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30 sierpnia 2020 r. będziemy obchodzić
odpust ku czci patrona naszej parafii
św. Bartłomieja Apostoła
Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał
sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. W ikonografii św. Bartłomiej
jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem, czasami
z anatomiczną precyzją jako muskularny mężczyzna. Bywa ukazywany ze ściągniętą z niego skórą. W czasie sumy odpustowej o godzinie 11:30, J.E. bp Paweł Stobrawa udzieli święceń diakonatu
klerykowi Dariuszowi Karbowskiemu, który ukończył Wyższe Seminarium Duchowne 35+ w Krakowie, a od roku odbywa praktyki
w naszej parafii. Zapraszamy do skorzystania z łask odpustu zupełnego w tym szczególnym dniu święta całej parafii. Zachęcamy, by
wcześniej skorzystać z sakramentu pokuty. Jesteśmy do dyspozycji
konfesjonałach, w tygodniu codziennie pół godziny przed Eucharystią
oraz w czasie koronki o 15:00, a w niedzielę 15 minut przed Mszą św.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.08.2020

ODPUST PARAFIALNY – 30.08.2020
ku czci sw. Bartłomieja Apostoła

 Nieszpory niedzielne z koronką do
Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.
 Ostatnia msza wakacyjna w kościelę
św. Mikołaja w niedziele o godz. 2000.
 Zbiórka elektrośmieci na farskim
placu jutro i we wtorek.
 Nasz główny odpust parafialny ku
czci św. Bartłomieja Ap. będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę. Rozpoczniemy Mszą św. z I Nieszporami w
sobotę o godz. 1800, suma odpustowa z
procesją w niedzielę o godz. 1130 i zakończenie modlitwą za zmarłych w kościele cmentarnym w poniedziałek o
godz. 1830. Mszy o godz. 1130 będzie
przewodniczył ks. bp Paweł Stobrawa,
który udzieli święceń diakonatu klerykowi Dariuszowi Karbowskiemu.
 W liturgiczne święto naszego patrona,
które wypada jutro, zapraszamy seniorów i chorych na Mszę św. o godz. 900.
Tym razem ze względu na epidemię nie
będzie spotkania w salce.
 Odwiedziny chorych z sakramentami
będą w piątek i sobotę od godz. 800. Do
chorych pójdzie dwóch kapłanów, dlatego prosimy oczekiwać o wcześniejszej porze niż dotychczas.
 Ministrantów i marianki zapraszamy
na próbę przed odpustem i święceniami
diakonatu w sobotę o godz. 1000.
 Okazja do spowiedzi przed odpustem
w sobotę od godz. 1500.
 Bóg zapłać za złożoną przed tygodniem ofiarę na renowację naszego kościoła.

 Nieszpory odpustowe dziś o godz.
PALMOWA – 9.04.2017
1500.
 Bóg zapłać o. Jozuemu za głoszenia
Słowa Bożego podczas tegorocznego
odpustu parafialnego.
 Dziś już nie będzie mszy wakacyjnej
w kościele św. Mikołaja.
 W ramach obchodów odpustowych
zapraszamy jutro do kościoła na cmentarzu, gdzie będzie odprawiona msza za
zmarłych parafian o godz. 1830.
 Msza na rozpoczęcie roku szkolnego
we wtorek godz. 800.
 Katecheza dla rodziców dzieci klas
czwartych w związku ze zbliżającą się
uroczystością komunijną jutro o godz.
1800 w kościele parafialnym.
 Zebranie rodziców kandydatów, którzy mają przyjąć bierzmowanie 17
września, jutro o 1930 w kościele parafialnym.
 Msza św. i katecheza dla rodziców
młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania z klas ósmych we wtorek
o godz. 1830.
 Msza dla młodzieży na rozpoczęcie
roku szkolnego w piątek o godz. 1930 w
kościele parafialnym.
 Bóg zapłać za dar codziennej modlitwy, ofiary i wszelką życzliwość.
 Gościom i Parafianom obecnym na
odpuście życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki św. Bartłomieja.
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PONIEDZIAŁEK – 24.08.2020

1630

ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Anny i Damiana w rocz. ślubu oraz błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za † Bruno Heda
3. Za † Ritę Muc z okazji rocznicy ur.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.08.2020

Święto św. Bartłomieja, Apostoła
900

1830

Ku czci św. Bartłomieja w intencji chorych i seniorów naszej Parafii oraz rodziców dzieci pierwszokomunijnych
Za † Jana Kaiser w rocznicę śmierci

