandydatów do kapłaństwa, ks. dk. Radosława. W programie, Eucharystia, adoracja, wspólny śpiew i refleksja nad wyborem jednej z form życiowego powołania.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
Wniebowstąpienie – 2.06.2019

ZESŁANIE DUCHA WIĘTEGO
Prymicje – 9.06.2019

 Nieszpory niedzielne z koronką do Miło-

 W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nasz parafianin, ks. Radosław Radziwoń, sprawuje pierwszą Eucharystię o
godz. 1130. Serdecznie zapraszamy.
 Nieszpory niedzielne (wyjątkowo) o
godz. 1700. Nabożeństwo poprowadzi ks.
Neoprezbiter i na zakończenie udzieli
wszystkim obecnym błogosławieństwa
prymicyjnego. Okazja do przyjęcia błogosławieństwa od Prymicjanta będzie także
po każdej mszy w następną niedzielę.
 W drugi dzień Zielonych Świątek dodatkowe msze o godz. 900 i 1630.
 Na mszę w intencji ks. Krzysztofa z okazji urodzin zapraszamy jutro o godz. 1830.
 Ostatnia w tym roku msza szkolna w
czwartek o godz. 1630. Pół godziny wcześniej okazja dla spowiedzi. Zachęcajmy
dzieci i młodzież do comiesięcznej spowiedzi. W czasie wakacji taka okazja będzie w pierwszy czwartek miesiąca lipca i
sierpnia o godz. 1500.
 Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie w
czwartek o godz. 1900. Pół godziny wcześniej adoracja i okazja do spowiedzi.
 W piątek o godz. 600 młodzież pielgrzymuje pieszo na Górę św. Anny. Jest to pielgrzymka dziękczynna z okazji zakończenia roku szkolnego.
 Nabożeństwo czerwcowe w piątek o
godz. 1800.
 Kolekta za tydzień będzie przeznaczona
na renowację naszego kościoła.
 Tradycyjnie w popołudnie Bożego Ciała
Parafialna Rada Duszpasterska organizuje
biesiadne spotkanie na farskim podwórzu.
Prosimy podobnie jak w poprzednich latach o wsparcie na różne sposoby naszych
zabaw i konkursów.

sierdzia Bożego dziś o godz. 15 .
 Na mszę w intencji ks. Joachima z okazji
urodzin zapraszamy we wtorek o godz. 1830.
 Spotkanie kwartalne Bractwa św. Józefa w
środę o godz. 1800.
 Msza szkolna w czwartek o godz. 1630. Pół
godziny wcześniej okazja dla spowiedzi.
 Ostatnia w tym roku szkolnym msza dla
młodzieży w kościele św. Mikołaja w piątek
o godz. 1930.
 W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na mszę w intencji powołań oraz za
zmarłego biskupa Jana Bagińskiego.
 Po mszy adoracja przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszego nowego kapłana ks. Radosława Radziwonia i wszystkich
powołanych.
 W tym tygodniu zapraszamy o godz. 900 na
nabożeństwo pierwszopiątkowe oraz na nabożeństwo czerwcowe o godz. 1800.
 Odwiedziny chorych w czerwcu będą tydzień później (14 i 15). Chorych i seniorów w
domach z błogosławieństwem prymicyjnym
odwiedzi Neoprezbiter.
 Święcenia kapłańskie dziesięciu diakonów
diecezji opolskiej w sobotę o godz. 1000 w kościele seminaryjnym. Naszego Neoprezbitera
będziemy witać w Głogówku około godz.
1400. Prosimy udekorować domy flagami.
Szczególnie ulice: Powstańców, Kościuszki,
Skargi, Piastowską, Wodną i Kościelną.
 Autobus do Opola na święcenia wyjedzie z
PKS-u o godz. 830. Zapisy w zakrystii.
 Szczególnie zapraszamy na pierwszą mszę
sprawowaną przez ks. Radosława w niedzielę
o godz. 1130. O godz. 1045 w domu błogosławieństwo rodziców, poświęcenie nowego
krzyża do kościoła św. Mikołaja i przejście
procesyjne do kościoła parafialnego.
 Przed kościołem dziś zbiórka ofiar do puszek na remont opolskiej katedry.
00

