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Święty Franciszek
z Asyżu - rozmiłowany
w miłości Bożej
Można zaryzykować stwierdzenie, że święty Franciszek z Asyżu jest
jednym z najbardziej znanych świętych
na świecie. Wiele osób czuje do niego
sympatię, podziwia go, dla niektórych
jest on wzorem do naśladowania. Dlaczego ten święty jest nam tak bliski?
Zapewne większości osób ten ubogi sługa Pański kojarzy się z podziwem i umiłowaniem piękna przyrody, uśmiechem, czy ułożoną przez niego „Pochwałą stworzeń”. W wyobraźni pojawia się obraz beztroskiego człowieka, biegającego po łące
wśród pachnących kwiatów, obserwującego ptaki i wyśpiewującego wesołe pieśni.
To jednak fałszywy obraz Franciszka. Prawdą jest, że przepełniony radością chwalił
on Pana w wielkiej wolności. Jednak życie świętego wcale nie było pozbawione cierpienia i bólu, a wręcz przeciwnie – było nim wypełnione. Ten człowiek doświadczył
po nawróceniu niezrozumienia ze strony swego
dotychczasowego otoczenia, a nawet został uwię- Niedziela, 4 października
ziony przez własnego ojca, który chciał go od- dniem odpustu ku czci
wieźć od podjętej drogi pokuty. Ponadto stan św. Franciszka z Asyżu,
zdrowia Franciszka stale się pogarszał – doku- oraz rocznica poświęceczało mu coraz więcej dolegliwości. Poza tym zo- nia kościoła parafialnego.
stał on obdarzony przez Pana stygmatami – bolesnymi znamionami złączenia się z Chrystusem ukrzyżowanym. Kluczem do zrozumienia świętego Franciszka jest miłość Boża. Ten brat całego stworzenia, ukochany
(jak każdy z nas!) tą miłością i świadomy jej, zawsze wielbił Pana – także w trudach
i przeciwnościach. Głęboko współczuł Chrystusowi cierpiącemu i ubolewał nad tym,
że Boża miłość jest przez ludzi w ogóle nie zauważana lub traktowana z obojętnością.
Na zakończenie przytoczmy fragment „Pochwały stworzeń”: „Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą”.
Autorem tekstu jest br. Marek Słyś
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Rocznica Poświęcenia kościoła parafialnego

Niedziela Papieska

 Ojcowie Oblaci z Bodzanowa rozprowadzają po mszach kalendarze, których
zakup jest cegiełką na działalność katolickich misji prowadzonych na całym
świecie przez Zgromadzenie Oblatów
Maryi.
 Nabożeństwo różańcowe dziś o godz.
1500, a w tygodniu o godz. 1800.
 Codziennie odmawiamy w kościele koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz.
1500. O tej porze jest także okazja do spowiedzi. Dzieci przygotowujące się do
Komunii zapraszamy na koronkę we
wtorki.
 Różaniec i Eucharystia w intencji
członków Róż Różańcowych naszej parafii w środę o godz. 1800.
 Msza szkolna w czwartek o godz. 1630.
Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi dla klas ósmych.
 Msza dla młodzieży w piątek o godz.
1930 w kościele parafialnym.
 Dzień Papieski będziemy obchodzić za
tydzień. Przed kościołami będzie zbiórka
do puszek dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Tradycyjnie będzie także akcja z kremówkami.
 Dzisiejszą kolektę przeznaczamy na
potrzeby misji katolickich.
 Z okazji dnia nauczyciela Eucharystia
w intencji pedagogów i pracowników
oświaty w następna niedzielę o 1000.
 Urząd Statystyczny w Oplu za naszym
pośrednictwem prosi rolników o niezwłoczne poddanie się spisowi rolnemu.
 Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.

