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Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski obradującego od 27 do
29 sierpnia na Jasnej Górze
biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów
niektórych modlitw.
Wśród ujednoliconych formuł znalazła się modlitwa „O mój Jezu”
(fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej) z formułą „dopomóż
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Cała treść modlitwy brzmi następująco:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj
nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Ujednolicono także tekst modlitwy „O Krwi i Wodo” z kultu Bożego
Miłosierdzia, w której potwierdzono jako obowiązującą formułę
„…któraś wypłynęła…” (nie „wytrysnęła”).

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego
Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas –
ufam Tobie.
Dostosowanie do ogólnie przyjętych formuł modlitwy jest wyrazem
jedności wspólnoty wierzących oraz posłuszeństwa Kościołowi. Niech
Chrystus, który pragnie naszej jedności, umacnia nas we wzajemnej
miłości.

Kościół Parafialny w Głogówku
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.10.2020

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2020

 Nabożeństwo różańcowe dziś o godz.
1500, w dni powszednie o godz. 1800, a w
sobotę o godz. 1600. W tych dniach będziemy szczególnie modlić się za misje
kościoła katolickiego.
 Msza szkolna w czwartek o godz. 1630.
Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi dla młodzieży klas siódmych i
ósmych.
 Różaniec dla młodzieży w kościele parafialnym w piątek o godz. 1930.
 Msza w intencji małżeństw i rodzin naszej parafii w niedzielę o godz. 930.
 Bóg zapłać za ofiary złożone z okazji
Dnia Papieskiego i dzisiejszą kolektę na
remont wież naszego kościoła.
 W zakrystii przyjmujemy zalecki i wypominki za zmarłych.
 Chorym i osobom na kwarantannie polecamy nasze transmisje:
https://www.youtube.com/user/ParochieGlogoviensis
 Dziękujemy za troskę związaną z pandemią. Z racji obecnych ograniczeń od
dziś na przynajmniej trzy niedziele zamiast mszy o godz. 1000 będą dwie: o
godz. 930 i 1030.
 Wspólnocie eucharystycznej życzymy
dobrego czasu, a nade wszystko zdrowia.

 Nabożeństwo różańcowe dziś o godz.
1500, w dni powszednie o godz. 1800, a w
sobotę o godz. 1600.
 Msza szkolna w czwartek o godz. 1630.
Pół godziny wcześniej zapraszamy dzieci
i młodzież na spowiedź.
 Okazja do sakramentu pokuty przed
Uroczystością Wszystkich Świętych w
piątek i sobotę od godz. 1500 do 1900.
 Uroczystość Wszystkich Świętych będziemy obchodzić w niedzielę. Oprócz
przedpołudniowych mszy w kościele parafialnym, centralna Eucharystia z procesją na cmentarzu o godz. 1400. Po nabożeństwie będą święcone nowe nagrobki.
W tym celu należy podejść do zakrystii i
wskazać kapłanowi miejsce.
 Medytacja z udziałem młodzieży w intencji zmarłych na cmentarzu o godz. 1830.
 Nabożeństwa różańcowe za zmarłych
zalecanych będziemy odmawiać od poniedziałku do następnej niedzieli.
 Obecna sytuacja pandemiczna może
spowodować, że będziemy musieli zmienić wcześniejsze plany, dlatego z góry
prosimy o wyrozumiałość i śledzenie informacji na stronie internetowej parafii.
 Niech dobry Bóg za Waszą pobożność
i hojność wszystkim błogosławi.

________________________

_________________________

Zachęcamy do spowiedzi przed Uroczystością
Wszystkimi Świętymi. Pamiętajmy, że będąc
w stanie łaski uświęcającej w uroczystość i
przez cały tydzień, możemy zyskać odpust
zwyczajny za siebie i za zmarłych.
Wierni, którzy nawiedzą w Uroczystość
Wszystkich Świętych kościół, mogą jeden raz
zyskać za siebie odpust zupełny.

W czasie nawiedzenia należy odmówić: modlitwę Ojcze nasz, wyznanie wiary, dowolną
modlitwę w intencji Ojca Świętego oraz przystąpić do Komunii św.
Także odpust za zmarłych można zyskać nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych
przez wszystkie dni oktawy Uroczystości
Wszystkich Świętych.
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PONIEDZIAŁEK – 19.10.2020
630
1830

Za † Andrzeja Czyszczoń od współpracowników z Jaworzna
1. Za † Augusta Kubocz z ok. 90. urodzin
2. Za †† Gertrudę i Franciszka Hauptstock

WTOREK – 20.10.2020
Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
630

1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Urszuli i Artura w rocz. ślubu
1. Za † Roberta Kaiser w rocz. śmierci
2. Za †† rodziców Janinę i Edwarda Leszczyńskich oraz dziadków z obu stron