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 3.06.2019
Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy

Za † ojca Stanisława Baran i †† z rodziny
Baran i Żółciak
1830 1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie
Samson
2. Za † Monikę Dominik, †† rodziców i
rodzeństwo oraz pokrew. z obu stron
WTOREK – 4.06.2019

1800
1830

630

630
1830

Za †† Marię i Stefana Smarscyoraz †† rodziców Smarsly, Gnilka i Klose
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie dla
księdza Joachima z okazji urodzin
2. Za † koleżankę Janinę Mysona w 4.
rocz. śmierci oraz męża Kaliksta
3. Za † Józefa Gągor w 5. rocz. śmierci
oraz †† z rodziny

ŚRODA – 5.04.0519
Wspomnienie św. Bonifacego, bp i męczennika
30

6

1830

Za †† Tadeusza Winnickiego, rodziców i
rodzeństwo
1. Za † Gertrudę Starościk w 23. rocz. śm.
2. Za †† Hermana Kurpiela oraz rodziców
Teodora i Gertrudę

CZWARTEK – 6.06.2019
630
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1630

1830

Msza szkolna
Za † męża Huberta, †† rodziców z obu
stron oraz siostry, braci, szwagrów i szwagierki
1. W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz liturgicznej
służby ołtarza
2. Za † biskupa Jana Bagińskiego
Godzina święta oraz adoracja w intencji
księdza Radosława i wszystkich powołanych

PIĄTEK – 7.06.2019
630
O Boże Miłosierdzie i błog. dla członków
rodziny oraz pomoc Ducha Św. w realizacji trudnych życiowych zadań
900
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Anny z okazji
60. urodzin oraz zdrowie i błog. Boże dla
całej rodziny

1930

Nabożeństwo czerwcowe
1. Za † Alberta Szendzielorz w 8. rocz. śm
oraz rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron
2. Za †† Jana Delakowitz i Józefę Małkiewicz w 30. dzień po śmierci
Msza św. dla młodzieży w k-le św. Mikołaja
Za † ojca Teodora Thiel w dniu urodzin

SOBOTA – 8.06.2019
Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

Za †† Jerzego w dniu urodzin i dwie żony
W kościele seminaryjnym
Święcenia kapłańskie ks. Radosława
30
11
Ślub: Sandra Cibis i Sebastian Kania
1530 Msza święta w ZOLu
1630 1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie dla
Piotra i Edyty z okazji rocz. ślubu i ich
dzieci oraz za † ojca Alojzego
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie dla
Antoniny z okazji 10. urodzin oraz †† babcię, dziadków i wujka
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 9.06.2019
NIEDZIELA – PRYMICJE
30

6
1000

630
700

830

1000

1130

1700
1600

Godzinki ku czci NMP
1. W intencji Parafian
2. Za † Barbarę Wróbel w 10. rocz. śm.
3. Za † Angelę i Gerharda Pluder
1. Als Dank für ehaltene Gnaden, mit Bitte
um weiteren, Gottes Segen und Gesundheit
2. Für die †† Eheleute und Josef Smarsly,
die †† Söhne Ernst und Johannes, so wie
alle †† der Familie Larisch
1. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża, z
podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
zdrowie i błog. Boże w intencji rocznego
dziecka Zofii Hajdek
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 85. urodzin
Prymicje ks. Radosława Radziwonia
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla księdza neoprezbitera Radosława
Nieszpory i udzielanie błog. prymicyjnego
Za † Teresę Reich w 2. rocz. śmierci
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PONIEDZIAŁEK – 10.06.2019

