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Nasza siostra Faustyna
Niedawno pożegnaliśmy siostrę Beatę, która od początku czerwca podjęła obowiązki przełożonej w Łambinowicach. Na szczęście dzięki Bożej
Opatrzności i przełożonym sióstr
elżbietanek została posłana do naszego klasztoru nowa siostra, którą
w tym wydaniu gazetki chcemy bliżej przedstawić.
Skąd siostra się tu wzięła? Z Łambinowic. Byłam w Łambinowicach
przez dziewięć lat, pracowałam
osiem lat w Caritasie jako pielęgniarka, służyłam chorym i również
pracowałam w domu dla wspólnoty
sióstr elżbietanek. Kiedy i dlaczego
siostra wstąpiła do sióstr Elżbietanek? Wstąpiłam 21 maja 1978 r.,
a dlaczego? Bo chciałam pomagać
ludziom chorym, a nie miałam do
końca wykształcenia pielęgniarskiego. Przez znajomość z naszymi siostrami
elżbietankami, które pracowały w mojej parafii jako pielęgniarki i przez ich
świadectwo udało mi się rozeznać moją drogę życia. Czyli udało się to marzenie młodzieńcze zrealizować, zostać pielęgniarką i pracować z chorymi?
Tak, w stu procentach! Gdzie siostra pracowała po ukończeniu studium medycznego? Pracowałam w Białej, w szpitalu, następnie w Nysie, a później
władze zakonne wysłały mnie do pracy jako siostra środowiskowa w Caritasie. W Opolu pracowałam przez siedemnaście lat. Caritas, czyli hospicjum
domowe. Takie hospicjum domowe to opieka nad pacjentami obłożnie chorymi, umierającymi – opieka paliatywna. (C. d. na str. 8)

Kościół Parafialny w Głogówku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.06.2021

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.06.2021

 Nieszpory niedzielne z koronką do

 Nieszpory niedzielne z koronką do
Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.
 Piesza pielgrzymka na Górę św.
Anny wyrusza jutro o godz. 600.
 Uroczystość św. Jana Chrzciciela
obchodzimy w czwartek. Eucharystia
w intencji parafian z Oraczy o godz.
600 w kościele na cmentarzu oraz w
intencji parafian z Głogowca o godz.
1630 przy kapliczce.
 W tym tygodniu nie będzie w
czwartek mszy dla dzieci. Zapraszamy wszystkich uczniów, uczennice i nauczycieli na mszę na zakończenie roku w piątek o godz. 800.
 Różaniec za rodziny w piątek o 1800
 Z końcem tego tygodnia posługę w
naszej parafii kończy ks. Dariusz
Karbowski. Dziękujemy za wszelkie
dobro i życzymy Bożego błogosławieństwa w Parafii św. Józefa w
Opolu-Szczepanowicach.
 W kancelarii we wtorek, czwartek i
piątek zapisujemy intencje mszalne
na rok 2021. W tym tygodniu zapisujemy tylko msze jubileuszowe, a już
tydzień później pozostałe.
 Na Górze św. Anny w najbliższy
weekend pielgrzymka mężczyzn i
młodzieńców, a tydzień później pielgrzymka dzieci.
 Niech Pan Bóg błogosławi całej
wspólnocie parafialnej i gościom.

Miłosierdzia
o godz. 1500.
PALMOWA –Bożego
9.04.2017
 Nabożeństwo fatimskie dziś o godz.
1900 poprowadzi neoprezbiter ks. Dariusz Karbowski.
 Msza i zebrania dla rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania o godz. 1830: szóste klasy w
środę, siódme w poniedziałek i ósme
we wtorek.
 Msza szkolna w czwartek o godz.
1630. Pół godziny wcześniej spowiedź
dla dzieci klas trzecich.
 Msza dla młodzieży w piątek o godz.
1930 w kościele parafialnym.
 Witamy w naszej parafii nową elżbietankę, siostrę Faustynę. Życzymy
Siostrze Bożego błogosławieństwa w
naszej wspólnocie.
 Kolekta za tydzień będzie przeznaczona na remont elewacji wież naszego kościoła. Jesteśmy na etapie
montażu rusztowań. Od poniedziałku
rozpocznie się skuwanie tynków.
 Z racji poluzowania ograniczeń covidowych i remontem wież pogrzeby
będą się odbywały w kościele na
cmentarzu.
 W następny poniedziałek o godz. 600
wyruszy z placu kościelnego piesza
pielgrzymka na Górę św. Anny. Jest to
dziękczynna pielgrzymka dla młodzieży związana z końcem roku szkolnego. Na Górę św. Anny mogą też
pójść osoby dorosłe, szczególnie mile
będą widziani rodzice.
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1.

