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Czerwiec to miesiąc poświęcony czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny,
z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.
Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny.
Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł
Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim
nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana - dominikanie - bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W
piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie
na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa. Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszą
z nich jest coroczna uroczystość, obchodzona w piątek po oktawie Bożego
Ciała. Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Jezusowego; szczególnym orędownikiem tej formy kultu był papież Leon XIII (+ 1903) i jego następcy. Często spotyka się także wizerunki Serca Jezusowego: w postaci medalików, obrazków, obrazów ściennych, figur. Liczne są także świątynie poświęcone Sercu
Jezusa - w samej Polsce jest ich ok. 400. Pierwsze litanie do Najświętszego
Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej
początek miał miejsce w klasztorze francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył
do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który
nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.
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 Od wczoraj nie ma już ograniczeń liczbowych w uczestnictwie na nabożeństwach. Od następnej niedzieli wracamy
do stałego świątecznego porządku mszy: o
700, 830, 1000, 1130 i 1600. W kościołach,
podobnie jak w innych pomieszczeniach,
nadal obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
Do końca roku szkolnego nie będzie mszy
dla dzieci i młodzieży. W następną niedzielę kończy się nakazany w przykazaniach kościelnych okres przyjęcia Komunii wielkanocnej. Codziennie jesteśmy do
dyspozycji w konfesjonale. Dziękujemy za
zrozumienie i zdyscyplinowanie w ostatnich trudnych dla nas miesiącach.
 Dyspensa Biskupa Opolskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy została odwołana. Obecnie mogą z niej korzystać tylko osoby w podeszłym wieku, osoby
z objawami infekcji oraz te, które odczuwają
wzmożoną obawę przez zakażeniem (np.
kwarantanna).
 Ostatnie nabożeństwo majowe dziś o
godz. 1500 w kościele parafialnym.
 W drugi dzień Zielonych Świątek, jutro,
dodatkowa świąteczna msza o godz. 900.
 Zapraszamy na mszę w intencji ks. Joachima w czwartek o godz. 1830. Po tej
mszy adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji powołań i powołanych.
 W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy
czcicieli serca Pana Jezusa do kościoła na
mszę o godz. 1000.
 Odwiedziny chorych w piątek i sobotę.
Kapłani mogą już zanosić Komunie św.
chorym. Każdego chorego, który chce, by
przyjść z sakramentami trzeba na nowo zapisać. Chodzi o to, by w dobie pandemii

nikt nie czuł się zobligowany przyjąć kapłana, ale jeśli jest wyraźna chęć chorego i
rodziny, to chętnie odwiedzimy.
 Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw.
Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 1800.
 Nabożeństwo wynagradzające ku czci
Matki Bożej w I sobotę miesiąca o godz. 600.

NIEDZIELA PRZENAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY – 7.06.2020
WNIEBOWSTĄPIENIE – 24.05.2020

 Nieszpory niedzielne dziś o godz. 1500.
 Pięćdziesiąte urodziny naszego rezydenta,
ks. Krzysztofa, przypadają w najbliższą
środę. Podczas mszy o godz. 1830 będziemy
prosić dla niego o potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej.
 Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i na zakończenie nowenna ku czci
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w środy
o godz. 1830.
 W czwartek przypada uroczystość Bożego
Ciała. Zgodnie z nowymi przepisami procesje mogą liczyć do 150 osób. W naszej parafii na Rynku i na ulicach nie jesteśmy w stanie przy takich ograniczeniach zapewnić
bezpieczeństwa. Zatem w tym roku Msze
św. w obu kościołach będą wg niedzielnego
porządku i po każdej z nich będzie procesja
wokół świątyni z dwoma ołtarzami. Na te
procesje zapraszamy także dziewczynki do
sypania kwiatków. Po Eucharystii o godz.
1600 zapraszamy na koncert uwielbienia.
 Nabożeństwo eucharystyczne w ramach
oktawy Bożego Ciała w piątek o godz. 1800
i w sobotę o godz. 1600.
 Zapowiedzi przedślubne:
Natalia Budzar i Mateusz Dura z Głogówka
Angelika Marcioch i Tomasz Kaiser z Głogówka
Marta Mrozowska z Góry i Szymon Trombik z Głogówka

 Bóg zapłać za złożone ofiary i wszelką
pomoc świadczoną na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.
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1830

PONIEDZIAŁEK – 1.06.2020
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
30

6

900
1500
1830

Za †† kościelnych i wszystkich posługujących w naszej parafii
wolna intencja
Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie

Za †† żonę Marię, Małgorzatę, Zygmunta
Rother, Katarzynę, Rudolfa i Dietra Sadzik, †† z pokrewieństwa z obu stron

oraz †† z rodziny
I SOBOTA MIESIĄCA– 6.06.2020
600
630

WTOREK – 2.06.2020
630
1830

wolna intencja
1. Za † syna Jerzego w rocz. urodzin oraz
†† z pokrewieństwa
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Gabrieli w
dniu urodzin