630

Święto NMP, Matki Kościoła
630
900
1630
1500
1830

Za †† Alojzego Golczyk, rodziców i rodzeństwo
Za †† Józefa i Bernarda Białek oraz rodziców
W intencji dobrodziejów Ks. Neoprezbitera
Koronka do Miłosierdzia Bożego
1. W intencji ks. Krzysztofa z okazji ur,
2. Za †† teściów Agnieszkę i Michała Białek, męża Herberta, szwagrów i szwagierki

1800
1830

SOBOTA 15.06.2019
630

WTOREK – 11.06.2019
Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

Za †† Joannę Ćwiklak i rodziców
Ślub: Dominika Janik i Roland Glombitza
1. Za †† rodziców Klarę i Karola Krontal
oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
2. Za †† Władysława Muszyńskiego, żonę
i rodziców z obu stron
ŚRODA – 12.06.2019
630
Za †† Marię Klose, Urszulę Szatka, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
30
18
1. Za †† Zbigniewa Adamkiewicza w
rocz. śm., syna Jana i rodziców z obu stron
2. Za † Agnieszkę i Pawła Kalus, Alojzego Richter, Elżbietę i Karola Baron oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
CZWARTEK – 13.06.2019
630
1100
1830

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Za †† rodziców Pawła i Paulinę Cybis
Msza szkolna Za †† rodziców Jana i Annę
Paul, rodzeństwo i pokrewieństwo
30
18
Nabożeństwo Fatimskie
1900 1. Za † Hildegardę Trenk w 1. rocz. śm.
2. Za †† Hildegardę, Ernestynę i Franciszka Janik i syna Norberta
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie oraz dary Ducha Św. dla wnuków, dzieci i całej rodziny
4. Za † Edytę Hajduk w 3. rocz. śmierci
5. Za † matkę Florentynę Jędrzejczyk w
dniu urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące
6. Za †† rodziców Walentynę i Alojzego
oraz Krzysztofa Damboń i dusze w c. c.
PIĄTEK – 14.06.2019

1200
1530
1630

630
700

830

1000

6
1630

Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męczennika

Pielgrzymka na Górę św. Anny. W sanktuarium msza ok. godz. 1500 w int. młodzieży

Za †† Małgorzatę i Maxa Otremba w rocz.
śm., rodziców i rodzeństwo z obu stron
Ślub: Kamila Morawiec i Piotr Kobiałka
Msza św. z ZOL-u
1. Za †† Huberta Gruchman oraz Annę i
Alojzego Gretszla
2. Za †† Hildegardę Trenk w 1. rocz.
śmierci oraz męża Gerharda

UROCZYSTOSĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
NIEDZIELA – 16.06.2019

30

600

Za †† rodziców Janinę i Adolfa, brata Wacława, siostrę Helenę i siostrzeńców oraz
wszystkich †† z rodziny Bogdanowicz
Nabożeństwo czerwcowe
1. Za † Anastazję Kurek w rocz. śmierci i
†† z rodziny
2. Za † Stefana Mazurek i żonę Katarzynę
3. Za †† Stefana i Katarzynę Kucharskich

1130

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
1. Z podz. … dla Barbary i Konrada w 1.
rocz. ślubu oraz w int. rodziny Korgel
2. Za † Franciszka Hajduk w 15. rocz. śm.
1. Für †† Anna Wieliczka - Pisarczyk und
alle †† aus der Familie
2. Für †† Eltern Cycylia und Teodor Hanisz
3. Für †† Anna Fila, Ehemann Josef und
Eltern Hejda
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Moniki z
okazji urodzin
2. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża, z
podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla rocznego dziecka
Stanisława Tokarczyk
1. Za †† ojca, braci, bratowe z rodziny
Żabskich oraz † Janinę Stolarewską
2. Za żyjących i †† z rodzin nowożeńców
Morawiec i Kobiałka
3. Za żyjących i †† z rodzin nowożeńców
Cibis i Kania
4. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Anny z
okazji 60. ur.
Nieszpory niedzielne
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Romany i Rafała w 11. rocz. ślubu
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
3 VI
Wtorek
4 VI