1930

Msza dla młodzieży

Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i m.
630
1830

Za † Edytę Hajduk i †† z rodziny
1. Za †† Annę Fila, męża Józefa i córkę Bernadetę
2. Za † Artura Burek i †† rodziców
3. Za † Józefa Stanowskiego
Katecheza dla rodziców kandydatów do bierzmowania klas siódmych

WTOREK – 15.06.2021
630
30

18

Za †† Walentynę, Alojzego i Krzysztofa
Damboń oraz szwagrów Wernera i Ewalda
1. Za †† rodziców Klarę i Karola Krontal
oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie
2. Za † Henryka Korgel w dniu urodzin
3. Za †† rodziców Helenę i Józefa Mazur,
zięcia Helmuta Fogel

ŚRODA – 16.06.2021
6

30

18

Za †† Marię Klose, Urszulę Szatka, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy

Za †† rodziców Jana i Martę Golec, syna
Józefa i Joachima, córkę Małgorzatę i Marię
oraz wszystkich †† z rodziny Golec
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Józefa z okazji
urodzin
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny
Blaszczyk
1.

630
1590
1530
1630

630
700
830

1000

CZWARTEK – 17.06.2021
Wspomn. św. brata Alberta Chmielowskiego, zak.

1630

1830

Za †† męża Zygfryda Kipka, rodziców
i rodzeństwo
Msza szkolna
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie w int. rodziny Migus
1. Za †† Adelajdę Kern w rocz. śmierci,
męża Jerzego, rodziców, rodzeństwo z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Józefa Łotecki (od Joanny Topderskiej
i Pawła Bogacz)

PIĄTEK – 18.06.2021
630

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie w rocznicę święceń

1800

Nabożeństwo czerwcowe

Za † Marię Obstarek i †† z pokrewieństwa
Spowiedź przed rocznicą I Komunii św.
Msza św. w ZOLu

Za †† Huberta Gruchman oraz Annę i
Alojzego Gretszla
2. Za †† z rodziny Zimnik i Gołębiowski
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Manfreda z
okazji 60. urodzin
4. Za † Annę Świczewską w 12. rocz. śm.
1.
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Katecheza dla rodziców kandydatów do bierzmowania klas szóstych

630

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Marcina z ok. ur.

SOBOTA – 19.06.2021

Katecheza dla rodziców kandydatów do bierzmowania klas ósmych

30

Za †† Agnieszkę i Pawła Kalus, Gertrudę
i Leonarda Poremba, Elżbietę i Karola Baron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla rodziny Linder
3. Za †† Bożenę Mierzyńską, Romana Dyhtalewicza i Alfreda Janeczko w 30. dz. po śm.