1630

ŚRODA – 3.06.2020
Wspomnienie świętych
Lwangi i towarzyszy
630
30

18

męczenników

Karola

Za † ojca Stanisława i †† z rodziny Baran
i Maus
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
1. Za †† Agnieszkę i Józefa Czerner, ††
dzieci oraz †† z rodziny
2. Za †† Gerdę i Herberta Liszka, Małgorzatę i Jerzego Torka oraz dwóch braci

630
700

830

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
Kapłana

1830

Za †† Marię i Stefana Zmarsly oraz †† z
rodzin Zmarsly, Gnilka i Klose
1. W intencji powołań, powołanych i Liturgicznej Służby Ołtarza
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie
ks. Joachima z okazji urodzin
3. Za † syna Tomasza w rocznicę śmierci
i †† z rodziny
Godzina święta – adoracja

1000

1130

I PIĄTEK MIESIĄCA – 5.06.2020
Wspomn. św. Bonifacego, biskupa i męczennika
30

6

00

9

1800

Za †† Tadeusza Winnickiego, rodziców i
rodzeństwo
Za † Gertrudę Starościk w 24. rocznicę
śmierci
Nabożeństwo czerwcowe

Różaniec
1. Za † męża Huberta, †† rodziców, rodzeństwo i szwagrów z obu stron
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Andrzeja
z okazji 65. urodzin
1. Za † Mariannę Paul w 1. rocz. śmierci
2. Za †† Annę Hoppe, Zofię i Bernarda
Arnt, Elżbietę i Damiana Waszczak, Joannę Ćwiklak, Tadeusza Zalewskiego
oraz Helenę Chuć
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Gabrieli i
Erwina w rocz. ślubu

NIEDZIELA – 7.06.2020
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

I CZWARTEK MIESIĄCA – 4.06.2020

630

1. Za † Teodora Thiel w dniu urodzin
2. Za † Józefę Gągor w 6. rocz. śmierci

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla dzieci i wnuków
w rodzinie Kern
1. Als Dank für erhaltene Gnaden, mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und Gesundheit
2. Für die †† Eheleute Helene und Josef
Zmarsly, die †† Söhne Ernst und Johannes, so wie für alle †† der Familie Larisch
3. Für †† Joachim und Berta Wrobel und
†† Eltern beideseits
1. Za †† Elżbietę i Bernarda Konczalla
2. Za † Katarzynę Zgolik, męża, trzech synów, †† z rodziny Zgolik i Aleks
1. Za †† Bernarda w rocz. śmierci oraz
żonę Gertrudę
2. Za †† siostrę Weronikę Gancarz w rocz.
urodzin, matkę Mariannę i ojca Szymona
3. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża z
podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla rocznego dziecka
Julii Jednoróg
Nieszpory niedzielne

Za † Anastazję Kurek w rocznicę
śmierci oraz †† z rodzin
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PONIEDZIAŁEK – 8.06.2020
Wspomnienie św. Jadwigi, królowej
630

1830

Za †† Ludwika Fuks, syna Gerarda, rodziców Jerzego Zboroń, dwie żony i całe ††
pokrewieństwo oraz dusze w c.c.
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Jakuba z
okazji 18. urodzin
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie
oraz za † Arnolda Wiencek i dusze w
czyśćcu cierpiące

WTOREK – 9.06.2020
630
1830

Za † Władysława Muszyńskiego w rocz.
śmierci, żonę i rodziców z obu stron
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Edyty i
Piotra z okazji 30. rocz. ślubu oraz za †
ojca Alojzego
2. wolna intencja

ŚRODA – 10.06.2020
630
Za † Alojzego Golczyk, rodziców i rodzeństwo
1830

Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy
1. Za żyjących i zmarłych dobrodziejów
ks. Krzysztofa z okazji jego 50. urodzin
2. Za †† Józefa Białek, brata Bernarda
oraz rodziców

1800
1830

SOBOTA – 13.06.2020
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy
630
1630
1830
1900

630
700
830
1000

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

1130

1600

wolna intencja
W intencji Parafian
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Pauliny z
okazji 7. urodzin
2. Za † męża i ojca Alberta Szendzielorz
w 9. rocznicę śmierci
1. Za †† rodziców Jadwigę i Antoniego
Gnilka, brata, bratową i bratanka
2. Za † Annę Świczewską w 11. rocz. śm.
wolna intencja
Koncert uwielbienia

PIĄTEK – 12.06.2020
630

Za †† rodziców Karola i Klarę Krontal
oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie

