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ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
Kończy się radosne bożonarodzeniowe świętowanie
i przyszedł moment na chwilę powagi i refleksji.
W dniu 2 lutego w naszych kościołach obchodzimy
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, które
upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. Każdemu z nas bliższa jest jednak
jego druga nazwa - Święto Matki Bożej Gromnicznej. Według starej legendy Matka Boża odpędzała światłem gromnicy stado wilków od domów
mieszkalnych. Taki widok można było dawniej zobaczyć na starych obrazkach czy świecach. Przysłowia ludowe mówią, że „Gdy w gromnice pięknie wszędzie, tedy dobra wiosna
będzie” oraz „Gdy w Gromniczną z dachów ciecze, to się zima długo wlecze”. Tego dnia, podczas Mszy świętych, księża błogosławią świece, zwane
gromnicami. Często świece, które przynoszą ze sobą parafianie na to święto,
są świecami, które towarzyszą im już od Chrztu Św. czy I Komunii Św. Tradycja nakazuje, aby taką świecę przyozdobić i płonącą zanieść do domu, a następnie obejść z nią całe gospodarstwo, by chroniła przed nieszczęściami
i żywiołami. Zgodnie też z tradycją, należy
poświęconą świecę zapalać w trudnych chwilach, np. gdy zdarzy się burza z piorunami czy
wichura. Zwłaszcza dawniej, gdy miały miejsce silne burze, zapalano takie właśnie świece
w domach i stawiano je w oknach. Przed laty,
gdy ludzie częściej umierali we własnych domach, wśród najbliższych, a nie w szpitalach
i nieraz samotnie, dużą wagę przywiązywano
do tego, aby włożyć w ręce umierającego
zapaloną świecę gromniczną, by wyszedł
z płonącą lampą na spotkanie z Bogiem.
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IV NIEDZIELA ZWYKŁA

– 23.01.2022

– 30.01.2022

 Nabożeństwo kolędowe dziś o
godz. 1500. Planowany wcześniej
koncert z powodu pandemii nie odPALMOWA
będzie
się. – 9.04.2017
 Różaniec i msza w intencji małżeństw oraz rodzin naszej parafii
we wtorek o godz. 1800. Po mszy w
salce spotkanie.
 W styczniu i w lutym do końca
ferii zimowych nie będzie w
czwartki i piątki Eucharystii dla
dzieci oraz młodzieży. Zachęcamy
do gorliwego uczestnictwa w niedzielnych mszach oraz korzystania
z miesięcznej spowiedzi, do której
jest okazja przed każdą mszą oraz
codziennie o godz. 1500 w czasie
koronki.
 Bóg zapłać za złożoną przed tygodni ofiarę na remont elewacji naszego kościoła parafialnego oraz za
ofiary składane przy okazji nabożeństw kolędowych. Przekazane
ofiary finansowe pozwoliły wyjść
na prostą i zaplanować kolejne
prace remontowe przy tynkach naszej zabytkowej kolegiaty.
 Uczennicom i uczniom życzymy
bezpiecznych i spokojnych ferii.

 Koncert kolęd w naszym kościele
dziś o godz. 1500.
 Każdego dnia zapraszamy na koronkę do miłosierdzia Bożego o
godz. 1500. W tym czasie jest zazwyczaj okazja do spowiedzi. We
wtorki zapraszamy dzieci a w
czwartki młodzież.
 Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w środy. Na zakończenie nowenna ku czci Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy.
 Miesięczna spowiedź dla dzieci i
młodzieży w czwartek od godz.
1500.
 Pierwszoczwartkowa adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji powołań i powołanych po
wieczornej Eucharystii.
 Odwiedziny chorych w piątek i
sobotę od godz. 800.
 W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca.
Pierwszopiątkowe msza dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 900. Różaniec wynagradzający Najświętszemu Sercu
Maryi w sobotę o godz. 600.
 Bóg zapłać za składane ofiary,
dar modlitwy i wszelką życzliwość.