Środa
5 VI

Czwartek
6 VI
Piątek
7 VI

Sobota
8 VI

Niedziela
9 VI

1) Za † Marię Pludra w 24 rocznicę śmierci
2) Za † Andrzeja Marmul (greg.)
17.30 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej i potrzebne łaski
dla Michała w dniu urodzin
9.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za †† rodziców Marię i Wojciecha, braci Franciszka, Czesława i Zygmunta oraz
bratową Czesławę Tarnawskich
17.30 1) Za †† Siostry Elżbietanki, ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za † siostrę Teresę Nowicką w dniu urodzin oraz za †† siostrę Weronikę, bratową
Janinę, szwagrów Emanuela i Jana oraz siostrzenicę Franciszkę
Kapl. Za † Andrzeja Marmul (greg.)
9.00

1) O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej i zdrowie dla Urszuli
2) Za †† Emilię i Bolesława Fuchs
17.30 1) Za †† braci, siostry, rodziców, krewnych i dobroczyńców Zakonu
Franciszkańskiego oraz za †† siostry i braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2) Za †† Jerzego Wilim, Leona i Marię Wilim, rodziców Pawła i Hildegardę Szady
oraz za †† z pokrewieństwa
Kapl. Za † Andrzeja Marmul (greg.)
9.00

9.00

Za † Andrzeja Marmul (greg.)

17.30 1) Za † ojca i dziadka Leona w rocznicę śmierci
2) Za †† Irenę i Jana Rafał w rocznicę śmierci
9.00 1) Za †† Marię i Piotra Posyniuk, Janinę, Eugeniusza i Stanisława Kochmaniewicz
oraz Michała i Władysława Puchalskich
2) Za † Andrzeja Marmul (greg.)
17.30 Dziękczynna za łaski otrzymane przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę w 88 rocznicę urodzin
oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
9.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za †† z rodzin Pendziałek, Cimienga i Kabała oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
3) Za † Andrzeja Marmul (greg.)
17.30 1) Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej,
zdrowie i potrzebne łaski dla Sabiny w 88 rocznicę urodzin
2) Za †† Eufemię i Jerzego Cichoń, syna Lothara oraz za †† rodziców i rodzeństwo
8.00 1) Przez wstawiennictwo Anioła Stróża dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla syna Marka i Beaty oraz dla wnucząt
2) Za † Andrzeja Marmul (greg.)
9.30 Za † mamę Bertę i † męża Wojciecha
12.00 Za †† rodziców Johanna i Helenę Wolny z Ćwierci, męża Erwina Barysz, †† teściów
Anastazję i Karola Barysz i za †† z rodziny Pogoda oraz za † Krystynę Kauczer
17.00 1) W intencji Rycerstwa Niepokalanej
2) Za † Małgorzatę Król w dniu urodzin
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
10 VI

Wtorek
11 VI
Środa
12 VI

9.00

Za † Andrzeja Marmul (greg.)

12.00 Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej
i potrzebne łaski dla Kamila i Dominiki w 3 rocznicę ślubu
17.30 Za † ojca Rudolfa Kubiczek, †† rodziców Wilhelma i Florentynę Marzotko
oraz za wszystkich zmarłych z pokrewieństwa
9.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za † Andrzeja Marmul (greg.)
17.30 Za †† Antoniego i Marię Dudzic oraz †† z rodzin Dudziców i Walczaków
1) Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę
Matki Bożej Loretańskiej, zdrowie i potrzebne łaski dla Klaudii w 30 rocznicę
urodzin
2) Za †† Kazimierę, Jana, Emila i Romualdę Biesiadeckich
Loret. Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej,
12.00 zdrowie i potrzebne łaski dla Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Głogówku
wspólnie obchodzących 70. rok życia
17.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bożeny
9.00

Kapl. Za † Andrzeja Marmul (greg.)
Czwartek

9.00

W intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Nowych Kotkowic

13 VI

17.30 1) Za †† rodziców Antoniego i Genowefę Witkowskich oraz Antoniego
i Stefanię Baraniuk
2) Za †† Krystynę i Franciszka Poręba, Annę i Karola Grzechnik, brata Gintra
i za †† z rodziny
Kapl. Za † Andrzeja Marmul (greg.)

