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Od najbliższej środy w kilku miejscowościach naszej diecezji zmieniają się
granice parafii. M.in. do naszej wspólnoty zostają dołączeni parafianie z
miejscowości Rzepce (Rzepcze) oraz Nowy Dwór Prudnicki z zabytkowym
drewnianym kościołem z Rzepcach. W pierwszej wiosce jest zameldowanych
około 300 mieszkańców, a w drugiej, należacej już do powiatu krapkowickiego,
niespełna 130. Do kościoła przylega cmentarz z kostnicą. Z nabożeństwami
będziemy dojeżdżać w niedziele oraz w sobotni wieczór. Msze w tygodniu będą
zasadniczo w środy i piątki (msza szkolna). Przygotowanie do sakramentów
będzie się odbywało razem z dziećmi i młodzieżą w Głogówku. Trzeba
nadmienić, że te miejscowości przez wieki należały do Parafii Głogówek.
Dopiero w 1985 roku zostały przyłączone do Kierpnia, gdzie parafia była już
za mała. Teraz, gdy ze względów demograficznych wioski jeszcze bardziej się
kurczą, a księży nie przybywa, biskup zmuszony jest łączyć parafie.

Kościół Parafialny w Głogówku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.08.2022

ODPUST PARAFIALNY – 28.08.2022
ku czci sw. Bartłomieja Apostoła

 Nieszpory niedzielne z koronką do
Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.
 Ostatnia msza wakacyjna w kościele
św. Mikołaja dziś o godz. 2000.
 Nasza diecezjalna adoracja Najświętszego Sakramentu przypada we wtorek.
Dzień modlitwy za naszą diecezję rozpoczniemy mszą o godz. 900. We wtorek
i środę nie będzie mszy o godz. 630. Nie
będzie też adoracji w środę.
 W liturgiczne święto naszego patrona,
które przypada w środę, zapraszamy seniorów i chorych na Mszę św. o godz.
900. Po mszy zapraszamy na drugie
śniadanie do Chaty Kmicica.
 Nasz główny odpust parafialny ku
czci św. Bartłomieja Ap. będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę. Na początek msza z pierwszymi nieszporami
w sobotę o godz. 1630, suma odpustowa
z procesją w niedzielę o godz. 1130 i zakończenie modlitwą za zmarłych w kościele cmentarnym w poniedziałek o
godz. 1830. Słowo Boże będzie głosił o.
Przemysław Ilski, redemptorysta z
Wrocławia.
 Odwiedziny chorych przed odpustem
będą w piątek i sobotę od godz. 800.
 Ministrantów i lektorów zapraszamy
na wspólną zbiórkę w sobotę o 1000.
 Okazja do spowiedzi przed odpustem
w sobotę od godz. 1500. Zapraszamy
także dzieci i młodzież z racji zbliżającego się nowego roku szkolnego.
 Bóg zapłać za składaną dziś ofiarę na
remont elewacji naszego kościoła.

 Nieszpory odpustowe dziś o godz. 1500.
PALMOWA – 9.04.2017
 Bóg zapłać o. Przemysławowi Ilskiemu za głoszenie Słowa Bożego
podczas naszego odpustu.
 Dziś już nie będzie mszy wakacyjnej
w kościele św. Mikołaja.
 W ramach obchodów odpustowych
zapraszamy jutro do kościoła na cmentarzu o godz. 1830.
 Msza na rozpoczęcie roku szkolnego
w czwartek o godz. 800. Pierwszoklasistów zapraszamy z tornistrami i przyborami szkolnymi, które zostaną poświęcone.
 W czwartek wieczorem adoracja, w
piątek dodatkowa msza o godz. 900 i w
sobotę o godz. 600 różaniec wynagradzający Najświętszej Maryi Pannie.
 Młodzież począwszy od klas siódmych zapraszamy na mszę do kościoła
św. Mikołaja w piątek o godz. 1930.
 Msza i katecheza dla rodziców dzieci
klas II z zapisami do spowiedzi i Komunii we wtorek 6 września o godz. 1830, a
dzień później rodziców kandydatów do
bierzmowania z klas VI i VII.
 Odwiedziny chorych w Rzepcu i Nowym Dworze w sobotę od godz. 900.
 Zapowiedzi przedślubne:
Betina Kudlek z Rzepcza i Roman Cholewa z Racławiczek
Natalia Kowalczyk i Mateusz Piela z Rzepcza
Paulina Marzotko z Rzepcza i Robert Janik z Głogówka
Katarzyna Figiel i Sebastian Witt z Głogówka
Marta Steuer i Oskar Kunasz z Głogówka
Marta Machotta z Rzepcza i Tomasz Brzankn z Walec

 Gościom i Parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa.
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PONIEDZIAŁEK – 22.08.2022
Wspomnienie NMP, Królowej
30

6
1500
1830

Za †† ojca Stefana Wróbel i rodziców
Codziennie koronka do Miłosierdzia Bożego

Za † Waltra Kern w 1. rocznicę śmierci

1800

WTOREK – 23.08.2022
Za † męża Jana Maus i †† z rodziny
Maus
Poza parafią: Za † Sebastiana Kędziora (od ojca
900

chrzestnego)
1830

Za †† Gertrudę Szlotawa w dniu urodzin
i męża Bernarda

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.08.2022
ODPUST ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
630
700
830

