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1) Na szlaku – w grupach 30 osobowych (bez noclegów, wyżywienie w własnym zakresie)
2) Przez Internet – łącząc się duchowo w domu, korzystając z
przygotowanych materiałów
3) Na falach Radia Doxa – łącząc
się duchowo w domu
4) Rodzinnie – wybierając się z
najbliższymi do lokalnych
miejsc pielgrzymkowych

Transmisje na antenie Radia Doxa
I. Niedziela 16.08 k-ł Wniebowzięcia
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

NMP w Nysie 9.00
Poniedziałek 17.08 sanktuarium św.
Jacka w Kamieniu Śląskim 19.00
Wtorek 18.08 k-ł św. Józefa
w Prudniku Lesie 19.00
Środa 19.07 Bazylika św. Anny na
Górze św. Anny 19.00
Czwartek 20.08 Racibórz k-ł Matki
Bożej 19:00
Piątek 21.08 k-ł św. Anny w Oleśnie
19.00
Sobota 22.08 Bazylika na Jasnej
Górze 11.00

Kościół Parafialny pw. św. Bartłomieja Ap. w Głogówku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
12.07.2020

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
19.07.2020

 Nieszpory niedzielne z koronką do
Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.

 Nieszpory z koronką do Miłosierdzia Bożego dziś o godz. 1500.

 Także w tygodniu każdego dnia koronka do Miłosierdzia Bożego o godz.
PALMOWA – 9.04.2017
1500 i w tym czasie okazja do spowiedzi.
 Na nabożeństwo fatimskie zapraszamy jutro o godz. 1900. Pół godziny
wcześniej adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
 Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w środy.
 Kolekta za tydzień będzie przeznaczona na renowację naszego kościoła.
_____________________________

 Różaniec i Eucharystia w intencji w
intencji mażeństw i rodzina nszaej
parafii w sobotę o godz. 1600.

Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z
44. Opolską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę

Po uwzględnieniu sugestii i ograniczeń
Głównego Inspektora Sanitarnego, na
szlak pielgrzymi tradycyjną trasą wszystkich strumieni będą mogły wyruszyć tylko
niewielkie, ok. 20-osobowe grupy pielgrzymów, pokonując całą trasę metodą
sztafety. Każda grupa, po wcześniejszym
zgłoszeniu u swojego przewodnika, przejdzie wraz z nim dystans ok. 15 km, realizując aktualny na dany dzień program pielgrzymkowy, po czym – nie korzystając ze
wspólnego wyżywienia ani noclegów –
wróci wcześniej zorganizowanym transportem do domu, a jej miejsce zajmie kolejna grupa. Na taką formę pielgrzymowania mogę w tym roku zaprosić jedynie
osoby dorosłe między 18 a 65 rokiem życia, które bezwzględnie dostosują się do
wymogów sanitarno-prawnych oraz podpiszą oświadczenie o nienagannym stanie
swojego zdrowia.
ciąg dalszy na str. 8

Drodzy Diecezjanie! Od kilku miesięcy
zmagamy się z trudnym doświadczeniem
epidemii, która boleśnie dotknęła wiele
dziedzin naszego życia. Trwamy jednak w
niewzruszonej nadziei, że nasze życie jest
w rękach Boga, a On wzmacnia nas, uzdrawia i ratuje swoją łaską. Wypraszajmy ją
nadal w modlitwie indywidualnej oraz w
świątyniach, do których coraz odważniej i
z ufnością wracajmy. Nie chciejmy też rezygnować z wyjątkowej formy przywoływania Bożej łaski, jaką rokrocznie jest nasza Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną
Górę. Zrealizowanie jej po raz 44. w tradycyjnym i pełnym wymiarze stało się niemożliwe, dlatego pragnę Was gorąco zaprosić do przeżycia tych naszych diecezjalnych rekolekcji w drodze (w dniach od
16 do 22 sierpnia br.) na kilka sposobów.

