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„W tym roku, ze względu
na obostrzenia spowodowane pandemią COVID19 odpusty zupełne za
zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad,
dostosowując warunki do
sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo
wiernym” – to zdanie
znajduje się w wydanym z
okazji listopadowych świąt dekrecie Penitencjarii Apostolskiej. Odpust

zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących
się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych,
mogą być również od siebie oddzielone.

„W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku
dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. (...)
największym dla nich cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w
czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona
im przynosi ochłodę” (Dz. 20).

Kościół Parafialny w Głogówku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1.11.2020

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.11.2020

 Nabożeństwo różańcowe za naszych
zmarłych dziś o godz. 1500. Wszystkie
msze dzisiejszej uroczystości odbywają
się w kościele parafialnym. Także o
godz. 1400 (przeniesiona z kościoła
cmentarnego) i o 1600.
 W Dzień Zaduszny msze w naszym
kościele będą o godz. 630, 900, 1630 i
1830. Msza w języku niemieckim, która
zwykle odbywała się na cmentarzu wojskowym, będzie w kościele parafialnym
o godz. 1515.
 Różaniec za zmarłych zalecanych i
wypominanych w dni powszednie o
godz. 1800 i w sobotę o godz. 1600.
 W środy całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
 Adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji powołań i powołanych w
czwartek po wieczornej mszy.
 Czcicieli Najświętszego Serca Pana
Jezusa zapraszamy na pierwszopiątkową mszę o godz. 900.
 Odwiedziny chorych w piątek i sobotę. Z racji dużego zagrożenia odwiedzimy tylko te osoby, które na nowo na
ten miesiąc zgłoszą lub potwierdzą chęć
odwiedzin.
 Msza dla młodzieży w kościele parafialnym w piątek o godz. 1930.
 W pierwszą sobotę miesiąca różaniec
o godz. 600, następnie msza i rozmyślanie.
 Bóg zapłać za wszelką życzliwość i
składane ofiary.

 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych
zalecanych i wypominanych dziś o
godz. 1500.
 Koronka do Miłosierdzia Bożego w
naszym kościele każdego dnia o godz.
1500. O tej porze także okazja do spowiedzi.
 Msza św. za zmarłych Parafian z Winiar jutro o godz. 900 w kościele parafialnym.
 Święto Odzyskania Niepodległości
będziemy obchodzić w środę. Na msze
w intencji Ojczyzny zapraszamy o
godz. 1000.
 Na nabożeństwo fatimskie zapraszamy w piątek. Okazja do spowiedzi o
godz. 1830. Eucharystia o godz. 1900 i na
zakończenie modlitwa różańcowa w kościele.
 Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, założycielki Zgromadzenia Sióstr
Elżbietanek, będziemy obchodzić w sobotę.
 Przed kościołami dziś zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 Kolekta za tydzień będzie przeznaczona na remont elewacji wież naszego
kościoła parafialnego. Za wszelkie
ofiary, inne prace, życzliwość i pomoc
serdecznie dziękujemy.
 Niech dobry Bóg Wam błogosławi.
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PONIEDZIAŁEK – 2.11.2020
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
30

6
900

1515
1630
1800
1830

Za † Manfreda Król
Za †† Annę i Pawła Pisarczyk, Michalinę i Pawła Kotłowskich, szwagrów Juliana i Henryka oraz bratową Janinę
Za poległych żołnierzy w j. niemieckim
Za †† rodziców Majer, Gaida, Deszczka
i Tomala
Różaniec za zmarłych – w dni powszednie

Za †† mamę Katarzynę Mazurek w rocz.
śmierci oraz męża Stefana

WTOREK – 3.11.2020
630
1830

Za † Elżbietę Klose z okazji urodzin
1. Za †† żonę Marię oraz Katarzynę, Rudolfa, Dietra Sadzik, Małgorzatę i Zygmunta Rother i †† z pokrewieństwa
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Cecylii z
okazji 85. ur. oraz bł. dla całej rodziny

900
1830
1930

630
1100

1400

1600
1630

1830

Za † Henryka Regimowicz (od Mirka z rodz.)
1. Za † Marię Wojtkowską w dniu ur.
2. Za † Teofila Wacławczyk