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 24.01.2022

PIĄTEK – 28.01.2022

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i
doktora Kościoła
630

1830

*Z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Rity w dniu urodzin
1. Za †† Franciszka Kochanek, rodziców i rodzeństwo
2. Za †† żonę Marię Rother, matkę
Małgorzatę Rother, brata Zygmunta,
Katarzynę Sadzik, męża Rudolfa,
syna Dietra i †† z pokrewieństwa z
obu stron

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i
doktora Kościoła
630

1830

WTOREK – 25.01.2022
Święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła
30

6
1800
1830

Za † Alicję Sander
Różaniec w intencji rodzin

W intencji małżeństw i rodzin naszej parafii
2. Za †† Stanisława Dyka w rocz. śm.,
żonę Erykę i Jerzego Cedzich
1.

Spotkanie w salce

SOBOTA – 29.01.2022
630

1230

ŚRODA – 26.01.2022
Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
30

6
1830

Za † Alicję Sander w rocz. urodzin

1630

Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy
1. Za †† mamę

Marię Kipka w 8. rocz.
śmierci i urodzin oraz ojca Augustyna
Kipka w rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa
2. Za † Marię Suffner w rocz. śmierci
oraz † syna Gintra Suffner

1830

*Za †† Jerzego Brol oraz rodziców
Brol i Pudełko
1. Za †† teściów Małgorzatę i Pawła
Fogel oraz męża Helmuta
2. Za †† rodziców Wandę i Józefa
Cerkowniak (od córki z mężem, wnuczkiem i prawnuczkiem)

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Doroty w dniu urodzin
2. Za † Alicję Sander
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jerzego z okazji 70. urodzin
Za † Cecylię Węsierską w 1. rocz. śm.
1.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.01.2022
630
00

7

830

CZWARTEK – 27.01.2022
630

podziękowanie za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla syna Mirosława
Miszczak
2. Do Boskiej Opatrzności z podz. za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Krystiana Ramisz z okazji urodzin
1. Za †† Joachima Starościk, Jerzego
Jezuitę, Władysławę Nowak oraz
Annę Nowal w 30. dzień po śmierci
2. Za † Alicję Sander
1. Z

1000

1130
1500
16

00

Godzinki ku czci NMP

*Za † matkę Gertrudę Smuda, †† z
rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
Als Dank für erhaltene Gnaden mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und
Gesundheit für Georg Fila zum 70.
Geburtstag und zum 45. Hochzeitjahr
Za † męża Krzysztofa Makówkę w
rocz. śmierci oraz †† z rodziny Makówka i Budzińscy
Za †† rodziców Marię i Rudolfa Sarnes oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Nieszpory niedzielne

Za † Jana Lipińskiego w 2. rocznicę
śmierci

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 31.01.2022

I SOBOTA MIESIĄCA – 5.02.2022

Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
30

6

1500
30

18

Za † Bolesława Osadkowskiego w 9.
rocz. śmierci oraz jego †† rodziców
Marię i Mikołaja Osadkowskich

6

1830

6

30

6

Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie

Za †† Marię Labus w 3. rocz. śmierci
oraz rodziców Anielę i Jerzego Labus

WTOREK – 1.02.2022
30

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
30

Przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie
dla Kamila o dar miłosierdzia i zdolność przebaczenia
Za † Adama Duma w 1. rocz. śmierci

Odwiedziny chorych

1630

Za †† Ryszarda i Franciszka Tytuła,
mamę Janinę Tytuła i za †† z rodziny

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.02.2022
630
00

7

Święto Ofiarowania Pańskiego
6

900
1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Jerzego Koenig z okazji 60. urodzin
Za † matkę Martę Kuzia i ojca Pawła
Za † Romana Kobiałka w 1. rocz. śm.