 Uroczystość św. Anny, paronki
diecezji opoleskiej, przypada w
następną niedzielę.
 Bóg zapłać za składaną dziś ofiarę na
konserwację
ostatniego
zakresu
fresków w nawie południowej.
 Życzymy całej wspólnocie spokojnej niedzieli i błogosławieństwa.
_______________________________

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 13.07.2020
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta
630
1900

Za † Barbarę Kinal

WTOREK – 14.07.2020

1830

630
1630

Nabożeństwo Fatimskie
1. Za †† Franciszka

Mamij w rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Mamij
i Sowa
2. Za † Bernarda Morawiec
3. W intencji syna Krystiana o uwolnienie od uzależnienia i opiekę
Matki Bożej Fatimskiej
630

SOBOTA – 18.07.2020

Za † Marię Hejda, † męża Jana i rodziców Fila
Za † Jana Siodlaczek w 1. rocznicę
śmierci

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.07.2020
630
00

7

830

ŚRODA – 15.07.2020
Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora
kościoła
630
1830

Za † Leonarda w rocznicę śmierci
Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy

1000

Za †† rodziców Marię i Józefa Rubczyńskich oraz pokrewieństwo
CZWARTEK – 16.07.2020
Wspomnienie NMP z Góry Karmel
30

6

1830

Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii z okazji 90. urodzin
Za †† Leo Sajuns w dniu urodzin,
rodziców Waleskę i Józefa oraz siostrę Marię

1130
1500
00

16

PIĄTEK – 17.07.2020
630
1830

Za †† Joachima i Hildegardę oraz
rodziców i rodzeństwo
Za †† Małgorzatę Himel, Romualdę
Król i Stanisława Tyczyńskiego w
30. dzień po śmierci

Za † chrzestną Teresę Kalinowską
1. Za †† rodziców Wiktorię i Jana
Kern, córki, synów, synowe i zięciów
2. Za †† rodziców Helenę i Józefa
Mazur, zięcia Helmuta Fogel, Franciszkę i Teodora Uliczka oraz dwie
córki
Godzinki ku czci NMP

Za †† Franciszkę i Józefa Golczyk,
córki Elżbietę, Emgardę, Annę, Cecylię, Hildegardę, synów Walentego, Alojzego, Konrada oraz †† z
pokrewieństwa
Als Dank für erhaltene Gnaden mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und
Gesundheit für Anna zum 90. Geburtstag
1. Za żyjących i †† z rodzin nowożeńców Dura i Budzar
2. Z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Gabrieli i Ryszarda z okazji 35. rocz.
ślubu
Za † córkę Rozalię Tetera w rocznicę śmierci
Nieszpory niedzielne

Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Zbigniewa
Kozaka z okazji 50. urodzin
W kościele św. Mikołaja

00

20

Za †† Johannę Cichon, męża Awentina, córkę Barbarę oraz Agnieszkę i
Franciszka Wollny

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 20.07.2020
Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona
diecezji opolskiej
630
1500
30

18

Za † Mariannę Polak
Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie

Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz dary
Ducha Świętego dla dzieci

SOBOTA – 25.07.2020
Święto św. Jakuba, Apostoła
30

6

1630

WTOREK – 21.07.2020
630

1830

Za †† braci Jerzego, Józefa i Rudolfa Paul, siostrę Marię Cichoń i jej
męża Emericha
Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Kingi i Dawida
Skupień z okazji 18. urodzin

Godzinki ku czci NMP

6

700

Święto św. Marii Magdaleny
630

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

Za †† rodziców Gertrudę i Aleksandra Chowaniec oraz ciocię Paulinę Ottę
CZWARTEK – 23.07.2020

830
1000
1130

Święto św. Brygidy zakonnicy, patronki Europy
630
1830

Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla synów, synowych i wnuków

1500
00

16

PIĄTEK – 24.07.2020
Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
630
30

18

Za †† rodziców Elżbietę i Mieczysława Walencik, dziadków Janinę i
Stanisława Walencik oraz †† z rodzin Sarnes, Maciaszczyk i Bielewicz
Für †† Agnieszka und Herbert
Cibis und †† aus der Familie
Za † Herberta Broj w 1. rocznicę
śmierci
Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Krystiana z okazji 60. urodzin
Nieszpory niedzielne

Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Wójcik i Pelka
W kościele św. Mikołaja

00

Za † Annę Bagrowską w rocznicę
imienin oraz †† z rodziny

1. W intencji małżeństw i rodzin
naszej parafii
2. Przez wstawiennictwo Matki
Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Norberta Wróbel z okazji 50. urodzin

NIEDZIELA – 26.07.2020 – UROCZYSTOŚĆ
ŚW. ANNY, MATKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY, GŁÓWNEJ PATRONKI DIECEZJI
OPOLSKIEJ
30