Za † mamę Florentynę Jędrzejczyk w dn. ur.
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodz. Samson
Nabożeństwo Fatimskie
1. Za †† Hildegardę, Ernestynę i Franciszka Janik i syna Norberta
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie w rodz. Zając
3. Za † Teresę Reich w 3. rocz. śmierci,
męża Karola, brata Haralda i rodziców
4. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla rodzin Cibis, Hulin i Cienskowski
5. Za † Edytę Hajduk w 4. rocz. śmierci

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06.2020

CZWARTEK – 11.06.2020
700
830
1000

Nabożeństwo eucharystyczne
1. Za † Annę Wieliczka-Pisarczyk i †† z
rodziny
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie Marty, Marcina, Zuzanny i Karoliny
3. wolna intencja

1130

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
Za † Barbarę Wróbel w 11. rocz. śmierci
Für †† Arnold und Anna Maria Szczesny,
Anna Gorek und Eltern
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Józefa z okazji urodzin
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie z
okazji 60. urodzin
3. Za †† z rodzin Zimnik i Gołębiowski
1. Przez wstaw. Anioła Stróża z podz. za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Leny
Krokosz
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Waltraudy
z okazji 80. urodzin oraz o błog. Boże dla
dzieci, wnuków i prawnuków
Nieszpory niedzielne
1. podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla ks. Krzysztofa z okazji 50. urodzin
2. Za †† Elżbietę i Henryka Krabes w r. śm.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
31 maja 2020 r.
1. Według zarządzenia służb sanitarnych od dzisiejszej niedzieli nie obowiązuje limit liczby wiernych
uczestniczących we mszach św. i nabożeństwach. Dyspensa Biskupa Opolskiego od obowiązku
uczestnictwa w niedzielnej mszy została odwołana. Obecnie mogą z niej korzystać tylko osoby w podeszłym
wieku, osoby z objawami infekcji oraz te, które odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem (np. kwarantanna).
Uczestnicy mszy św. są nadal zobowiązani do używania maseczek ochronnych lub innej osłony ust i nosa oraz
zachowania dystansu (z wyjątkiem osób zamieszkujących wspólnie).
2. W poniedziałek rozpoczynamy miesiąc czerwiec 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 i uroczystości o godz. 16.30.
3. We wtorek przypada ósmy dzień nowenny dziewięciu wtorków przed uroczystością św. Antoniego
z Padwy. Na mszę św. z okolicznościowym kazaniem i modlitwami nowennowymi zapraszamy 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. Comiesięczna msza św. za zmarłych braci, siostry, rodziców, krewnych i dobroczyńców Zakonu
Franciszkańskiego oraz za zmarłe siostry i braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich będzie
odprawiona w środę o godz. 17.30.
6. W czwartek, 4 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. do 65. roku życia do włączenia
się w to dzieło miłosierdzia wobec osób chorych lub poszkodowanych w wypadkach.
7. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Loretańskie, które
poprowadzi ks. prof. Piotr Maniurka z Opola. Z tej racji nie będzie nabożeństwa czerwcowego o godz.
16.30.
8. Przypominamy, że do uroczystości Trójcy Świętej, czyli do przyszłej niedzieli włącznie, trwa okres
spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Zachęcamy, by skorzystać z tego sakramentu i nie odkładać go na
ostatnią chwilę.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
7 czerwca 2020 r.
1. We wtorek, 9 czerwca, przypada ostatni dzień nowenny dziewięciu wtorków przed uroczystością
św. Antoniego z Padwy.
2. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Ze względu na trwający stan epidemii nie jest możliwe zorganizowanie
dorocznej procesji ulicami naszego miasta, dlatego w tym roku msze św. w obu kościołach będą według
niedzielnego porządku i po każdej z nich będzie procesja wokół świątyni z dwoma ołtarzami. Na te procesje
zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków. W dniu Bożego Ciała Ksiądz Proboszcz zaprasza na koncert
uwielbienia do kościoła parafialnego po Eucharystii o godz. 1600.
3. Siostry i Braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zapraszamy na comiesięczną mszę św. w piątek,
12 czerwca, o godz. 17.30.
4. W sobotę, 13 czerwca, będziemy przeżywać święto św. Antoniego z Padwy, Patrona Krakowskiej
Prowincji Franciszkanów. Msze św. z okolicznościowym błogosławieństwem chleba i lilii będą
sprawowane o godz. 9.00, 12.00 i 17.30.
5. W przyszłą niedzielę, 14 czerwca, podczas mszy św. o godz. 17.00 będziemy się modlić w intencji
Rycerstwa Niepokalanej. Zapraszamy do udziału.