830

I CZWARTEK MIESIĄCA – 3.02.2022
630
1830

W intencji powołań, powołanych i Liturgicznej Służby Ołtarza
Za † Dorotę Lewandowską w 1. rocznicę śmierci

1000

Godzina święta
w intencji powołań i powołanych

I PIĄTEK MIESIĄCA – 4.02.2022
630

Za †† Gabrielę Mika w 1. rocz.
śmierci, męża Gerharda oraz †† z rodzin z obu stron

800

Odwiedziny chorych

00

9

1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Joachima z okazji urodzin oraz o błog.
Boże w rodzinie Kochanek
Za † Pawła Starościk w 16. rocz. śm

*Z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Michaliny i Jana Gołomb
w 50. rocznicy ślubu

800

ŚRODA – 2.02.2022
30

Różaniec wynagradzający NMP

1130

1500
16

00

Godzinki ku czci NMP

*Za †† Józefa i Franciszkę Golczyk,
synów Konrada, Alojzego i Walentego oraz córki Hildegardę, Annę,
Cecylię, Emgardę, Elżbietę, Marię i
synową Marię
1. Für †† Eltern Georg, Margarete
Torka, Gerda, Herbert Liszka und
zwei Brüder
2. Als Dank für erhaltene Gnaden mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und
Gesundheit für Dorothea Rzepka zum
83. Geburtstag
1. Za †† rodziców Gertrudę i Aleksandra Chowaniec, ciotkę Paulinę Ottę
2. Za † męża i ojca Edwarda Lozińskiego, rodziców Paulinę i Mikołaja
oraz rodzeństwo
Przez wst. Aniołów Stróżów z podz.
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla rocznych
dzieci Wiktorii Kobiałka, Marcela
Korszyłowskiego, Laury Werner i
Zofii Fatyga
Nieszpory niedzielne

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Eryka
z okazji 4. urodzin

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
24 I

8.00
17.30

Wtorek
25 I

8.00
17.30

Środa
26 I

8.00
17.30

Czwartek
27 I

8.00
17.30

Piątek
28 I

8.00
17.30

Sobota
29 I

8.00
17.30

Niedziela
30 I

8.00

9.30
12.00
17.00

1) O Boże błog., zdrowie i opiekę MB Loret. dla rodziców Marii i Tadeusza
2) Za † Marię Proksza (greg. 24/30)
1) Za †† Józefa i Marię Kopiec
2) Za † siostrę Różę
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za † Władysława
1) Za †† Stefanię, Zofię, Mieczysława, Jana, Józefa i Czesława
2) Za † Marię Proksza (greg. 25/30)
1) O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Piotra w 40 rocz. urodzin
2) Za † Marię Proksza (greg. 26/30)
1) O Boże błog., zdrowie duszy i ciała i opiekę MB Loret. dla męża Ryszarda z
okazji imienin
2) Za † Pawła Konrad
O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Loret. dla Janiny w dniu
urodzin
1) O Boże miłosierdzie dla † babci Eleonory, †† rodziców Janiny i Adama,
męża Macieja i †† z rodziny
2) Za † Marię Proksza (greg. 27/30)
Za † Michała Cuber w 3 rocz. śmierci
1) Za † Zbigniewa Mielniczuk, Lecha Florek, Ninę i Kazimierza Malinowskich
2) Za † Marię Proksza (greg. 28/30)
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Marię Proksza (greg. 29/30)
Za † Leokadię w rocznicę śmierci, Alfonsa, braci, †† z rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB Loret. i
Boże błog. dla syna Marka w dniu 35 urodzin i potrzebne łaski dla całej
rodziny
Za †† Jana i Gertrudę Suchy i teściów Jana i Marię Grzesik
Podziękowanie za otrzymane łaski i prośba o błog. Boże na nowy rok dla
rodzin: Rogula, Bander, Presz, Deberna, Panek i Garda
Za † Marię Proksza (greg. 30/30)