ŚRODA – 21.10.2020
630
Za †† rodziców Marię i Leona Ernst, siostrę Gabrielę w dniu urodzin i jej męża
Henryka Cichoń
30
18
1. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła
II z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie oraz dary Ducha Św. dla rodzin Kobiałka i Dąbrowski
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla rodziny Kostka
CZWARTEK – 22.10.2020

SOBOTA – 24.10.2020
630
Za †† rodziców Helenę i Jerzego Kerner
oraz †† z pokrewieństwa
1630 1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Danuty i
Wiesława z okazji 30. rocz. zawarcia małżeństwa oraz o błog. Boże dla dzieci i
wnuków i za †† z rodzin z obu stron
2. Za †† ojca Gintra Wientzek, męża Józefa Larysz w rocz. śmierci
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Renaty z
okazji 40. urodzin
4. Przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Ksawerego Machoń i Huberta Polaczy
1730

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2020
630
700

830

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
630

Za † Henryka Regimowicz (od siostry Ro-

1630

zalii z rodziną)
Msza szkolna

1830

Za †† Maksymiliana Kudlek, żonę Augustę, syna Manfreda, córkę Irenę, synową
Siegried, zięcia Józefa, rodziców i rodzeństwo z obu stron
Za †† Elżbietę Burczyk w dniu urodzin,
męża Stanisława oraz Paulinę i Jana Kaiser

PIĄTEK – 23.10.2020
630
1830

1930

Za † Konrada w dniu urodzin oraz †† rodziców i rodzeństwo
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Marii i
Jana z okazji 60. rocz. ślubu
2. Za † Henryka Regimowicz w 30. dz. po ś.
3. Przez wstawiennictwo Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o szczęśliwy przebieg operacji dla syna
Różaniec dla młodzieży

Adoracja Ruchu Czystych Serc
Godzinki ku czci NMP
Za †† Józefa i Franciszkę Golczyk, synów
Konrada, Alojzego i Walentego oraz córki
Hildegardę, Annę, Cecylię, Emgardę i
Elżbietę
1. Als Dank für erhaltene Gnaden, mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und Gesundheit für die ganze Familie Donath
2. Für †† Franz Zmarzły und Enkel Patryk
3. Als Dank für erhalte Gnaden, mit Bitte

930
1030

1130

1500
1600

um weiteren, Gottes Segen und Gesundheit für Olivier Gnilka zum 18. Geburstag
W int. małżeństw i rodzin naszej parafii
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Patrycji i
Dawida z okazji rocznicy ślubu
2. Za † Annę Białek w 1. rocz. śmierci
1. Za †† rodziców Hildegardę i Fryderyka
Hoinka w rocz. śmierci oraz dziadków z
rodzin Hoinka i Lerch
2. Za † Józefa Kabalaka
Nabożeństwo różańcowe
1. Za † Adolfa Wieszołek w 2. rocz.

śmierci oraz wszystkich †† z rodzin Florian i Wieszołek
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Rolanda z
okazji 50. urodzin

Kościół Parafialny w Głogówku
Boże i zdrowie dla Piotra Mika z okazji
50. urodzin

PONIEDZIAŁEK – 26.10.2020
630
1500
1800
1830

Za †† z rodzin Pytel, Bednarski i Hojdem
Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie
Nabożeństwo różańcowe – codziennie
1. Za †† rodziców Marię i Augustyna

Kipka, Alfreda Zając oraz †† z rodzin
Elbin, Nowak, Kipka i Zając
2. Za †† Marię i Alojzego Dominik, syna
Oswalda i †† z pokrewieństwa

1930

Za † matkę Elżbietę Żymołka
SOBOTA – 31.10.2020
630

Za † Henryka Regimowicza (od siostry

ców
Koronka i okazja do spowiedzi
przed Uroczystością Wszystkich Świętych

1630

1. Z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Hildegardy i Jana
Uliczka z okazji 60. rocz. ślubu
2. Za †† Gertrud Patrzek, męża Franza,
synów Aloisa i Konrada, synową Gretę,
wnuka Norberta, rodziców i rodzeństwo
z obu stron

Janiny i chrześniaka)
1830

1. Za † Gabrielę Sznajder w rocz. uro-

dzin i śmierci
2. Za † Pawła Konrad w 1. rocz. śmierci
ŚRODA – 28.10.2020
Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
30

6

1830

Za †† Rudolfa Kamrat i rodziców
1. Za †† Jana Kałuża i rodziców z obu
stron
2. Za †† Stanisława Banok w rocz.
śmierci oraz żonę Stanisławę