 Zachęcamy w październiku do odmawiania modlitwy różańcowej. Dziś
Mniejszość Niemiecka zaprasza na nabożeństwo w języku niemieckim o godz.
1400 z okazji trzydziestolecia istnienia
TSKN.
 Tradycyjnie w niedziele różaniec o
godz. 1500, a w dni powszednie o 1800.
 Nabożeństwo fatimskie we wtorek poprowadzi franciszkanin z Krakowa, o.
Piotr Bielenin. Rozpoczęcie adoracją
Najświętszego Sakramentu o godz. 1830.
Jeśli pozwoli pogoda, to ostatni raz w
tym roku wyjdziemy na procesję wokół
kościoła.
 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w środę po wieczornej Eucharystii.
 Msza szkolna w czwartek o godz. 1630.
Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi dla dzieci klas piątych i szóstych.
 Różaniec dla młodzieży w kościele parafialnym w piątek o godz. 1930.
 Uroczystość księżnej z trzebnicy, św.
Jadwigi, głównej patronki Śląska, będziemy obchodzić w piątek.
 Z okazji święta św. Łukasza Ewangelisty msza w intencji Służby Zdrowia w następną niedzielę o godz. 1000.
 Kolekta gospodarcza w następną niedzielę będzie przeznaczona gruntowny
remont wież naszego kościoła parafialnego. Bóg zapłać za dotychczasowe
ofiary na remonty naszej kolegiaty i
wszelkie zaangażowanie w prawidłowe
funkcjonowanie naszych kościelnych
obiektów.
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PONIEDZIAŁEK – 5.10.2020
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
630
1300
1800
1830

Za †† rodziców Pawła i Paulinę Cibis
Ślub: Sylwia Poremba i Łukasz Himel

30

19

Za † Ewalda Stroka w 1. rocz. śmierci
SOBOTA – 10.10.2020

Różaniec od poniedziałku do piątku
1. Za †† Jerzego i Małgorzatę Torka,

630

Gerdę i Herberta Liszka i dwóch braci
2. Za † Czesławę Mazurek w 1. rocz.
śmierci i †† rodziców

Za †† Adelę Lyko w rocz. urodzin, męża
Norberta i rodziców z obu stron

1600
1630

Nabożeństwo różańcowe
1. Za †† matkę Helenę Janecko, Stani-

WTOREK – 6.10.2020
630
1830

Za †† Hildegardę i Joachima oraz rodziców i rodzeństwo
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. o Boże i zdrowie dla Marii
z ok. ur. oraz o Boże błog. dla rodziny
2. Za †† Tadeusza, Danutę i Józefę oraz
o zdr. i błog. Boże dla Krystyny i Anny

ŚRODA – 7.10.2020
Wspomnienie NMP Różańcowej
30

6

1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Łukasza z okazji 30. urodzin
1. W intencji członków Róż Różańcowych naszej parafii
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Anny
Morawiec w dniu urodzin

1630

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla męża
Jana z ok. ur. oraz dla mamy Agnieszki

630
700
830

1000

630
1830

1130

Msza szkolna
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o

dalsze błog. Boże i zdrowie dla Kariny i
Gerarda z okazji 15. rocz. ślubu
2. Za †† Franza Sajuns, syna, rodziców i
siostrę Marię
30
18
Za †† siostrę Elżbietę w 9. rocz. śm.,
matkę Gertrudę, braci Helmuta i Jana
oraz †† z rodziny
PIĄTEK – 9.10.2020
Za † Ludwika Kauf i †† z rodziny
1. Za †† Mariana Karolkiewicz, Andrzeja
Czyszczoń i Kazimierza Prus w 30. dz. po śm.

sława Budzar i †† z rodziny
2. Za †† mamę Elżbietę Kupczyk w 8.
rocz. śmierci, ojca Leona i †† z rodziny
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Bogusławy i Kazimierza z ok. 40. rocz. ślubu
4. Przez wstaw. Aniołów Stróżów, z podz.
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie dla rocznych dzieci Robina
Wróbel i Zuzanny Śmiechota
Zalecka Z podz. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla
Krzysztofa z ok. 40 urodzin
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CZWARTEK – 8.10.2020
630

2. Za † Elżbietę Kapica w 1. rocz. śm.
Msza dla młodzieży w kościele parafialnym

1400
1500
1600

Godzinki ku czci NMP

Za †† Patryka Wróbel oraz Franciszka
Zmarzły w rocz. urodzin
1. Für †† Johannes Herok, Eltern und
Geschwister
2. Für †† Hildegard und Werner Morawietz, Tochter Tamara und †† aus dre
Fam. Morawietz, Barysz und Konczalla
1. W int. nauczycieli i wychowawców
2. Za † męża i ojca Józefa Linder oraz ††
z pokrewieństwa
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdr. dla Erwina z ok. 60. ur.
1. Przez wstaw. Aniołów Stróżów z
podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla rocznych
dzieci Piotra Glombica, Niny Soczyńskiej i Alicji Bałaszek
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Dariusza
i Romany z okazji rocz. ślubu oraz błog.
Boże dla rodzin z obu stron
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla syna Frania
Nabożeństwo różańcowe w j. niemieckim
Nabożeństwo różańcowe

