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O. Paweł Gogola - nowy gwardian głogóweckiego klasztoru. Skąd ojciec pochodzi? Pochodzę z Olszyn k/Tuchowa
(diecezja tarnowska), a urodziłem się w Bieczu w 1968 r.
Ukończyłem Technikum Rolnicze, później odbyłem służbę
wojskową. Od kiedy jest Ojciec związany z zakonem św. Franciszka? Przygodę z franciszkanami rozpocząłem w Kalwarii
Pacławskiej w 1992 r. Po rocznym nowicjacie odbyłem studia
w Seminarium w Krakowie, gdzie prawie przez wszystkie lata
byłem organistą i fryzjerem braci . Wieczyste śluby zakonne
złożyłem w 1997 r., a w 1999 r. przyjąłem święcenia kapłańskie. Jaka jest Ojca historia pracy duszpasterskiej? W typowym duszpasterstwie udało mi się jedynie pracować w pierwszym roku kapłaństwa, a było to w Jaśle. Później pracowałem
w naszych domach formacyjnych, najpierw jako socjusz w nowicjacie, następnie wychowawca i ekonom w WSD Franciszkanów w Krakowie, później znów wróciłem do Kalwarii Pacławskiej jako Mistrz nowicjatu (2008 – 2016). Przez ostatnie
cztery lata pełniłem urząd gwardiana w naszej Kurii Prowincjalnej w Krakowie, będąc jednocześnie Prefektem ds. Formacji Początkowej. Kiedy Ojciec był po raz pierwszy w Głogówku? Nie pamiętam dokładnie kiedy po raz pierwszy
byłem w Głogówku. Być może było to w 2007 r. na pogrzebie o. Ambrożego. W ostatnich
latach przyjeżdżałem tu co roku, ale to bardziej w sprawach formacyjnych do Postulatu.
Wyzwania nowego Gwardiana? Jakie wyzwania stają przede mną? Tego jeszcze nie wiem,
na pewno idąc po myśli św. Franciszka chciałbym być narzędziem pokoju i dobra. Poznaję
stopniowo głogóweckie klimaty i zapotrzebowania. Cieszę się przyjściem do Głogówka, i
tym, że ludzie są tu dobrzy i życzliwi. Chcę być otwarty na to co nowe, co Duch Święty
podpowiada. Duchowe przesłanie na ten czas? Na obrazku prymicyjnym zamieściłem cytat: Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca (Ps.25,5)
i tego chce się trzymać  Zależy mi też na rozwijaniu pobożności maryjnej, bo sam ją
odkrywam i mocno doświadczam orędownictwa Matki Bożej. Zainteresowania/pasje?
Trochę muzyką, choć należy o tym mówić już chyba w czasie przeszłym  Bardzo dawno
temu grywałem na gitarze, akordeonie, nawet grywaliśmy na weselach, czy innych imprezach. Teraz już coraz rzadziej wyciągam akordeon, chyba, że tu pojawią się jakieś nowe
okazje . Pozdrawiam wszystkich, którzy przyjęli mnie tutaj z wielką serdecznością.
Życzymy dużo sił i owocnego pobytu na głogóweckiej ziemi. Dziękuję za wywiad. x. TK
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.08.2020

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.08.2020

 Nieszpory niedzielne z koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.
PALMOWA – 9.04.2017
 Całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu w środę i na zakończenie nowenna ku czci MBNP.
 Nabożeństwo fatimskie w czwartek o
godz. 1900 poprowadzi ks. dr Joachim Kobienia. Wcześniej adoracja i spowiedź.
 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w najbliższą
sobotę. Ta uroczystość należy do świąt nakazanych, stąd msze będą do południa jak
w niedzielę. Eucharystia o godz. 1000 będzie sprawowana w kościele na Glinianej
Górce. Po mszach poświęcimy kwiaty i
zioła. Kolekta z tego dnia przeznaczona
jest na Wydział Teologiczny w Opolu.
 Na Górze św. Anny w najbliższy weekend będą obchody kalwaryjskie. Wyjazd z
placu kościelnego w sobotę o godz. 800.
Msza dla naszej parafii w kaplicy św. Rafała o godz. 1000. Zapisy w zakrystii i kancelarii. Koszt przejazdu 10 zł. Początek
obchodów kalwaryjskich o godz. 1300.
 Nasz odpust parafialny ku czci św.
Bartłomieja będziemy obchodzić w niedzielę 30 sierpnia. Już dziś warto zaplanować udział w sumie odpustowej i zaprosić swoich krewnych do rodzinnego
stołu, ale także do spowiedzi i udziału w
sumie odpustowej. Mszy pontyfikalnej
będzie przewodniczył ks. bp Paweł Stobrawa, który udzieli święceń diakonatu
klerykowi Dariuszowi Karbowskiemu.
 Kolekta za tydzień będzie przeznaczona
na prace konserwatorskie prowadzone w
naszym kościele parafialnym.
 Bóg zapłać za dar codziennej modlitwy, ofiary i wszelką życzliwość.