ŚRODA – 22.07.2020

1830

Za † Krzysztofa Damboń

20

Za † Lesława Pilarczyka w 1. rocznicę śmierci

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

Wtorek
14 VII
Środa
15 VII
Czwartek
16 VII

Piątek
17 VII
Sobota
18 VII

Niedziela
19 VII

Za †† rodziców Marię i Wojciecha Tarnawskich, †† braci Franciszka, Czesława
i Zygmunta oraz bratową Czesławę
17.30 Za †† rodziców Hildegardę i Pawła Szady, szwagra Jerzego Willim i za
†† z pokrewieństwa
9.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
9.00

17.30 Za †† Siostry Elżbietanki, ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 Za † ojca Piotra Falińskiego w dniu urodzin
17.30 Za †† rodziców Zofię i Wiktora Czichon oraz synów Hansa i Gintra
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej i potrzebne łaski
dla Aleksandry z rodziną, Marka z rodziną i Tomasza
17.30 Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego, opiekę
Matki Bożej Loretańskiej, zdrowie i potrzebne łaski dla córki Marysi
9.00 Za † męża Krzysztofa Słoneckiego oraz za †† rodziców Jana i Marię
9.00

17.30 Za †† rodziców Jadwigę i Wernera Matuszek
9.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
17.30 Za † męża Romana oraz za †† rodziców Genowefę i Juliana Oporek i za † Sebastiana
Za † Stanisława (od rodziny z Przyszowej)
O uwolnienie narodów od grzechów aborcji, eutanazji i niemoralności oraz
o zachowanie od epidemii
12.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej, zdrowie i potrzebne łaski
dla Jerzego w 70 rocznicę urodzin oraz dla całej rodziny
8.00
9.30

17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej
Loretańskiej, zgodę i miłość w rodzinie dla Kasi z okazji urodzin

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

9.00
17.30
9.00
17.30

Środa
22 VII

9.00
17.30

Czwartek
23 VII
Piątek
24 VII
Sobota
25 VII

9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30
8.00

Niedziela
26 VII

9.30
12.00
17.00

Za †† dziadków Elżbietę i Michała Hutnik i za wszystkich †† z rodziny Hutnik
Za †† Wiktorię i Edwarda Maciak i za †† braci
W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej Loretańskiej i zdrowie dla Elżbiety w dniu urodzin
Za †† Jana Krupę, Józefa, Marię i Łucję Hulin, Hermana i Elżbietę Włóka,
poległych braci i za †† z pokrewieństwa
Za † ojca Rudolfa Kubiczek, †† rodziców Florentynę i Wilhelma Marzotko
i za †† z pokrewieństwa
Za † Hermana Simonides
Za † Eugeniusza Świeboda oraz za † córkę Ninę w rocznicę śmierci
Za †† Martę i Eugeniusza Kuczka
Za † tatę Emila Kozdraś oraz za †† krewnych z rodzin Kozdraś i Czop
W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej
i zdrowie dla mamy i babci Stefanii z okazji 85 rocznicy urodzin
Za † Pawła Konczala w rocznicę śmierci i za † żonę Marię oraz za † Weronikę
Wodzisławską w rocznicę urodzin
Za † Barbarę Guga i za †† rodziców
Za †† Annę Zymer w 32 rocznicę śmierci, Jana Zymera i syna Jerzego
Za † syna Norberta z okazji urodzin i za † matkę Józefę w 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
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
12 lipca 2020 r.
1. We wtorek, 14 lipca, podczas mszy św. wieczornej będziemy się modlić za zmarłe Siostry
Elżbietanki, ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników i za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Tegoroczne 33 Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Kalwarii Pacławskiej pod hasłem
„Tożsamość” odbędzie się w wersji online. Zachęcamy młodzież do zapisów przez formularz
zgłoszeniowy na stronie www.fsm.franciszkanie.pl. Dzięki temu będzie można uzyskać dostęp do
spotkań z ciekawymi gośćmi, uczestniczyć w spotkaniach w grupach oraz otrzymać wiele
interesujących materiałów związanych z FSMem.
3. Trwają wakacje – czas letniego wypoczynku. Podczas wakacyjnych wyjazdów nie zapominajmy
o obowiązku udziału w niedzielnej mszy św. i o codziennej modlitwie.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
19 lipca 2020 r.
1. We wtorek, 21 lipca, podczas mszy św. o godz. 17.30 będziemy się modlić
o kanonizację bł. Jakuba Strzemię, patrona Krakowskiej Prowincji Franciszkanów.
2. Zapraszamy do naszego sanktuarium na okolicznościowe nabożeństwa:
- w każdy wtorek o godz. 9.00 sprawowana jest msza św. w intencjach zanoszonych przez
wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy, a po mszy św. okolicznościowe nabożeństwo w kaplicy
św. Antoniego;
- we wszystkie piątki po mszy św. o godz. 9.00 odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu
i rozpoczyna całodzienna adoracja w Kaplicy Loretańskiej; o godz. 15.00 zapraszamy do wspólnej
modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia; po koronce okazja do sakramentu pojednania.
- w soboty o godz. 9.00 msza św. w intencjach zanoszonych za przyczyną Matki Bożej
Loretańskiej, połączona z okolicznościowym nabożeństwem.
3. Zakon Franciszkanów przyjmuje kandydatów do życia zakonnego pragnących zrealizować
swoje powołanie w kapłaństwie lub posłudze brata zakonnego. Zainteresowani mogą uzyskać
więcej informacji w tutejszym klasztorze i na stronie internetowej: franciszek.pl.