Piątek

9.00

14 VI

17.30 1) W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2) O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Wiesławy w 50 rocznicę
urodzin
9.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Andrzeja Marmul (greg.)
17.30 Za †† rodziców Karolinę i Stanisława Kielańskich, teściów Martę i Feliksa Piątków,
siostrę Weronikę oraz za †† Stanisławę i Władysława Lewandowskich
8.00 Za †† rodziców Krystynę i Franciszka Poręba, Annę i Karola Grzechnik, brata Gintra
i za †† z rodziny
9.30 Za † mamę i babcię Helenę Szulc w dniu urodzin oraz za †† z rodzin Szulc,
Lewandowski i Szczygieł, i za dusze w czyśćcu cierpiące
12.00 Za †† dziadków Annę i Roberta Kudlek

Sobota
15 VI
Niedziela
16 VI

Za † Andrzeja Marmul (greg.)

17.00 Za † żonę Annę Świczewską w 10 rocznicę smierci
Ex

Za † Andrzeja Marmul (greg.)

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
VII NIEDZIELA WIELKANOCY
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
2 czerwca 2019 r.
1. W dzisiejszą niedzielę o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Loretańskie, które poprowadzi
o. Wit Bołd, gwardian klasztoru Franciszkanów w Prudniku. W dniu dzisiejszym nie będzie nabożeństwa
czerwcowego o godz. 16.30.
2. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, który w tradycji Kościoła jest poświęcony szczególnej czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Na nabożeństwa czerwcowe ze śpiewem litanii do Serca Pana Jezusa zapraszamy do
naszego sanktuarium w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 16.30.
3. We wtorek, 4 czerwca, zapraszamy na ósmy dzień nowenny dziewięciu wtorków przed uroczystością św.
Antoniego z Padwy. Msze św. z okolicznościowym kazaniem i modlitwami nowennowymi będą sprawowane
o godz. 9.00 i 17.30.
4. Również we wtorek podczas mszy św. wieczornej będziemy się modlić za zmarłe Siostry Elżbietanki,
ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
5. W środę, 5 czerwca, o godz. 17.30 zostanie odprawiona comiesięczna msza św. za zmarłych braci,
siostry, rodziców, krewnych i dobroczyńców Zakonu Franciszkańskiego oraz za zmarłych braci i siostry
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
6. W czwartek, 6 czerwca, odbędzie się w naszym klasztorze Akcja Honorowego Oddawania Krwi.
W godz. od 9.00 do 13.00 zapraszamy chętne zdrowe osoby w wieku od 18.00 do 60. roku życia do włączenia
się w to dzieło miłosierdzia wobec osób chorych lub poszkodowanych w wypadkach.
7. W najbliższą sobotę, 8 czerwca, przypada Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Mszą św. o godz. 17.30
rozpocznie się w naszym kościele modlitewne czuwanie, które zakończy się o godz. 21.00. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
8. Na comiesięczną mszę św. w intencji Rycerstwa Niepokalanej zapraszamy w przyszłą niedzielę, 9
czerwca, o godz. 17.00. Po mszy św. odbędzie się spotkanie w sali klasztornej.
9. Zapraszamy do udziału w akcjach wakacyjnych organizowane przez Franciszkańskie Duszpasterstwo
Młodzieży i Powołań z Krakowa – szczegóły można znaleźć na plakatach oraz na stronie internetowej
franciszek.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
9 czerwca 2019 r.
1. We wtorek, 11 czerwca, zapraszamy na ostatni dzień nowenny dziewięciu wtorków przed uroczystością
św. Antoniego z Padwy. Msze św. z okolicznościowym kazaniem i modlitwami nowennowymi będą
sprawowane o godz. 9.00 i 17.30.
2. W najbliższy czwartek, 13 czerwca, będziemy przeżywać święto św. Antoniego z Padwy, Patrona
Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. Msze św. z okolicznościowym poświęceniem chleba i lilii oraz
z uczczeniem relikwii Świętego będą sprawowane o godz. 9.00 i 17.30.
3. Siostry i Braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zapraszamy na comiesięczną mszę św. i spotkanie
formacyjne w piątek, 14 czerwca, o godz. 17.30.
4. Przypominamy uczestnikom pielgrzymki do Warszawy i Niepokalanowa, że wyjazd odbędzie się
w sobotę, 15 czerwca, o godz. 3.30 z dworca autobusowego.
5. Również w sobotę nasi czterej współbracia, którzy 1 czerwca w bazylice św. Franciszka w Krakowie
przyjęli święcenia kapłańskie, odprawią w naszym sanktuarium mszę św. i udzielą okolicznościowego
błogosławieństwa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i polecamy ich waszym modlitwom, aby byli świętymi
kapłanami według Serca Jezusowego.