 Nieszpory niedzielne z koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.
 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę wyrusza jutro w formie sztafetowej.
Nasza grupa wyjdzie w środę o godz. 14 00
z placu kościelnego. Jak inne grupy przejdziemy trasę liczącą około 15 km, a następnie autobusem podjedziemy na Górę
św. Anny, gdzie o godz. 1900 uczestniczyć
będziemy w Eucharystii sprawowanej
przez ks. biskupa.
Zwyczajem poprzednich lat tym bardziej
zapraszamy do duchowego pielgrzymowania w naszym kościele o godz. 600 i 1800.
Każdego dnia podczas mszy będą podejmowane rozważania pielgrzymkowe, a pół
godziny wcześniej odmawiana modlitwa
różańcowa.
 Paulini z Mochowa zapraszają nas w
sobotę do swojego kościoła na nowennę
przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Procesja spod kościoła parafialnego wyjdzie o godz. 1800. Można też
dojechać samochodem lub rowerem.
 Przed liturgicznym świętem naszego
patrona w naszej parafii przypada dyżur
diecezjalnej adoracji. Z tej racji, że jest to
niedziela, będziemy wspólnie adorować
kwadrans po każdej mszy, a także w godzinach popołudniowych do nieszporów
włącznie.
 Zbiórka elektrośmieci na farskim podwórzu w poniedziałek i wtorek (24 i 25
sierpnia).
 Gościom i Parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa.

Kościół Parafialny w Głogówku

PONIEDZIAŁEK – 10.08.2020

1830

dniu urodzin oraz ojca Józefa
2. Za † Józefa Dembert

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
630
1500
1830

Za † Adelę Winnicką w dniu urodzin
Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 15.08.2020

Za †† żonę Gertrudę w dniu urodzin i
męża Bernarda
Wspomnienie św. Klary, dziewicy

830

Za †† Gertrudę Czyż, męża i rodziców z obu stron
Ślub: Gabriela Niewiadomska i Andrzej Kauf
Za † Ewę Kaiser w rocznicę śmierci

Za †† Patryka i Barbarę Wróbel oraz
Franciszka Zmarzły
Für †† Francisca und Franz Kunert,
sowie †† aus der Familie Kunert und
Kopacz

1000

W kościele na Glinianej Górce

700

WTOREK – 11.08.2020
630
1400
30

18

ŚRODA – 12.08.2020
630

Za †† Karola i Franciszkę Hulin, Marię i Rudolfa Wilk oraz Jadwigę Hulin

1830

Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy

Za †† Jerzego Gnilka, rodziców, rodzeństwo z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące
CZWARTEK – 13.08.2020
6

Za †† z rodzin Wenzlik i Miller

1900

Nabożeństwo fatimskie

30

1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, dary Ducha
Świętego dla dzieci, wnuków i całej
rodziny
2. Za † Henryka Krokosz w 1 rocznicę śmierci
3. Za †† Jean (Dżina) Majchrzak,
męża Mieczysława oraz †† z rodzin
Majchrzak i Piecha
PIĄTEK – 14.08.2020
Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,
prezbitera i męczennika
630

1. Za †† matkę Marię Rubczyńską w

Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Pawła i Justyny w
2. rocznicę ślubu

1. W intencji Parafian
2. Za † Józefa Strzała w 1. rocznicę

śmierci
11
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Jana
Thiel z okazji 70. urodzin
30
16
Za † Renatę Pukała - Małkiewicz w
dniu urodzin
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.08.2020
30

630
00

7

830

1000

1130

1500

Godzinki ku czci NMP

Za †† Adolfa Larysz, rodziców i rodzeństwo z obu stron
Als Dank für erhaltene Gnaden, mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und
Gesundheit für Tomasz Lempa zum
40. Geburtstag
Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Joanny i Krzysztofa w rocznicę ślubu
Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla Piotra
Nieszpory niedzielne

16

Z pod. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze bł. Boże i zdrowie dla Ernesta
i Krystyny z okazji 45. rocz. ślubu
oraz bł. Boże w rodzinie

2000

W kościele św. Mikołaja

00

Za †† Oswalda i Marię Czekalla oraz
rodziców
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PONIEDZIAŁEK – 17.08.2020

1830

Uroczystość św. Jacka, prezbitera, głównego patrona metropolii górnośląskiej
600
30

6
1500
1800
1830

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

Różaniec – duchowe pielgrzymowanie pn.-pt.