I CZWARTEK MIESIĄCA – 5.11.2020
630
1630

1830

Za †† siostrę Gizelę Steuer i męża Henryka
1. Za † Cecylię Gnilka w rocz. urodzin i
śmierci
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Jana i
Hildegardy z okazji 60. rocz. ślubu oraz
o błog. Boże dla całej rodziny
1. W intencji powołań, powołanych i Liturgicznej Służby Ołtarza
2. Za † Jana Kurek w rocznicę śmierci i
†† z rodziny
Godzina święta

I PIĄTEK MIESIĄCA – 6.11.2020
630

Za † męża i ojca Herberta Cibis w rocz.
śmierci oraz †† rodziców Cibis i Kostka

Za † mamę Jadwigę Kubiczek w rocz. śm.
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Krystyny w 70. rocz. urodzin
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Anny i
Józefa z okazji 60. urodzin
Różaniec za †† zalecanych i wypominanych
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o

dalsze błog. Boże i zdrowie dla Stanisławy z okazji 70. urodzin
2. Za † Johanesa Lyko w rocz. śmierci
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Sylwii i
Jana z okazji 40. rocznicy ślubu

Wspom. św. Karola Boromeusza, biskupa
6

Msza dla młodzieży

Za †† Alojzego Golczyk, rodziców i rodzeństwo
I SOBOTA MIESIĄCA – 7.11.2020

ŚRODA – 4.11.2020
30

Za †† męża Alfreda, rodziców oraz
wszystkich †† z rodziny Chmura i Cibis
Za †† Jana Mainka i Krzysztofę Deberną
30. dzień po śmierci

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.11.2020
630
700
830

930
1030
1130

1500
1600

Godzinki ku czci NMP

Za † męża Józefa Kern
1. Für † Maria Wieschollek
2. Als Dank für erhaltene Gnaden mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und Gesundheit für Edmund zum Geburtstag
Za † Gerarda Moszek
Za †† rodziców Józefę i Edwarda Gawińskich i pokrewieństwo z obu stron
1. Przez wstaw. Anioła Stróża z podz. za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Natalii Toboła
2. Za †† Ryszardę i Kazimierza Gajdemskich oraz Stanisława i Zbigniewa Mazur
Różaniec za †† zalecanych i wypominanych

Za †† rodziców Hildegardę i Jerzego
Gesler w rocz. śmierci
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Zienkiewicza, Gintra Sacher, Józefa Rosa
i Marię Golczyk
2. Za †† Leona Schneider i brata Herberta
3. Za †† z rodziny Kochanek, Schwarcer i
Cibis
4. Za †† rodziców Martę i Pawła Kuzia
5. Przez wstaw. MB Fatimskiej z podz. za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie dla Gertrudy z okazji 89.
urodzin oraz opiekę Bożą dla rodzin Wiesner, Sidor i Millek

PONIEDZIAŁEK – 9.11.2020
Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
630
900
1830

Za † syna Jerzego Kopacz oraz †† z rodziny Kopacz i Małek oraz dusze w c.c.
Msza w kościele parafialnym
Za †† Parafian z Winiar
1. Za † Eugeniusza Monetę w rocz. śm.
2. Za † Irenę Szyjka w 1. rocz. śmierci

WTOREK – 10.11.2020
Wspomnienie św. Leona Wielkiego
630

1830

Za † ojca Huberta Honczek z okazji urodzin, †† z rodziny Honczek, Dziomber,
Pelka, Spyra, Sobek oraz z prośbą o Boże
błog. i zdrowie w rodzinie Honczek
1. Za †† Stanisława Burczyk w dniu urodzin i żonę Elżbietę
2. Za †† Zofię i Maksymiliana Szarla, Sigrid, Józefa, Małgorzatę Zacharczyk oraz
†† z rodziny Świentek

SOBOTA – 14.11.2020
Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
630

1630

ŚRODA – 11.11.2020
Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
30

6
1000
1830

Za †† rodziców Gnilka, Blaszczyk i Gajda
W intencji Ojczyzny
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
1. Za †† Gerharda Kochanek, rodziców i
pokrewieństwo
2. Za † ojca Mariana Kochmaniewicza w
6. rocznicę śmierci

CZWARTEK – 12.11.2020
Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
30

6

1630
1830

Za †† szwagra Karla Hops, rodziców,
brata oraz Annę i Wiktora Florian
Za † Renatę Pietrzak w 1. rocz. śmierci
1. Za †† Henryka Poremba, siostrę Annę,
rodziców Karola i Emilię Poremba oraz
Jana i Agnieszkę Wolny
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Piotra z
ok. 30. ur. oraz za † Artura z ok. rocz. urodzin oraz †† z rodzin Burek i Konczala