Uroczystość Prymicji
Ks. Radosława Radziwonia
W Kościele katolickim Mszą prymicyjną (inaczej: prymicją) nazywa
się pierwszą Mszę świętą odprawianą przez nowo wyświęconego
kapłana (czyli neoprezbitera). Zgodnie z przyjętym w Polsce zwyczajem Msza prymicyjna odprawiana jest w rodzinnej parafii neoprezbitera, który może sprawować tę pierwszą liturgię albo samodzielnie
(w asyście proboszcza), albo w koncelebrze.
Tradycyjnie prymicja odbywa się dzień po przyjęciu święceń kapłańskich. Na tle „regularnych” Mszy świętych wyróżnia ją świąteczna oprawa i podniosły charakter. Już samo przejście z rodzinnego
domu (w którym neoprezbiter otrzymuje błogosławieństwo rodziców)
do kościoła jest w wielu parafiach celebrowane – w tej drodze prymicjantowi towarzyszą nie tylko jego rodzina i przyjaciele, ale również
inni kapłani, parafianie, często schola muzyczna, a czasami nawet orkiestra.
Zarys czasowy Prymicji 9 czerwca 2019 r. w naszej parafii
10.45 – Błogosławieństwo rodziców w Domu Prymicjanta
11.00 – Liturgia w kościele św. Mikołaja, poświęcenie nowego krzyża
11.15 – Procesja do kościoła św. Parafialnego
11.30 – Uroczysta Msza św. Prymicyjna
13.30 – Czas dla rodziny i gości
17.00 – Nieszpory z błogosławieństwem prymicyjnym

Dlaczego warto uczestniczyć we Mszy św. prymicyjnej?
Uwaga: często można spotkać się ze stwierdzeniem, że błogosławieństwo prymicyjne posiada szczególną wartość. Wraz z jego przyjęciem można bowiem uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, do których należą: bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej oraz odmówienie dowolnej modlitwy w intencji
Ojca Świętego.
Pan jest moim pasterzem (Ps. 23). Zawierzamy ks. Radosława,
całą Jego posługę Bogu i ludziom, dobremu Pasterzowi
Rodzina Parafialna – REDAKTOR NACZELNY: ks. Tadeusz Komorek • OGŁOSZENIA PARAFIALNE (s. 2): ks. prob. Ryszard Kinder; PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W KOŚCIELE PARAFIALNYM
(s. 3-4): ks. Tadeusz Komorek; OGŁOSZENIA I PLAN NABOŻEŃSTW W KLASZTORZE (s. 5-7): o.
gwardian Paweł Solecki OFM Conv.; POZOSTAŁE (s. 1 i 8): zespołowo.