WTOREK – 25.08.2020
630
30

18

O Boże błogosławieństwo i zdrowie w
rodzinie Wróbel w rocznicę ślubu
W intencji małżeństw i rodzin naszej
parafii

ŚRODA – 26.08.2020
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
630

Za †† matkę Antoninę, siostrę Krystynę i Mariusza Mazurek

1830

Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy

30

6

700
830

1000

Za †† rodziców Hildegardę i Hermana
Florian oraz †† z pokrewieństwa z obu
stron
CZWARTEK – 27.08.2020
Wspomnienie św. Moniki
30

6

1830

Za †† Helenę i Narcyza Sikorskich,
córkę Zofię, syna Józefa, rodziców i
dziadków
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Tomasza z okazji 30. urodzin

1130

PIĄTEK – 28.08.2020
Wspom. św. Augustyna, biskupa i doktora K-ła
30

6

1830

Za †† Georga i Rudolfa Zydek oraz żyjących i †† z rodziny
1. Za †† Adelę Zmarzły i Rudolfa Sacher w 30. dzień po śmierci
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Marii Pawłowskiej-Dyndat z okazji 90. urodzin

SOBOTA – 29.08.2020
Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
30

6

Za † Alfreda Lyko w rocznicę śmierci

Msza z I Nieszporami
1. Z podziękowaniem za odebrane ła-

1500
1600

Odpust parafialny św. Bartłomieja
Godzinki ku czci NMP

Za † męża Jana Maus oraz †† z rodzin
Maus i Baran
1. Als Dank für erhaltene Gnaden, mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und
Gesundheit für Fabian zum Geburtstag
2. Für †† Hedwig und Franz Barnert
1. Za †† Marię i Józefa Larysz
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Urszuli i Janusza w rocz. ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
1. W intencji Parafian
2. W intencji ks. diakona Dariusz Karbowskiego
3. Za † Fryderyka Kinder w 3. rocznicę
śmierci
4. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Waldemara i
Marcela z okazji urodzin oraz za † Horsta Moszek
5. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jana Szyroki z
okazji 90. urodzin
Nieszpory odpustowe
Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Sonii i Sebastiana
Kitta z okazji 40. urodzin
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PONIEDZIAŁEK – 31.08.2020
630

Za † męża Herberta Mlotek oraz †† rodzeństwo

1500
1830

Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie
Kościół cmentarny

1. Za †† Parafian
2. Za † matkę Annę Pisarczyk w 25.
rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo
WTOREK – 1.09.2020
Za †† żonę Marię Wittek oraz syna
Marcina
00
8
W intencji dzieci i młodzieży z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego
1830 1. Za †† Anielę i Jana Łaciak-Pretor
oraz Gizelę Komorowską
2. Za † Rolanda Panusz w 3. rocznicę
śmierci oraz †† z rodziny
ŚRODA – 2.09.2020
30

6

630
1830

Za †† Jana Bieniek i syna Joachima
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

1. Za †† Annę i Gertrudę Cichon
2. Za †† rodziców Marię i Rudolfa Sarnes
I CZWARTEK MIESIĄCA – 3.09.2020
Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i
doktora Kościoła
630

1830

O Boże błogosławieństwo dla ks. Ryszarda, ks. Krzysztofa, ks. Tadeusza i
diakona Dariusza
1. W intencji powołań, powołanych i
Liturgicznej Służby Ołtarza
2. Za †† rodziców Krystynę i Waltra
Larysz, Henryka Poremba i †† z rodziny
3. Za †† córkę Urszulę Kołodziej w
rocznicę śmierci oraz męża Siegfrieda
Wiesner

900

1830
1930

I SOBOTA MIESIĄCA – 5.09.2020

Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Anny z okazji 83.
urodzin
1230 Ślub: Angelika Ociepka i Arnold Kania
1630 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Thomalla z okazji 16. rocznicy ślubu
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla rodziny Kawałek i Kaczanek
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.09.2020
630

630
00

7

830

1000

1130

I PIĄTEK MIESIĄCA – 4.09.2020

Za †† Annę Eggert, męża Joachima, ††
z rodzin Eggert, Janusch i dusze w
czyśćcu cierpiące

Msza dla młodzieży w kościele św. Mikołaja

W intencji naszej młodzieży

Godzina święta – adoracja

630

Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla dobrodziejów rodziny
Za † męża Józefa Walocha w 14. rocz.
śmierci oraz †† rodziców z obu stron