Za †† Irenę i Wernera Nobiatek

30

6

Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie
Różaniec – duchowe pielgrzymowanie pn.-pt.

Za †† rodziców, teściów, dziadków z
obu stron, brata Krzysztofa oraz Michała

WTOREK – 18.08.2020

30

18

Za †† Agatę i Józefa Himmel, córkę
Magdalenę, syna Pawła, synową Juliannę, zięciów Henryka, Georga,
Alojzego, Konrada oraz †† pokrewieństwo
Za †† Janinę i Bronisława Polaszek,
Czesławę i Tadeusza Mielnik i †† z
obu stron

Elżbietę Szczesny
15

Spowiedź dla dzieci i ich rodzin przed
Pierwszą Komunią św.

1630

Za †† z rodziny Cyran

00

00

Za † Adama Szczurka w 1. rocznicę
śmierci

1830

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Kariny i Krystiana
z okazji 25. rocznicy ślubu

Godzinki ku czci NMP
Dzień adoracji diecezjalnej
630

700
30

8

1000

1130

CZWARTEK – 20.08.2020
Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora K-ła
30

6

1830
30

18

Za †† córkę Irenę, męża Alfreda oraz
†† z rodziny Reisz, Chmura i Cibis
Ślub: Angelika Marcioch i Tomasz
Kaiser
Za † męża Waltra Kaiser w rocznicę
śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK – 21.08.2020
Wspomnienie św. Piusa X, papieża
30

6

Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Małgorzaty z okazji urodzin oraz o wiele łask Bożych i
zdrowie dla jej męża Radosława

Procesja na nowennę do Mochowa

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.08.2020

ŚRODA – 19.08.2020
630

Za †† Elżbietę i Józefa Klose oraz

SOBOTA – 22.08.2020

18
630

Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie w rodzinie

1500

Za † Franciszka Lindner
Für † Herbert Schneider zum Geburtstag
1. W intencji Dzieci Przystępujących
do Pierwszej Komunii (druga grupa)
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Lidii z okazji
60. urodzin
1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Sabiny z okazji 60. urodzin
2. Za żyjących i †† z rodzin Mika i
Adamek
3. Za żyjących i †† z rodzin nowożeńców Kaiser i Marcioch
Nieszpory niedzielne

16

Za †† Zuzannę Makaryk w rocznicę
śmierci, męża i dzieci

2000

W kościele św. Mikołaja

00

Za † Otylię Wilczek

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 †† rodziców z dwóch rodzin
10 VIII
17.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Loretańskiej dla Justyny
i Maksymiliana w 1 rocznicę ślubu
Kapl. Za †† rodziców Marię i Władysława Kret oraz za † brata Tadeusza
Wtorek
9.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
11 VIII
17.30 1) Za †† rodziców Herminę i Hermana Filipczyk w dniu urodzin
i za †† z pokrewieństwa z obu stron
2) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla syna
Tomasza i żony Eweliny w 15 rocznicę ślubu
Środa
9.00 Za †† rodziców Johanna i Marię Heinze, teściów Jana i Gertrudę Famuła i szwagra
12 VIII
Piotra
17.30 Za †† żonę Marię Rother i brata Zygmunta oraz za †† z pokrewieństwa i rodziny
Kapl. O uwolnienie od grzechów aborcji, eutanazji i dewiacji narodów dotkniętych pandemią
Czwartek
9.00 Za † Jana w 1 rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo
13 VIII
17.30 1) Za † Helenę Żmuda
2) O uwolnienie od uzależnienia, zdrowie i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Anny
Piątek
9.00 Za †† rodziców Joannę i Bronisława Śleziak
14 VIII
17.30 Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki
Bożej Loretańskiej dla Herberta i Marianny oraz dla rodzin dzieci: Piotra i Marii,
Sylwestra i Marzeny
Kapl. Za † Władysława Palkiewicza
Sobota
8.00 Za † męża Stanisława Łoś, matkę Paulinę i Jana Łoś, Katarzynę , Jana, Władysława
15 VIII
i Marię Motak oraz Zofię i Józefa Zacharczuk
9.30 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej i potrzebne łaski
dla Waldemara z okazji urodzin
12.00 Za † Wandę w rocznicę śmierci oraz za † Zygmunta Wojas i za †† z rodziny