1830

1130

1500
1600

Godzinki ku czci NMP

Za †† rodziców Hildegardę i Gerarda Trenk
oraz †† z rodziny Trenk i Gonsior
1. Für †† Leo-Karl Konczala, Eltern und †† aus
der Familie Konczala, Barysz und Nowotny
2. Für †† Elisabeth und Gerard Kotzulla
3. Als für erhaltene Gnaden, mit Bitte um
weiteren, Gotes Segen und Gesundheit für
Bernard Rzepka zum 86. Geburstag
1. Za † Jana Kubas oraz o zdrowie i błog.
Boże dla całej rodziny
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Leny z okazji 2. urodzin oraz o błog. Boże
w rodzinie
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Engelberta
Wittek z okazji 80. urodzin
1. W int. dzieci obchodzących I rocz. Komunii
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Marty z ok. 18.
urodzin i dla Romany z ok. 50. urodzin
3. Za †† rodziców Sylwię i Gerharda, wujka
Józefa, brata Andrzeja, ojca Adolfa w rocz.
śmierci oraz †† z rodziny z obu stron
Nieszpory niedzielne
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Barbary i Konrada w 3. rocz. ślubu
2. Za †† Joachima i Bertę Wróbel oraz rodziców z obu stron
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PONIEDZIAŁEK – 21.06.2021
Wspomnienie NMP Opolskiej
6
630

Piesza pielgrzymka na Górę św. Anny

1500
1830

Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie

00

Za † Józefa Łoteckiego (od rodziny Tomaszewskich)

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie oraz opiekę
MB dla rodziny Donath
2. Za † Jana Ryrko w rocz. śmierci
3. Za †† Zenona Szadkowskiego i Krzysztofa Brylińskiego oraz †† z rodzin
Szadkowski i Bryliński
WTOREK – 22.06.2021
630
Za †† Marię, jej męża i †† z pokrewieństwa
1830 1. Za †† Agnieszkę i Józefa Czerner,
dzieci i pokrewieństwo
2. Za † Leo Konczalla, †† z rodzin Konczalla i Nowotny
3. Za † Johannesa Lyko

800
1800
1830

1.

630
1400

1530
1630

Za † Leona Opaczek w rocz. śmierci
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

Za †† ojców Jana Kałuża i Jana Kubas
Za †† matkę Janinę, ojca Leonarda i
dziadków z obu stron
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Jana Białek z okazji 70. urodzin
1.
2.

1100
1630

W kościele na cmentarzu

O dobre urodzaje i Boże błog. dla Parafian z Oraczy

630
700

830
1000

Ślub: Aleksandra Uliczka i Łukasz Jarosz
Przy kapliczce na Głogowcu

O dobre urodzaje i Boże błog. dla Parafian z Głogowca
1830 1. Za †† Marię Leś, Andrzeja Żebrowskiego i Józefa Donath w 30. dz. po śm.
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Bernarda
z okazji 70. urodzin oraz o błog. Boże w
całej rodzinie
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla męża
Krzysztofa z okazji 60. urodzin
PIĄTEK – 25.06.2021
630
Za †† Ludwika Fuchs, Jerzego Zboroń
i dwie żony

W intencji małżeństw i rodzin naszej
parafii
2. Za †† męża Bernarda, rodziców i rodzeństwo, †† z rodziny oraz Marię i Teodora Jesionek
1.

Za † Adama Dumę (od Stanisława Szymańskiego z rodziną)
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi
z okazji 90. urodzin
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Krzysztofa z okazji 60. urodzin
Msza św. w ZOLu

Za †† rodziców Kazimierę i Piotra
Jodko w rocz. śmierci, †† dziadków Marię i Józefa Ratajczyk oraz †† z rodziny
Ratajczyk i Kern
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Nikoli
Bojer z okazji 18. urodzin
1.
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CZWARTEK – 24.06.2021 – UROCZ.
NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
600

Nabożeństwo czerwcowe

SOBOTA – 26.06.2021

ŚRODA – 23.06.2021
630
1830

W intencji dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

Godzinki ku czci NMP

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Gizeli i
Rolanda z okazji 30. rocz. ślubu
Für † Martin Czaja zum Todestag
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Violetty
i Daniela w 5. rocz. ślubu oraz o błog.
Boże dla rodzin z obu stron

1130

W intencji żyjących i zmarłych w rodzin
nowożeńców Uliczka i Jarosz

1500
1600

Nieszpory niedzielne

Przez wst. Anioła Stróża z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże
i zdrowie dla Julii z okazji 11. 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
14 VI
Wtorek
15 VI
Środa
16 VI
Czwartek
17 VI