1500
16

00

Godzinki ku czci NMP

Za † ojca Józefa Kern i pokrewieństwo
z obu stron
1. Als Dank für erhaltene Gnaden mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und
Gesundheit für Karol und Irmgarda
zum 60. Hochzeitstag
2. Für †† Gertruda und Alfred Steuer
1. Za † Józefa Styra w rocznicę śmierci
i za †† z rodziny Styra i Janik
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie Gołębiowskich
1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Antoniny w rocz. urodzin
2. Za †† Marię Wojtanowicz w 5. rocznicę śmierci, męża Stanisława oraz Romana i Wilibalda Przyklenk
Nieszpory niedzielne

Za † Artura Piela od rodziny Kaiser

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
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
23 sierpnia 2020 r.
1. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy w ubiegłą niedzielę wsparli poszkodowanych
w Libanie. Udało się zebrać kwotę 2,787 zł. i 10 gr. Cała kwota została już przekazana Caritasowi w
Opolu, który koordynuje akcję pomocy.
2. Chcemy dostosować się do zasad i wymogów, jakie stawiają nam instytucje odpowiedzialne za
bezpieczeństwo w czasie epidemii. Dlatego komunię św. przyjmujemy wg. następującego porządku:
w niedzielę i przy większej liczbie wiernych „na rękę” przy kaplicy M.B. Loretańskiej, natomiast „do
ust” będziemy przyjmować przed ołtarzem głównym. W dni powszednie wszyscy przed ołtarzem
głównym, jednak najpierw przystępują Ci, którzy przyjmują na rękę, a dopiero po nich, przyjmujący
Pana Jezusa przez podanie do ust.
3. Wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, szczególnie tych, którzy korzystają z naszej posługi
duszpasterskiej, chcemy poznać waszą opinię - mianowicie, która z porannych godzin jest najbardziej
dla was dogodna, na uczestnictwo w Eucharystii. W tym celu przeprowadzimy sondaż, przez
najbliższy tydzień będą wyłożone z tyłu naszego Kościoła karteczki do głosowania. Proponujemy trzy
warianty: godz. 7.00, 8.00 lub 9.00. Prosimy o zaznaczenie jednej z podanych godzin i wrzucić kartkę
do postawionej obok skrzynki. W zależności która godzina zyska najwięcej głosów poparcia, tę porę
Mszy św. wprowadzimy od nowego roku kalendarzowego. Chyba, że będzie to godz. 9.00, to
pozostanie tak, jak było do tej pory.
4. W najbliższą środę przeżywamy Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i uroczystości
odpustowe u naszych sąsiadów - OO. Paulinów w Mochowie. U nas Msze św. o 9.00 i 17.30.
5. Natomiast w przyszłą niedzielę Uroczystość Odpustowa w naszej parafii - ku czci św. Bartłomieja.
Skorzystajmy z tego czasu łaski, przystępując też do Stołu Eucharystycznego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
30 sierpnia 2020 r.
1.W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 zapraszamy na Nabożeństwo Loretańskie, któremu
przewodniczył będzie ks. Ryszard Kinder – Proboszcz naszej parafii.
2. Zostały przygotowane nowe księgi mszalne na 2021 r., zatem można już zamawiać intencje mszalne
na przyszły rok. W naszej wspólnocie jest obecnie o jednego kapłana mniej, niż poprzednio, dlatego
prosimy o wyrozumiałość, gdyby nie zawsze udało się znaleźć odpowiedni termin Mszy św.
3. Mamy nadzieję, że już od września, w sposób systematyczny będą odbywać się nasze spotkania
wspólnot duszpasterskich. Będziemy na bieżąco informować o tych wydarzeniach, uwzględniając też
sytuację epidemiczną.

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 †† Jadwigę i Emila Kozielskich
24 VIII
17.30 Za † Józefa Janeco w dniu urodzin oraz za †† z rodziny
Wtorek
9.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
25 VIII
17.30 1) Za †† mamę Eugenię i szwagierkę Janinę
Środa
9.00 W intencji Kamila w dniu urodzin o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
26 VIII
Matki Bożej Loretańskiej
17.30 Za †† rodziców Teklę i Franciszka, i †† teściów Stefanię i Alojzego
Czwartek
9.00 Za † Annę Steuer, Olgę i Leona Stein i †† z pokrewieństwa
27 VIII
17.30 1) Za † brata Henryka, oraz †† rodziców i pokrewieństwo
Piątek
9.00 Za † Alfreda Polak w 2 rocz. śmierci, †† rodziców i †† z pokrewieństwa i dusze w
28 VIII
czyśćcu cierpiace
17.30 Za †† Lecha Florek, Ninę i Kazimierza Malinowskich i Zbigniewa Mielniczuk
Sobota
9.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
29 VIII
17.30 Za †Marię Thiel i †† z rodz. Majer, Thiel, Niemiec i Cwikłowski
Niedziela
30 VIII