CZWARTEK – 29.10.2020
630
1630

1830

630

Za † Herberta Białek w 9. rocz. śmierci
i †† z rodziny
1. Za †† Waleskę Staisch, mężów Antoniego i Alojzego oraz pokrewieństwo z
obu stron
2. Za †† rodziców Bertę i Walentego
Zimnik, ojca Antoniego Kunert, ciocię
Marię Wyszka i dusze w czyśćcu cierpiące

700
830

930
1030
1130

1400

Za †† Aleksandra i Eufemię Janik oraz
rodziców i rodzeństwo

1500

Koronka i okazja do spowiedzi
przed Uroczystością Wszystkich Świętych

1830

1. Za † męża Erwina Czichon w 6. rocz.

śmierci oraz †† z pokrewieństwa
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo

Za †† z rodzin Koćwin, Miczka, Nowak
i Wesoły
1. Für †† Freunde, Bekannte und Voltätiger aus der Familie Kania
2. Für † Stefan Nowak zum Todesjahr
Za †† z rodzin Sznajder, Rozumek i
Gajda
Za †† Marcina Janocha, ojca Huberta,
rodziców i dziadków
Za †† Erykę Drozd w 2. rocz. śmierci
oraz Elżbietę i Henryka Krabes w rocz.
urodzin
Msza w kościele na cmentarzu i procesja
1. Za †† Annę Machura w rocz. śmierci,

PIĄTEK – 30.10.2020
630

Godzinki ku czci NMP

NIEDZIELA – 1.11.2020
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Za †† Halinę, Marię i Fryderyka
Msza szkolna

1. Za † Józefa Kern w rocz. śmierci
2. Za † ojca Feliksa Trela i jego †† rodzi-

1500

WTOREK – 27.10.2020
630

Msza dla młodzieży w kościele parafialnym

1600
1830

dziadka Huberta, Franciszkę i Jana oraz
Teresę Nast
2. Za †† z rodzin Krzyżanowskich, Koryznów, Preisnerów, Dancewiczów,
Machula i Skoczyńskich
Za †† Parafian
Medytacja dla młodzieży na cmentarzu

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 † Tadeusza
19 X
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (19/30)
2) Za † Karola Kopacz w dniu urodzin oraz †† z rodziny Kopacz i Małek oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
Wtorek
9.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
20 X
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (20/30)
2) Za †† rodziców Annę i Jana oraz † siostrę i szwagra
Środa
9.00 Za † Helenę Żmuda w dniu urodzin
21 X
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (21/30)
2) W intencji Ojca świętego, Ojczyzny, Telewizji Trwam i Radia Maryja
Czwartek
9.00 Za † brata Alfonsa Pola w I rocz. śmierci , †† rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące
22 X
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (22/30)
2) O zdrowie dla ciężko chorego dziecka, za † Marię Kosian w rocz. urodzin i † męża
Piątek
9.00 1) Za † męża Johannesa Lyko i za †† rodziców z obu stron
23 X
17.30 1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (23/30)
2) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. w rodzinach Poredów,
Michalskich i Migus
Sobota
9.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
24 X
2) †† Józefa i Dariusza i pokrewieństwo
17.30 1) Za † Marię Thiel i †† z rodziny Thiel, Majer, Niemiec i Ćwikłowski
2) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (24/30)
8.00 Za † siostrę Joannę, zmarłego jej męża Ditra i †† rodziców
Niedziela
9.30 Podziękowanie Panu Bogu i MBL za otrzymane łaski z okazji 50 rocznicy zawarcia
25 X
małżeństwa z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski na kolejne lata życia
12.00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MBL dla
Ewy z okazji 50 rocznicy urodzin
2) O zdrowie, błog. Boże i opiekę MBL dla Romany z okazji urodzin
17.00 Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (25/30)

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

9.00
17.30

Wtorek
27 X

9.00
17.30

Środa
28 X

9.00
17.30

Czwartek
29 X

9.00
17.30

Piątek
30 X

9.00
17.30

Sobota
31 X

9.00
17.30
8.00

Niedziela
1 XI

9.30

Do Bożego Miłosierdzia o zdrowie dla Daniela i Fabiana i ich Matki
1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (26/30)
2) O błog. Boże i opiekę MBL dla Weroniki z racji urodzin i dary Ducha Świętego
w czasie studiów
W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (27/30)
2) Za † Jana Raczyńskiego w dniu urodzin
Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (28/30)
1) Za † męża Tadeusza Nieckarz w dniu imienin, syna Stanisława i †† rodziców z
obu stron i pokrewieństwo
2) Za †† Lecha Florek, Ninę i Kazimierza Malinowskich i Zbigniewa Mielniczuk
Za †† Konrada Gnilka i Paulinę Schatka oraz za †† z rodzin Florian, Galwas i
Schatka
1) W intencji Maksymiliana w 2 rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie, Boże błog.
i opiekę MBL i potrzebne łaski dla niego i rodziców
2) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (29/30)
1) Za † Agnieszkę Kroll i za †† z rodzin Kucharczyk i Heinze
1) Z podziękowaniem za odebrane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MBL
dla Jadwigi i Wacława w 45 rocz. ślubu
2) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (30/30)
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) † Henryka i Jana Kolberg
Za † Zofię Mielniczuk
Za †† z rodziny Siemiginowskich: Feliksa, Marię, ich rodziców i rodzeństwo oraz
syna Kazimierza i wnuka Janusza
Za † Brunona