Tych pielgrzymów, w pozostałe dni trwania Pielgrzymki, oraz wszystkich
Diecezjan gorąco zapraszam do pielgrzymowania duchowego i udziału w pielgrzymkowym programie modlitw i rozważań, które będą dostępne na stronie internetowej Pielgrzymki, na Facebooku oraz w aplikacji Bonafide.
Zmianie ulegnie też harmonogram Mszy św. na trasie pielgrzymki. Będą one celebrowane przez księży biskupów codziennie w różnych sanktuariach i kościołach
diecezji: w Nysie, w Kamieniu Śląskim, na Górze Św. Anny, w Prudniku-Lesie,
w Raciborzu, w Oleśnie oraz na Jasnej Górze, w sobotę 22 sierpnia, na zakończenie Pielgrzymki. Do duchowego i fizycznego udziału w tych Mszach św., z zachowaniem wymagań sanitarnych, serdecznie Was zapraszam. Konferencje i
transmisje wszystkich pielgrzymkowych liturgii i spotkań zapewni nam nasze
Diecezjalne Radio Doxa. Szczegółowe informacje znajdziecie na plakatach w gablotkach i w serwisach społecznościowych.
Drogie Dzieci, Kochani Rodzice! Specjalne zaproszenie kieruję do Was,
abyście – wobec różnych ograniczeń w spędzaniu czasu wakacji – zechcieli wyruszyć na krótsze bądź dłuższe rodzinne pielgrzymie szlaki piesze, rowerowe czy
samochodowe do naszych lokalnych sanktuariów. Niech wspólnie i po Bożemu
spędzony razem czas umacnia Waszą wzajemną miłość i jedność.
Drodzy Pielgrzymi! Zdaję sobie sprawę, że zaproponowany model tegorocznego fizycznego pielgrzymowania na Jasną Górę nie spełni oczekiwań wielu z
Was. Znaleźliśmy się jednak w sytuacji, która w trosce o zdrowie i życie ludzkie
wymusza ograniczenia i ostrożność. Zechciejcie jednak – zgłaszając niezwłocznie
swoją gotowość u przewodników - reprezentować naszą rodzinę diecezjalną na
modlitwie w drodze, by – jak głosi hasło tegorocznej 44. Pieszej Pielgrzymki
Opolskiej – „wraz z Maryją zanurzyć się w Wielkiej Tajemnicy Wiary”, w Eucharystii.
Wszelkie przygotowania do tegorocznej Pielgrzymki i jej uczestników ogarniam modlitwą i z serca błogosławię
Wasz biskup † Andrzej Czaja

Nasz głogówecki strumień wyruszy z placu kościelnego w środę 19 sierpnia
2020 roku o godz. 1400. Przejdziemy odcinek około 15 km (do Mechnicy), dalej na Górę św. Anny przejedziemy autokarem. O godz. 1900 Msza św. w sanktuarium pod przewodnictwem biskupa. Po uroczystościach powrót autobusem do Głogówka.
Zapisy w kancelarii. Koszt 20 zł.
Rodzina Parafialna wydawana przez Parafię Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku
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