Za †† Barbarę i Ambrożego Bartosz, rodziców i pokrewieństwo

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 12.10.2020
630
900

1830

śmierci i †† z całej rodziny
2. Za † męża Ludwika Nowak oraz rodziców Nowak, Elbin, rodzeństwo i całe
pokrewieństwo

Za † mamę Halinę w dniu urodzin
Msza i różaniec w kościele na cmentarzu

Za †† parafian z Nowych Kotkowic
1500
1800
1830

Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie
Nabożeństwo różańcowe

Za † Dawida Pawlaka w 6. rocz. śmierci
WTOREK – 13.10.2020
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

630

Za †† męża Huberta, rodziców, rodzeństwo, szwagrów z obu stron

1900

Nabożeństwo Fatimskie

1930

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego
630

Za †† rodziców, teściów, dzieci, dziadków,
pokrewieństwo z obu stron i syna Andrzeja

1600
1630

Nabożeństwo różańcowe

†† z rodziny
2. Za † Irmgardę Muzykant w rocz. śm.
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Alexandra z okazji urodzin
4. Przez wstaw. MB Fatimskiej z podz. za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie w rodzinie Poremba
5. Za † Tadeusza Iwaniczko w 1. r. śm.
Za †† Ludwika Fuchs, syna Gerarda, rodziców Jerzego Zboroń i dwie żony, ††
z pokrewieństwa i dusze w c.c.
30
18
1. Za †† Jana Kubas, rodziców Franciszkę i Augusta Kubas, Zofię i Jana
Mincer oraz †† z pokrewieństwa
2. Za †† mamę Ingę Kuprzyk, ojca Alfonsa oraz Gotfryda Swiecznik
CZWARTEK – 15.10.2020
630

630
700

830

1000

Za † brata Marcina Schipp w dniu ur.
Msza szkolna

Za † Andrzeja Hołub oraz †† z rodziny
Hołub i Mielnik
30
18
Za †† Teresę Klemens w rocz. ur., męża
Rafała oraz †† z rodzin Kurpiela i Klemens
PIĄTEK – 16.10.2020

1130

Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej
30

6

1. Za †† Ewalda Boese, syna Piotra,

Jana, Urszulę, Marię i Zygmunta oraz ††
z pokrewieństwa
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
błog. Boże i zdr. dla Bernadety z ok. ur.

1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o

dalsze błog. Boże i zdrowie dla Renaty z
okazji 50. urodzin, dla córki Michaeli z
okazji urodzin oraz z okazji 30. rocz. ślubu
2. Za †† rodziców Elżbietę i Mieczysława Walencik, dziadków Janinę i Stanisława Walencik oraz †† z rodzin Sarnes, Maciaszczyk oraz Bielewicz
3. Z podz.za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Liliany z okazji 50. ur. oraz o błog. dla całej rodziny
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Wspomnienie św. Teresy od Jezusa
630
1630

Różaniec dla młodzieży

SOBOTA – 17.10.2020

1. Za † wnuka Markusa w rocz. śmierci i

ŚRODA – 14.10.2020

1. Za † córkę Annę Burczyk w 9. rocz.

1500
1600

Godzinki ku czci NMP

Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla rodziny Kern
1. Als Dank für erhaltene Gnaden mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und Gesundheit für Familie Bialek
2. Für †† Brigitte Zorell zum 5. Todesjahr, Eltern Kurt und Maria Schega
1. Ku czci św. Łukasza w intencji pracowników służby zdrowia
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Sabiny i
Krzysztofa z ok. 10. rocz. ślubu
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Margarete Kunert z okazji 80. urodzin
2. Za †† ojców Szymona Janoszek i Eugeniusza Trombik w rocz. urodzin oraz
matkę Mariannę i siostrę Weronikę
Nabożeństwo różańcowe

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Gerdy z
okazji 80. 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
5X
Wtorek
6X

Środa
7X

Czwartek
8X
Piątek
9X
Sobota
10 X

Niedziela
11 X

1) Za † Stanisława
2) Za †† rodziców, teściów, brata Reinharda i Weronikę
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (5/30)
9.00 1)W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
9.00