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 8.00
31 I
17.30 Za †† Aloisa i Rosemarię
Wtorek
8.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
1 II
2) Za † Janinę Gągalską (greg. 1/30)
3) Za † Emilię Koj (greg. 1/30)
17.30 1) Za † Martę w rocz. śmierci
2) Za †† Marię i Józefa Kopiec
Środa
8.00 1) Za †† Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu
2 II
Franciszkańskiego oraz za †† Siostry i Braci FZŚ
2) Za † Janinę Gągalską (greg. 2/30)
12.00 Za † Emilię Koj (greg. 2/30)
17.30 1) Za † mamę Eugenię Romanowską w 20 rocz. śmierci i ojca Józefa w 45
rocz. śmierci
2) Za † Stanisława Brończyka w 23 rocz. śmierci i †† rodziców z obu stron
Czwartek
8.00 1) Za †† Ss. Elżbietanki, ich rodziców i rodzeństwo, kapłanów i spowiedników
3 II
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za † Janinę Gągalską (greg. 3/30)
3) Za † Emilię Koj (greg. 3/30)
17.30 1) Za †† Małgorzatę i Alberta Teichman, córkę Krystynę, syna Franciszka,
Martę i Jerzego Wallach, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za † Lesława Nizińskiego w 13 rocz. śmierci, a także za †† rodziców Jana i
Katarzynę
Piątek
8.00 1) Za † Edwarda Trzcionowski w rocz. śmierci
4 II
2) Za † Janinę Gągalską (greg. 4/30)
3) Za † Emilię Koj (greg. 4/30)
17.30 1) Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę MB
Loret. dla syna Andrzeja z okazji 40 rocz. urodzin
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci poczęte i nienarodzone
Sobota
8.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
5 II
2) Za † Janinę Gągalską (greg. 5/30)
3) Za † Emilię Koj (greg. 5/30)
17.30 1) Dziękczynno błagalna; o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB
Loret. dla Agaty w dniu urodzin
2) Za † Antoniego Migus w 15 rocz. śmierci, zony Marty i pokrewieństwo
Niedziela
8.00 1) W intencji Dobroczyńców i Ofiarodawców naszego Sanktuarium i Klasztoru
6 II
2) Za † męża Erwina w rocz. śmierci, rodziców z obu stron, siostrę Jadwigę,
brata Jana i całe pokrewieństwo
9.30 Za † Janinę Gągalską (greg. 6/30)
12.00 O Boże błog. i opiekę MB Loret. dla męża Piotra i syna Franciszka z okazji
urodzin
17.00 Za † Emilię Koj (greg. 6/30)

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
III NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 stycznia 2022 r.
1. W tym tygodniu rozpoczynamy kolejną edycję kursu Droga na Synaj. Są to otwarte spotkania, o
swobodnej formie, odbywające się w czwartkowe wieczory. Te wspólne katechezy mogą stać się okazją,
aby pogłębić swoją wiarę, podzielić się doświadczeniem, a także poprzez dyskusje szukać odpowiedzi
na nurtujące problemy. W obecnej edycji będą omawiane grzechy główne i zasady chrześcijańskiej
moralności. Już dziś serdecznie zapraszamy, a startujemy w czwartek, 27 stycznia o godz. 18.30.
2. Rozpoczyna się czas rozliczeń podatkowych za rok 2021. Będziemy wdzięczni, gdy zechcecie ten 1%
przekazać na rzecz franciszkanów z Głogówka. Szczegółowe informacje i nr KRS znajdują się na
ulotkach wyłożonych przy wyjściu z kościoła, a także na stronie internetowej. Osobom starszym i
emerytom, możemy pomóc zrobić takie rozliczenie – wystarczy je przynieść do zakrystii i my się tym
zajmiemy. Serdecznie dziękujemy za życzliwość okazaną nam w ubiegłym roku i prosimy o wsparcie
tej inicjatywy w obecnym czasie.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 stycznia 2022 r.
1. W najbliższą środę, będziemy przeżywać święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Msze św. z poświęceniem gromnic w naszym Sanktuarium będą sprawowane o
godz. 8.00, 12.00 i 17.30. Msza św. o godz. 8.00 będzie ofiarowana za zmarłych Braci, Siostry,
Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu Franciszkańskiego oraz za †† Siostry i Braci FZŚ.
- Święto Ofiarowania Pańskiego jest w Kościele obchodzone jako Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Szczególnie w tym dniu pamiętajmy o wszystkich osobach konsekrowanych,
żyjących w różnych wspólnotach zakonnych. Kolekta zebrana w tym dniu, przeznaczona jest na potrzeby
zakonów klauzurowych.
3. W czwartek, 3 lutego po Mszach św. odbędzie się tradycyjne poświęcenie świec i jabłek ku czci św.
Błażeja, połączone z błogosławieństwem i modlitwą o zachowanie od chorób gardła.
4. W najbliższą sobotę, 5 lutego, odbędzie się czuwanie modlitewne Młodzi dla Jezusa, gościem tego
spotkania będzie Grzegorz Czerwicki, który 12 lat spędził w więzieniu, gdzie przeszedł ogromną
przemianę i dokonał niemożliwego. Jest autorem książki: Nie jesteś skazany, w której opisuje swoją
burzliwą historię i jak dzięki Przyjacielowi na nowo odzyskał to wszystko, co wcześniej stracił. Książkę
już można nabyć w naszej zakrystii, będzie również do nabycia podczas sobotniego czuwania.
5. Z serca dziękujemy wszystkim za składane ofiary i ciągle powierzamy się waszej pamięci. Niech
dobry Bóg wynagradza Wam okazywane dobro. W najbliższą niedzielę o godz. 8.00 będziemy
sprawować Mszę św. w intencji wszystkich naszych Dobroczyńców i Ofiarodawców.