Dziękczynna o trzymane łaski i opiekę Anioła Stróża dla Klary z okazji 7 rocznicy
urodzin, z prośbą o dalsze błog. Boże i Dary Ducha Świętego.
Cmentarz Za †† z rodzin Wodzisławski, Kopiec i Barysz
14.00
17.00
Za †† męża Alfonsa Kudlek, jego rodziców, siostrę Krystynę, braci Edmunda i
Karola oraz rodziców Jadwigę i Alojzego Larysz i za †† z pokrewieństwa
12.00

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
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
18 października 2020 r.

1. Dziś odbywa się liczenie wiernych, czyli badanie niedzielnych praktyk religijnych, aby poznać
frekwencję w kościołach i liczbę osób przystępujących do Komunii św. Dane te są zbierane do ogólnej
statystyki kościelnej.
2. W zakrystii można już składać kartki z imionami zmarłych, za których będziemy się modlić podczas
nabożeństw wypominkowych w miesiącu listopadzie. Prosimy o zwięzłe i czytelne zapisy, bez
określania pokrewieństwa jakie nas łączy ze zmarłym. Podobnie też przy zamawianiu intencji
mszalnych, nie ma konieczności wymieniać, że jest to siostra, szwagier itp. Pan Bóg doskonale wie o
kogo chodzi.
3. Nabożeństwa Różańcowe ku czci Najświętszej Maryi Panny w naszym Sanktuarium odbywają się
w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 16.30
4. W środę, Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Eucharystię o 17.30 sprawowaną w intencji
Ojca świętego, Ojczyzny, Telewizji „Trwam” i Radia Maryja. Po Mszy świętej zapraszamy na
spotkanie w salce klasztornej.
5. Organizujemy kolejne edycje kursów duszpasterskich: kurs Alfa i kurs Droga na Synaj. Chętnych,
którzy chcą pogłębiać swoją formację duchową, zapraszamy do udziału w tych kursach i prosimy o
zapisywanie się w zakrystii lub u o. Sylwestra do przyszłej niedzieli.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
25 października 2020 r.
1. Do dziś przyjmowane są zapisy na kolejne edycje kursów duszpasterskich: kurs Alfa i kurs Droga
na Synaj. O szczegółach tych kursów można dowiedzieć się u o. Sylwestra.
2. To już ostatni tydzień października, kiedy trwają Nabożeństwa Różańcowe ku czci Najświętszej
Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej modlitwie - w dni powszednie o godz. 17.00, a
w niedziele o godz. 16.30
3. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w każdą
niedzielę, dodatkowa Msza św. na cmentarzu o godz. 14.00, a następnie procesja z modlitwami za
zmarłych.
4. Można jeszcze w tym tygodniu składać kartki z imionami naszych zmarłych, których będziemy
polecać Bożemu Miłosierdziu przez cały listopad w nabożeństwach wypominkowych, pół godziny
przed wieczorną Mszą św.

PODATKU
INFORMACJA
Fundacji Glogovia

za rok 2019
Z tytułu przekazania 1% podatku
na rzecz Fundacji Glogovia za
2019 rok wpłynęła kwota
25466,40 zł. Na tę kwotę składają
się 17701,30 zł od 319 podatników, którzy wyrazili zgodę na
przekazanie informacji o danych
identyfikacyjnych oraz 7765,10
zł od nieznanej liczby podatników, którzy nie wyrazili zgody na przekazanie tych informacji. Cała kwota
zostanie przekazana na dofinansowanie konserwacji w zakresie przęsła zachodniego naszej kolegiaty z ołtarzem: Opłakiwanie Chrystusa. Państwa społeczny
wkład ma olbrzymie znaczenie przy pozyskiwaniu środków na prace konserwatorskie w ramach projektów kierowanych do różnego rodzaju instytucji przydzielających fundusze. Wyrażamy wdzięczność i serdecznie dziękujemy
wszystkim Ofiarodawcom zarówno tym z naszej gminy jaki i z terenów czasami
bardzo odległych od Głogówka. Niech Bóg Wam błogosławi.
Społeczny Zarząd Fundacji Glogovia
Ks. R. Kinder, Z. Łątka i A. Szała
Rodzina Parafialna wydawana przez Parafię Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku
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