Za † Gertrudę Barysz i za †† z rodziny Barysz
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Loretańskiej, oraz zdrowie dla
Aleksandra w 23 rocznicę urodzin
12.00 Za †† Eufemię i Aleksandra Janik, rodziców i rodzeństwo
8.00
9.30

17.00 Za †† Franciszka, Erwina, Jana, Czesława, Irenę o dar życia w Królestwie Niebieskim

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 W intencji Patrycji Tomala w 20 rocz. urodzin
31 VIII
17.30 Za † męża Bronisława Noga z okazji imienin i o bł. Boże dla mnie z okazji urodzin
Wtorek
9.00 1)W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
1 IX
2) Za † Annę Lorenc (1/30)
3) Za † Józefa Wieczorek (1/30)
17.30 1) O błog. Boże i opiekę Matki Bożej Loretańskiej dla Marka w dniu urodzin
2) Za †† Ss. Elżbietanki, ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące
Środa
9.00 1) Za † Annę Lorenc (2/30)
2 IX
2) Za † Józefa Wieczorek (2/30)
17.30 1) Za †† Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu
Franciszkańskiego oraz za †† Siostry i Braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
2) Za † mamę Jadwigę, ††rodzeństwo Renatę, Jerzego i Ryszarda oraz dziadków
Augustyna i Agnieszkę
Czwartek
9.00 1) Za † Annę Lorenc (3/30)
3 IX
2) Za † Józefa Wieczorek (3/30)
17.30 1) Za †† Dominikę i Krystiana oraz za †† krewnych
2) Za †† Gertrudę i Józefa Cimienga, Augustynę i Józefę Pendziałek
oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron
Piątek
9.00 1) Za † Annę Lorenc (4/30)
4 IX
2) Za † Józefa Wieczorek (4/30)
17.30 1) W intencji Maksymiliana w dniu urodzin oraz Olgi o Boże błog. opiekę Matki Bożej
Loretańskiej oraz o potrzebne łaski
2)Za †† rodziców Gertrudę i Augusta Blaszczyk, Teodora i Łucję Pawliczek
Sobota
9.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
5 IX
2) Za † Annę Lorenc (5/30)

Niedziela
6 IX

15.00 Koronka i Eucharystia dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej Loret.,
zdrowie i potrzebne łaski dla Elwiry i Huberta Kurowskich w 25 rocz. ślubu
17.30 Za † Józefa Wieczorek (5/30)
8.00 1) W intencji Dobroczyńców i Ofiarodawców naszego sanktuarium, klasztoru
i prenowicjatu
9.30 Za † męża Stanisława, trzech synów, oraz †† rodziców z obu stron i dziadków
Żabskich i Strykowskich
12.00 Za † Józefa Wieczorek ( 6/30)
17.00 Za † Annę Lorenc (6/30)

GDZIE NA WYCIECZKĘ?
Usłyszałem kiedyś, że jak nie idzie ci
ortografia, to wybierz się pomodlić przed ołtarz Matki Bożej języka polskiego w Henrykowie.
Henryków to stara wieś klasztorna, położona
już w województwie dolnośląskim, nad
rzeką Oławą, niedaleko Ziębic. Kierując się
na Nysę droga zajmie to około 86 km. Rowerem przez Korfantów nieco bliżej.
Z tej miejscowości pochodzi „Księga
Henrykowska", klasztorna kronika pisana w
latach 1268-73 przez opata Piotra, a w 1310
roku uzupełniona przez anonimowego zakonnika. To w tej "Księdze" zostały utrwalone słynne słowa, które uznaje się za pierwsze zapisane zdanie w języku polskim - daj
teraz ja pomielę a ty odpocznij (pisownia oryginalna: day ut ia pobrusa a ty poziwai). Prócz suchych faktów księga henrykowska zawiera cenne informacje o życiu społecznym, religijnym i politycznym na ówczesnym Śląsku.
W Henrykowie stoi wspaniały barokowy cysterski zespół klasztorny, w
którego centrum wznosi się kościół
Wniebowzięcia NMP z przepięknym
wystrojem. Na szczególną uwagę zasługują zabytkowe stalle i ogromnych
rozmiarów obrazy olejne, które były
poddane pracom konserwatorskich
przez ten sam zespół konserwatorów,
który od lat pracuje także w naszym
kościele. Przechodząc do tylnej części
bazyliki dotrzemy do sławetnego ołtarza obrazem Matki Bożej języka polskiego.
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