Niedziela
16 VIII

17.00 Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej Loretańskiej i zdrowie dla Marii z okazji imienin oraz o zdrowie
w rodzinach Żabski i Strykowski
8.00 Za † Marię Konczala w rocznicę śmierci i za † męża Pawła
9.30 Za †† ojca Adama, mamę Ewę, syna Arkadiusza, męża Wilibalda, siostrę Marię,
brata Zbigniewa i szwagra Jana
12.00 Za †† Stefanię i Bronisława Lęcznar
17.00 Za †† rodziców Józefę i Jana Matelskich, braci, siostrę, siostrzenicę i dziadków
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

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

9.00
17.30
Kapl.

Wtorek
18 VIII
Środa
19 VIII
Czwartek
20 VIII
Piątek
21 VIII

9.00
17.30
Kapl.
9.00
17.30
9.00
17.30
9.00
17.30

Sobota
22 VIII
Niedziela
23 VIII

9.00
17.30
8.00
9.30

12.00
17.00

Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Loretańskiej
dla Aliny Łubowskiej w 66 rocznicę urodzin
Za †† Kazimierę Nowak i Teresę Lenkowską
Za †† rodziców Emanuela i Gertrudę Apostel, brata Józefa, ojca Pawła Janocha,
Juliannę i Adolfa Grela, wujka Gerarda Nowak, Weronikę i Ewalda Piątek
i za dusze opuszczone
W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
O szczęście wieczne dla poległego syna Szymona w rocznicę śmierci
Za †† Annę i Maksymiliana Hoppe
Za † Marię Florian w 1 rocznicę śmierci
Za † Lecha Florek
Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej Loretańskiej i dalsze
zdrowie dla Bernarda Malkowskiego w 88 rocznicę urodzin
W intencji żyjących i za zmarłych z rodzin Pol, Lupa, Kuzak i Borszcz
Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej,
zdrowie i potrzebne łaski dla Andrzeja z okazji urodzin i dla rodziny
Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej,
zdrowie i potrzebne łaski dla Renaty w 60 rocznicę urodzin
W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
Za † męża Alfreda Kern w rocznicę śmierci
Za † syna Marka w rocznicę śmierci, za †† rodziców Krzyż i Kurpiela
oraz za † Mariusza i ciotkę Marię
Przez wstawiennictwo Anioła Stróża dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
Loretańskiej dla Liliany z okazji urodzin
Za †† rodziców Johanna i Helenę Wolny z Ćwierci, męża Erwina Barysz, teściów
Anastazję i Karola Barysz, kuzynkę Krystynę Kauczor i za †† z rodzin Pogoda i Wolny
Za † Marka Wdowiaka w rocznicę urodzin

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
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
9 sierpnia 2020 r.
1. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Msze św. z poświęceniem ziół i kwiatów w naszym kościele będą sprawowane według
porządku niedzielnego.
2. W przyszłą niedzielę, 16 sierpnia, podczas mszy św. o godz. 12.00 podziękujemy o. Krystianowi
i o. Adamowi za cztery lata posługi w naszym sanktuarium.
3. 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 z uczczeniem relikwii Świętego.
- 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.
4. Trwają wakacje – czas letniego wypoczynku. Podczas wakacyjnych wyjazdów nie zapominajmy
o obowiązku udziału w niedzielnej mszy św. i o codziennej modlitwie.
5. 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.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
16 sierpnia 2020 r.
1. W najbliższą sobotę, 22 sierpnia, Ojcowie Paulini z Mochowa zapraszają do udziału
w modlitwie nowennowej przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Sprzed naszego
kościoła wyruszymy o godz. 17.50, aby na placu kościelnym dołączyć do procesji parafialnej
i wspólnie o godz. 18.00 wyruszyć do Mochowa. Prosimy, aby na procesję zabrać sztandary i szarfy.

Na wesoło: Piotrek mam coś załatwić u
księdza proboszcza.
- Zachowuj się grzecznie! – upomina go
matka. – Jak zobaczysz księdza, powiedz
ładnie: „Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”.
Kiedy Piotrek wraca, mama upewnia się:

Rodzina Parafialna

- Byłeś grzeczny?
Chłopiec na to:
- Tak, tylko księdza nie było na plebanii
i otworzyła mi gospodyni, więc jej
powiedziałem: „Bądź pozdrowiona, łaski
pełna”.
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