630
700
830

1000

1130

Wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

Za † Ewalda Marx oraz †† z rodziny
Nabożeństwo Fatimskie
1. W 30. dzień po śm. za †† Piotra Szafarczyka, Gertrudę Kabsa, Mieczysława

dalsze błog. Boże i zdrowie dla Michała
Samson z okazji 18. urodzin
2. Za † Józefa Hajduk, syna Huberta oraz
†† z rodziny
1. Za †† rodziców Jadwigę i Karola
Hoppe, Bronisławę i Tadeusza Nowaczyk
oraz †† z rodzin Wawszczak, Arndt, Zalewski, Hoppe, Ćwiklak i Chuć
2. Za †† Ericha i Elżbietę Fitz oraz rodziców
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Ilony z
okazji 50. urodzin

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.11.2020

PIĄTEK – 13.11.2020
630
1900

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

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę Kopiec
oraz ciotkę Teresę
1. Für †† aus der Familien Cichon, Jelko,
Gajda und Lazar
2. Für †† Eltern Sonia und Gerard
Krawczyk und alle †† aus der Familie
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie
Kunert
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Korneli i
syna Adama z okazji urodzin
2. Za † Leona Ludwig w dniu urodzin oraz
za jego † matkę
Nieszpory niedzielne
Za † Annę Bagrowską w rocz. śmierci i za
†† z rodziny

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
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada 2020 r.
1. Przeżywamy dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. są sprawowane wg porządku
niedzielnego, dodatkowa Msza św. o godz. 14.00, jednak z powodu zagrożenia epidemicznego nie na
cmentarzu, tylko w naszym sanktuarium. Symboliczna procesja (kapłan z asystą liturgiczną) na
cmentarzu o godz. 15.00. W celu zachowania strefy bezpieczeństwa w czasie procesji pozostajemy
przy grobach rodzinnych.
2. W poniedziałek, 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny,
Msze św. w naszym sanktuarium, o godz. 9.00, 12.00 i 17.30. O godz.17.00 zapraszamy na Nieszpory
za zmarłych.
3. W środę, 3 listopada w kościołach franciszkańskich wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych
Zakonu Franciszkańskiego. W tym dniu wszystkie Msze św. w naszym kościele będą sprawowane za
zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobroczyńców Zakonu
Franciszkańskiego.
4. Na nabożeństwa wypominkowe zapraszamy do naszego sanktuarium w dni powszednie listopada
od wtorku, 3 listopada, o godz. 17.00. W zakrystii można jeszcze składać kartki z imionami zmarłych,
za których będziemy się modlić podczas nabożeństw wypominkowych.
5. W tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać przez cały listopad. Również osoby starsze,
chore i ci, którzy nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny duchowo dołączając
się do wszystkich pozostałych wiernych, wyklucząjąc wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna,
Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca Świętego) oraz odmówią modlitwę za zmarłych.
6. W związku z nasilonymi zakażeniami koronawirusem w Głogówku, prosimy o przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa, odpowiedzialność za siebie i innych. Osoby starsze prosimy o pozostawanie w
domach, zakładajmy maseczki, dezynfekujmy ręce i zachowujmy między sobą odpowiedni dystans.
7. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie - my jako franciszkanie, ośmielamy się prosić Was o
modlitwę, a także o wsparcie materialne na utrzymanie naszego kościoła i klasztoru. Ofiarę można
złożyć do skarbony, która w tym celu jest wystawiona w kościele, bądź też w formie przelewu na
konto klasztorne. Wszystkim, którzy wyświadczają nam jakiekolwiek dobro już teraz z serca
dziękujemy, za dobroczyńców będziemy sprawować Msze święte i ofiarować nasze modlitwy.
Nr konta bankowego: 93 8904 0001 1000 0000 4154 0001