PRZEKAŻ SWÓJ 1%
KRS 0000397954
Cel szczegółowy : FRANCISZKANIE

GŁOGÓWEK 5

Niedziela Słowa Bożego
W bezpośredniej bliskości Bożego Narodzenia przeżywamy – zgodnie
z wolą papieża Franciszka – Niedzielę Słowa Bożego. Śpiewając kolędy i wpatrując się w grotę betlejemską rozważaliśmy ten największy Dar Ojca Niebieskiego, jakim jest Jego Jednorodzony Syn – Zbawiciel świata (por. J 4,42).
Z nauczania pasterzy diecezji
opolskiej
Przeżywana Niedziela Słowa Bożego niech skłoni i zmobilizuje nas
do częstego otwierania Pisma
świętego, do nabożnej lektury
i rozważania słowa Bożego, do życia tym słowem i dawania mu świadectwa w codzienności. Jest to pewna droga
do rozwoju wiary i trwania w jedności każdej chrześcijańskiej rodziny i całego
Kościoła. Warto wspomnieć także słowa papieża Franciszka: „Jezus Chrystus
puka do naszych drzwi przez Pismo święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi
umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje”. Módlmy się więc,
by Pan swoim słowem stale
oświecał nasze umysły i serca,
tak, byśmy przyjmując Go cieszyli się Jego obecnością pośród
nas i byśmy byli coraz bardziej
jedno.
bp Andrzej Czaja
Na wesoło
Do kościoła przychodzi mężczyzna niosąc ze sobą telewizor.
- A dokąd to? – pyta kościelny.
- Przyniosłem go do spowiedzi, bo ciągle kłamie.
W czasie Mszy, mężczyzna pyta szeptem osobę obok:
- Jakie jest tu hasło do internetu?
- Jezu Chryste, człowieku.
- Za spacjami, czy podkreślnikiem?
Rodzina Parafialna

wydawana przez Parafię Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku
przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty – REDAKTOR NACZELNY: ks. Tadeusz Komorek •
OGŁOSZENIA PARAFIALNE (s. 2): ks. prob. Ryszard Kinder; PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W KOŚCIELE PARAFIALNYM (s. 3-4): Anna Samson;
OGŁOSZENIA I PLAN NABOŻEŃSTW W KLASZTORZE (s. 5-7): o. gwardian Paweł Gogola OFM Conv.; POZOSTAŁE (s. 1 i 8): zespołowo.