17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (6/30)
2) Za †† Ss. Elżbietanki, ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników, oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (7/30)
17.30 1) Za †† Klementynę i Tadeusza Florek
2) Za †† Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu
Franciszkańskiego oraz za †† Siostry i Braci FZŚ
9.00 1) Za † męża Jana, syna Artura, i za †† z rodziny Śmiech i Verdin
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (8/30)
2) Za †† rodziców Władysława i Wiktorię
9.00 1) Za †† rodziców Annę i Pawła Mikołajczyk, † brata Wilhelma i † siostrę Marię
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (9/30)
2) Za Franciszkański Zakon Świeckich
9.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Podziękowanie za otrzymane łaski za wstawiennictwem MB Loretańskiej, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski.
17.30 1) Za † Adelajdę Sacher i †† z rodzin Sacher i Białek
2) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (10/30)
8.00 1) Za †† Cecylię i Marię Pisarczyk, †† Zofię i Marię Sajnons, oraz †† z rodziny
Sajnons, Pisarczyk, Oremek, Tomaś i Schreiber
2) Za †† Małgorzatę i Jana Wodzisławski oraz Marię i Józefa Kopiec
9.30 Do Bożego Miłosierdzia za † Antoniego Maciak
12.00 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (11/30)
17.00 W intencji Rycerstwa Niepokalanej
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PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 9.00 1) Za † ojca Franciszka Pludra i mamę Pludra o radość i szczęście wieczne
12 X
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (12/30)
2) Za † męża Jana i za †† rodziców z obu stron
Wtorek
9.00 1)W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
13 X
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (13/30)
2) Za † siostrę Elżbietę Kmieciak w 1 rocznicę śmierci
Środa
9.00 Do MB Loret.za rodzinę Józefa i Julianny Gaude oraz za dzieci
14 X
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (14/30)
2) Za †† Aloisa i Rosemarię Burosch
Czwartek
9.00 Za †† rodziców Franciszkę i Teofila Polak, ciotkę Emilię i †† z pokrewieństwa
15 X
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (15/30)
2) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
Sabiny i Kazimierza w 70 rocz. ślubu
Piątek
9.00 1) Za †† Waleskę i Antoniego Staisch oraz za †† Emilię i Alojzego Maicher i za †† z
16 X
pokrewieństwa
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (16/30)
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę MBL dla Moniki z okazji urodzin
Sobota
9.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
17 X
2) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę MB
Loretańskiej, głęboką wiarę i zdrowie dla syna Krzysztofa w 49 rocz. urodzin
3) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (17/30)
14.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MB Loret., zdrowie i potrzebne łaski dla
Loret. Haliny w 85 rocz. urodzin, oraz błog. Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków
17.30 1) Za † Annę Matula w rocz. śmierci
2) Za †† rodziców Franciszkę i Józefa Kisielewicz oraz Genowefę i Stanisława Otręba
oraz †† z pokrewieństwa
8.00 Za †† rodziców Hildegardę i Henryka Koj oraz † brata Zygmunta
Niedziela
18 X

9.30

Za † męża Stefana oraz †† rodziców i rodzeństwo z obu stron

12.00 1) Za † męża, ojca, dziadka Jerzego Willim w dniu urodzin, †† teściów i †† rodziców
Hildegardę i Pawła Szady
2) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (18/30)
17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Marcina z okazji
60 rocznicy 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
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
4 października 2020 r.

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość Odpustową ku czci św. Ojca Franciszka z Asyżu.
Uroczystej Sumie, o godz. 12.00 przewodniczy o. Prowincjał - o. Marian Gołąb.
2. Dziś zapraszamy na ostatnie już w tym roku Nabożeństwo Loretańskie, które poprowadzi
Diecezjalny Duszpasterz Róż Żywego Różańca - ks. Mariusz Sobek. W nabożeństwie będą
uczestniczyć przedstawiciele Róż Żywego Różańca z naszego Dekanatu.
3. Przez cały październik zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe, w dni powszednie o 17.00, a w
niedziele o 16.30. W dzisiejszą niedzielę z uwagi na Nabożeństwo Loretańskie nie będzie nabożeństwa
o 16.30.
4. Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zapraszamy w piątek, 9 października na Mszę św.
o godz. 17.30, a po niej spotkanie formacyjne w sali klasztornej.
5. W sobotę zapraszamy na spotkanie modlitewne – Młodzi dla Jezusa. Rozpoczęcie Mszą św. o godz.
17.30 - szczegóły znajdziemy na plakacie umieszczonym w gablocie przy wejściu do kościoła.
6. W przyszłą niedzielę zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej na Mszę św. wieczorną, a po
niej spotkanie formacyjne w sali klasztornej.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
11 października 2020 r.
1. Dziś Eucharystia i spotkanie Rycerstwa Niepokalanej o godz. 17.00
2. Na październikowe Nabożeństwa Różańcowe ku czci Najświętszej Maryi Panny zapraszamy do
naszego Sanktuarium w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 16.30
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