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

Wtorek
3 XI

9.00
12.00
17.30
9.00
17.30

Środa
4 XI

9.00
17.30

Czwartek
5 XI

9.00
17.30

Piątek
6 XI

9.00
17.30

Sobota
7 XI

9.00
17.30

8.00
Niedziela
8 XI

9.30

1) Za †† rodziców Eugenię i Józefa Romanowskich
2) Za † Huberta Światek i †† rodziców Elfredę i Jana
Za †† rodziców Stefanię i Wilhelma Haśnik
Za †† z rodziny Witkowskich i Baraniuk
Za †† Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu
Franciszkańskiego (Konst. Nr 72 )
Za †† Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu
Franciszkańskiego (Konst. Nr 72 )
1) Za † Józefa Zarzeczańskiego w 6 rocz. śmierci oraz †† rodziców
2) Za † Renatę Zając 1/30
1) Za †† Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu
Franciszkańskiego oraz za †† Siostry i Braci FZŚ (Mensilis)
2) Za †† Rodziców i Krewnych naszych Zakonników (Statuty Prow. nr 77)
Za † Renatę Zając 2/30
1) Za † Krzysztofa Gołębiowskiego, †† rodziców, teściów i rodzeństwo
2) Za † Marię Maciak w rocz. urodzin
Za † Renatę Zając 3/30
1) Za †† rodziców Weronikę i Ferdynanda Łyko oraz †† z rodzin Łyko i Kochanek
2) Za †† rodziców Józefa i Marię Bicz i za †† rodziców z obu stron
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Stanisława – od rodziny z Lipy
1) Za † Renatę Zając 4/30
2) Za †† Stefana Pałkę, synową Alinę, rodziców Eugenię i Józefa Romanowskich i ††
z rodziny Skrzeczkowskich
W intencji Dobroczyńców i Ofiarodawców naszego Sanktuarium, Klasztoru i
Postulatu
Za †† z rodzin Mika i Manieta oraz dusze w czyśćcu cierpiące

12.00 1) Za † Renatę Zając 5/30
2) Za † mamę Marię Kownacką oraz ojca Joachima i †† rodziców z obu stron
17.00 W intencji Rycerstwa Niepokalanej

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 XI

9.00
17.30

Wtorek
10 XI

9.00
17.30

Środa
11 XI

9.00
17.30

Czwartek
12 XI

9.00
17.30

Piątek
13 XI

9.00
17.30

Sobota
14 XI

9.00
17.30
8.00

Niedziela
15 XI

1) Za † Renatę Zając 6/30
2) Za † mamę Agnieszkę, ojca Wojciecha oraz †† z rodziny
1) Za †† z rodzin Herok, Węglarczyk, Konczala, Olbricht i dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za †† rodziców Matyldę i Hiacentego Matula oraz †† teściów
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za † Renatę Zając 7/30
1) Za †† Ss. Elżbietanki, ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za † męża Karola Hojden i mamę Katarzynę
Za † Henryka w 5 rocz. śmierci, †† rodziców, †† dziadków, i †† z pokrewieństwa i za
dusze w czyśćcu cierpiące
1) Za † Marię i Piotra Pasyniuk, †† Janinę, Eugeniusza, Stanisława i Marię
Kochmaniewicz oraz Władysława Puchalskiego
2) Za † Renatę Zając 8/30
Za †† rodziców Jadwigę i Wernera Matuszak
1) Za †† rodziców Anielę i Władysława Poźniak
2) Za † Renatę Zając 9/30
Za † wnuka Rafała w 23 rocz. śmierci i 40 rocznicę urodzin
1) Za † Renatę Zając 10/30
2) W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Renatę Zając 11/30
1) Za † Annę Rega
2) Za † Elżbietę Kupczyk w dniu urodzin, † męża Leona i †† rodziców
Za †† rodziców Irenę i Józefa Kufel

Za † męża Wilibalda w 25 rocz. śmierci, syna Arkadiusza oraz †† rodziców i
dziadków z obu stron
12.00 Za † ojca Stanisława, trzech braci, bratowe Żabskich oraz †† rodziców Janinę i Stefana
Strykowskich
9.30

17.00 Za † Renatę Zając 12/30

Nauka o odpustach łączy się z
tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W
sakramencie pojednania grzesznik
otrzymuje przebaczenie wyznanych
grzechów, za które szczerze
żałuje. Dzięki temu może on
osiągnąć
wieczne
zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia
jednak
od
kar
doczesnych
(czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od
tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła. Odpust jest to
darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu
uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po
spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:







Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli
jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub
spowiedź sakramentalna
Przyjęcie Komunii świętej
Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach
Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta
modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być
skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież)
Wykonanie czynności związanej z odpustem (odwiedzić kościół lub kaplicę)

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą
opuścić domu (przebywające na kwarantannie), aby zapobiec gromadzeniu się
wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod
warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą
wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej
spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia
eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa
lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na
przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec,
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych
wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii
zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez
ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
Rodzina Parafialna
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