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

9.00 Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
12.00 Za † Marię Jocher (od sąsiadów z ul. Młyńskiej)
1 VI
17.30 1) O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej i Aniołów Stróżów
Maryi Matki
dla dzieci, wnuków i prawnuczki z okazji Dnia Dziecka
2) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
Kościoła
Wtorek
2 VI

9.00
17.30

Kapl.
Środa
3 VI
Czwartek

9.00
17.30
9.00

4 VI
Chrystusa

17.30

Najwyższego
i Wiecznego

Kapl.

Kapłana

Piątek
5 VI

Sobota

9.00
17.30

Kapl.
9.00

6 VI
17.30
Niedziela

8.00

7 VI
Świętej
Trójcy

9.30
12.00

17.00

1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
1) Za †† Siostry Elżbietanki, ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego na czas zdawania egzaminów
dla Karoliny i Łucji
1) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
2) Za † Wandę Szukalską
1) Za † Elżbietę Białek
2) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
1) O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne (od Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich)
2) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
1) Za † siostrę Teresę Nowicką w dniu urodzin oraz za †† siostrę Weronikę, bratową
Janinę, szwagrów Emanuela i Jana, i siostrzenicę Franciszkę
2) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla
Romana i Agnieszki oraz ich dzieci
1) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
2) Za †† Barbarę Noga i męża Jana
1) Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Bożej Loretańskiej i zdrowie dla córki Sabiny i wnuczki Natalii
2) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
W pewnej intencji Panu Bogu wiadomej
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
3) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
1) Za † ojca i dziadka Leona w rocznicę śmierci
2) Za †† Irenę i Jana Rafał w rocznicę śmierci
1) W intencji Dobroczyńców i Ofiarodawców naszego sanktuarium, klasztoru
i prenowicjatu
2) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
Za †† męża Stanisława, trzech synów, synową, siostry oraz za †† rodziców Janinę
i Stefana Strykowskich
1) Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Bożej Loretańskiej i zdrowie dla Sabiny w 89 rocznicę urodzin
2) Za † Joannę Ćwiklak w 50 rocznicę urodzin
Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)

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

9.00

8 VI
17.30

Wtorek
9 VI
Środa

Kapl.
9.00
17.30
9.00

10 VI
17.30
Czwartek
11 VI

8.00
9.30

Boże Ciało

12.00

Piątek

17.00
9.00

12 VI
17.30
Sobota
13 VI

9.00
12.00

św.
Antoniego
Niedziela
14 VI

17.30
8.00
9.30
12.00
17.00

1) Przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej i św. Judy Tadeusza dziękczynna
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla Matyldy
2) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
1) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
2) Za †† rodziców Annę i Wilhelma Rogosz, Marię i Andrzeja Prusak, siostrę Wandę
i za † ks. Józefa Greckiego
W intencji Kapituły Prowincjalnej
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
1) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
2) Za † męża Zygfryda Barton oraz za † brata Norberta i za †† rodziców
1) Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej
i zdrowie dla Jerzego Mańka oraz dla jego rodziny i firmy
2) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
1) Za † Małgorzatę Król w dniu urodzin
2) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
Za † Stanisława (od rodziny z Krakowa)
1) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
2) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla dzieci i wnuków w rodzinie Puchalskich
Za † Georga Ernst i za † żonę
1) Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej Loretańskiej dla Manfreda w 80 rocznicę urodzin
2) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
1) W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
1) W intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Nowych Kotkowic
2) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
1) Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej
Loretańskiej, zdrowie i potrzebne łaski z okazji urodzin
2) Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
Za † Jana Zymera z okazji ziemskich urodzin oraz za † Annę Zymer i syna Jerzego
1) Za † Krzysztofa Kozdraś (greg.)
2) Za †† Małgorzatę i Jana Wodzisławski oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej Loretańskiej i zdrowie dla Barbary w 60 rocznicę urodzin
Za †† Gertrudę i Engelberta Polak (greg.)
W intencji Rycerstwa Niepokalanej

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało
WIECZÓR UWIELBIENIA
Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią procesje do tradycyjnych
czterech ołtarzy nie odbędą się, w zamian za to zapraszamy do osobistego
uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez przystąpienie do
spowiedzi i komunii. Specjalna okazją będzie wieczorny koncert uwielbienia,
gdzie łącząc się z całym kościołem opolskim i naszym biskupem Andrzejem,
będziemy modlić się za młode pokolenie. Adoracja i koncert rozpocznie się po
eucharystii. Zapraszamy serdecznie w czwartek 11 czerwca 2020 r. Początek 17:00, zakończenie 18:15.
Na wesoło
Niedźwiedź wpadł do dziury i powybijał sobie wszystkie zęby. Wieczorem szedł leśniczy. Leśniczy świeci tam latarką do tej
dziury i się pyta:
Rodzina Parafialna

- Kto tam?
A niedźwiedź odpowiada:
- Nieświeć!
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