Piątek
18 VI

Sobota
19 VI

Niedziela
20 VI

8.00 W intencji Antoniny Piłat z racji imienin; o Boże błog. i szczęśliwą śmierć
17.30 1) Za † Irenę i Jana Rafał w rocz. śmierci
2) Za † Józefę Kaszuba 14/30
8.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
17.30 1) Za †† Marię i Jana Magosz
2) Za † Józefę Kaszuba 15/30
8.00 O zdrowie, błog. Boże i opiekę MB Loret. dla Róży
17.30 1) W intencji Ojca świętego, Ojczyzny, Telewizji Trwam i Radia Maryja
2) Za † Józefę Kaszuba 16/30
8.00 Za † Genowefę
17.30 1) Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB
Loret. dla Mirosławy w 50 rocz. urodzin
2) Za † Józefę Kaszuba 17/30
8.00 O zdrowie i błog. Boże dla córki Eweliny w rocz. urodzin, oraz o szczęście
wieczne dla mamy w rocz. śmierci
17.30 1) Za †† rodziców Andrzeja i Marię Przesak i Wilhelma i Annę Rogosz
2) Za † Józefę Kaszuba 18/30
8.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loret.
2) Za † Andrzeja oraz o opiekę MB Loret. i zdrowie dla Ireny
17.30 1) Za † Krzysztofa Gołębiowskiego w 17 rocz. śmierci
2) Za † Józefę Kaszuba 19/30
8.00 Za † Józefę Kaszuba 20/30
9.30 O zdrowie duszy i ciała dla pewnej osoby
12.00 Za † Józefa i jego rodziców Emilię i Edwarda Rydz
17.00 Do Najśw. Serca P. Jezusa i MB Loret. o zdrowie i potrzebne łaski, Dary
Ducha Świętego dla wnuków: Marty, Michała i Łukasza, oraz o zdrowie dla
ich rodziców
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
21 VI

Wtorek
22 VI

Środa
23 VI

Czwartek
24 VI

Piątek
25 VI

Sobota
26 VI

Niedziela
27 VI

8.00 Za † Marię Słoboda i †† rodziców
17.30 1) Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę
MB Loret. dla Renaty i Marka w 20 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci
2) Za † Józefę Kaszuba 21/30
8.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
17.30 1) Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą z
okazji 80 urodzin matki Gerdy, o powrót do zdrowia ojca i za † brata Józefa i
dziadków
2) Za † Józefę Kaszuba 22/30
8.00 Za † Danutę Dereń, †† rodziców i teściów
17.30 1) Za †† rodziców Franciszke i Józefa Kisielewicz, † brata Jana oraz ††
Genowefę i Stanisława Otręba
2) Za † Józefę Kaszuba 23/30
8.00 Za † Eugenię Kuczka
17.30 1) O potrzebne łaski dla syna; o wyjście z nałogu i długów, o zdrowie i dobrą
żonę
2) Za † Józefę Kaszuba 24/30
8.00 Za † Genowefę
17.30 1) Za †† rodziców, teściów, męża Jana, syna Artura, za †† z rodzin i
pokrewieństwa Śmiech - Werdin
2) Za † Józefę Kaszuba 25/30
8.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loret.
2) Za †† rodziców Marię i Wojciecha Tarnowskich, 3 braci i dwie bratowe,
za †† z rodziny Smoleń i Hutnik
17.30 1) Za † syna Pawła Konrad z okazji imienin
2) Za † Józefę Kaszuba 26/30
8.00 Za † Józefę Kaszuba 27/30
9.30 Za † Władysława Żurek w dniu imienin i †† rodziców
12.00 Za † Krystynę Wojciechowską
17.00 Za †† rodziców Jana i Annę Grelich, siostrę Renatę, Marię i Walentego
Macioszek

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
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
13 czerwca 2021 r.
1. Dziś o godz. 17.00., zapraszamy na Mszę św. w intencji członków Rycerstwa Niepokalanej. Po
Mszy św. odbędzie się spotkanie Rycerstwa w salce klasztornej.
2. Przez cały czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa,
w dni powszednie o godz. 17. 00., a w niedziele o godz. 16.30.
3. Wszystkich, którzy pragną zgłębiać Słowo Boże, by pełniej nim żyć, zapraszamy na spotkania
Kręgu Biblijnego. Spotkania odbywają się w poniedziałki, po Mszy św. wieczornej w salce
klasztornej (z wyjątkiem lipca i sierpnia).
4. W najbliższą środę, o godz. 17.30., będziemy celebrować Mszę św. w intencji Ojca św., Ojczyzny,
Telewizji Trwam i Radia Maryja. Po Mszy św. spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja w salce
klasztornej. Zapraszamy również sympatyków, którzy chcieliby należeć do Koła Przyjaciół Radia
Maryja.
5. W czwartek, o godz. 17.30 Mszę św. Prymicyjną w naszym kościele będzie celebrował
neoprezbiter ks. Dariusz Karbowski. Udzieli nam również prymicyjnego błogosławieństwa –
serdecznie zapraszamy
6. W piątek, zapraszamy na Mszę św. wieczorną, a po niej ostatnie – przedwakacyjne nabożeństwo,
z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.
7. Zakon Franciszkanów przyjmuje kandydatów do życia zakonnego, pragnących realizować
swoje powołanie w kapłaństwie lub w charakterze brata zakonnego. Zainteresowani mogą uzyskać
więcej informacji w tutejszym klasztorze, a także na stronie internetowej: franciszek. pl.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
20 czerwca 2021 r.

Jakie było siostry wrażenie na pierwszym nabożeństwie w Głogówku? Porównując z poprzednią parafią, będąc tutaj na pierwszej mszy, zrobiła na mnie
wrażenie ilość ludzi w kościele. Później to, że jest więcej kapłanów przy ołtarzu, no i całe wyposażenie jest bardzo bogate, piękny kościół, odnowiony. W
Łambinowicach kościół jeszcze nie jest odmalowany, ale też jest bardzo piękny. Jaką rolę siostra widzi dla siebie tutaj w Głogówku? Chciałabym jeszcze
realizować się jako pielęgniarka, służyć pomocą i oczywiście dobrze służyć tu
w kościele dla ludzi, parafii, czuć się dobrze w tej wspólnocie i żyć razem w
jedności z współsiostrami. Jakie są siostry zainteresowania? Jako młoda siostra bardzo lubiłam haftować. Udało mi się kiedyś wyhaftować jedną albę jak
również kilka obrusów, ale pracując w szpitalu, później jako pielęgniarka środowiskowa, nie miałam na to czasu. Bardzo dużo czasu zajmował dojazd do
pacjentów i praca z nimi. Inaczej jest w szpitalu, a inaczej w środowisku,
gdzie cała odpowiedzialność jest oparta tylko na pielęgniarce, która musi
wszystkie zabiegi wykonywać według zaleceń lekarza. Życzymy siostrze dobrego wejścia w nowe środowisko i dużo sił w realizowaniu planów Bożej
Opatrzności. Szczęść Boże.

Challenge! Wyzwanie! Wydarzenie !!!
1. PIESZA PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. ANNY
21 czerwca 2021r. Wyjście o 6:00 z placu kościelnego
2. PRE FESTIWAL ŻYCIA – wyzwanie na wakacje
25-27 czerwca 2021r.
SPOTKANIE z bohaterem. Niełatwa historia człowieka, który podjął
wyzwanie, uwierzył i doświadczył cudu Bożego błogosławieństwa!
 Będziemy budować namiot dla Abrahama,
jego żony i gości!
 Piec ciasto dla gości!
 Wspólna zabawa – gry sprawnościowe itp.
 Słuchać i dzielić się dobrym słowem!
 Wspólnie uwielbiać!
 Inne atrakcje i niespodzianki!
Nie prześpij okazji 



zapraszamy!
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