ŚRODA – 24.08.2022
Święto św. Bartłomieja, Apostoła
00

9
1830

W intencji seniorów i chorych parafian

905

Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy

Za †† Zuzannę Makaryk, męża, córki i
syna
CZWARTEK – 25.08.2022
630
1700

Za † Franciszka Lindner
Rzepce Za †† syna Erwina, rodziców
Małgorzatę i Jana Florian oraz †† z rodzin Pecnik i Pelka

1800
1830

Różaniec

1000

W intencji małżeństw i rodzin naszej
parafii
PIĄTEK – 26.08.2022
Uroczystość NMP Częstochowskiej

1130

Za † Małgorzatę Żewicką w 2. rocz. śm.
18
Za †† Renatę i Teodora Zając oraz †† z
rodziny
SOBOTA – 27.08.2022
630

30

Wspomnienie św. Moniki
630

Za † Wernera Hallek oraz †† z rodzi
Langer i Hallek

1530
1630

Msza św. w ZOLu O łaskę zdrowia dla Jacka
Msza odpustowa z I Nieszporami

Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie w rodzinie
2. Przez wstawiennictwo Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze

błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
dzieci, wnuków i prawnuków
3. Za † Sebastiana Kędziora w rocznicę
urodzin
4. Za † Annę Świczewską z okazji imienin
Rzepce Za †† Krystynę Heinsch oraz ††
z rodzin Heinsch i Bochen

1.

1500
1600

Godzinki ku czci NMP

Za †† rodziców Marię i Rudolfa Sarnes
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Für †† Johann und Hedwig Gnilka, 4
Söhne, Tochter Angela und für alle ††
der Familie und für Josef Matissek
Rzepce Do Boskiej Opatrzności, przez
wstawiennictwo świętych Patronów, z
podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Florentyny Smolin z okazji 90. urodzin
1. Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Ani i Damiana w
rocz. ślubu oraz błog. dla całej rodziny
2. Za † Bruno Heda w rocznicę urodzin
3. Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Doroty i Piotra z okazji 20. rocznicy ślubu
1. O Boże błogosławieństwo dla Parafian
i Gości odpustowych
2. Za † Fryderyka Kinder z okazji 5.
rocznicy śmierci
3. Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Marcela i Waldemara
z okazji urodzin
4. Z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i zdrowie dla Barbary i Mariana
Krawiec z okazji 35. rocznicy ślubu
Nieszpory niedzielne

Za † męża Waltra Kaiser w rocznicę
śmierci
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2. Za †† Stanisława Leś i Małgorzatę Leś

PONIEDZIAŁEK – 29.08.2022
Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
630
1830

Za † Alfreda Lyko w rocz. śmierci

w 30. dzień po śmierci
30

19

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Wiktorii
i Piotra Brynza w rocz. ślubu oraz o
zdrowie i błog. Boże dla dzieci

Na cmentarzu

Za †† Parafian
2. Za † Henryka Duma w 1. rocz. śmierci
1.

WTOREK – 30.08.2022
630
1830

Za †† Elżbietę Klose i Elżbietę Szczęsny
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Małgorzaty i Józefa z okazji 35. rocznicy ślubu
2. Za † Jana Nalepa (od Wiesławy Musiał i rodz. Filipiak)

ŚRODA – 31.08.2022

17

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Fabiana
z okazji urodzin
Rzepce Do Boskiej Opatrz., przez wstaw.
MB Fatimskiej i św. Walentego, z podz.
za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie w rodz. Krzysztofa Polak

1830

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

630

30

Za † Annę Pisarczyk w 27. rocz.
śmierci oraz †† rodziców i rodzeństwo
2. Za †† Mariana Karolkiewicza w 2.
rocz. śm., rodziców, rodzeństwo i żonę

I SOBOTA MIESIĄCA – 3.09.2022
Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża
630
830
1300
1515
1530
30

16

1.

1730*
1800

I CZWARTEK MIESIĄCA – 1.09.2022
Wsp. bł. Bronisławy, patronki diecezji opolskiej
30

6

00

8

1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie oraz dary
Ducha Świętego dla Łukasza z ok. 15. ur.
W intencji dzieci i młodzieży o Boże
błog. w nowym roku szkolny
1. W int. powołań, powołanych i LSO
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Krystiana z okazji 60. urodzin

630
00

9

1730

1830

Za † Alfreda Lyko w rocz. śmierci
Za †† Sonię i Gerarda Krawczyk, rodziców z obu stron
Rzepce W intencji czcicieli NSPJ oraz
dzieci i młodzieży na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
1. Za † Krzysztofa Tyc

Za † męża, ojca i dziadka Piotra Segiet
Rzepce Za †† Magdalenę Szuster w 30.
dzień po śmierci
Ślub: Paulina Kędziora i Mateusz Hanisz
Katecheza przedchrzcielna
ZOL msza dla chorych

Za dusze w czyśćcu cierpiące
1. Za †† córkę Annę Burczyk, rodziców
Edytę i Pawła Bryłka, siostrę Elżbietę
oraz †† z rodziny Burczyk i dusze w c.c.
2. Za †† Maksymiliana Kudlek, żonę Augustę, syna Manfreda, córkę Irenę, synową Siegried, zięcia Józefa, rodziców i
rodzeństwo z obu stron
W intencji rodziny Begej
Rzepce Do Boskiej Opatrzności, przez
wstaw. św. Walentego, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże
i zdrowie w rodzinie Marcina Ficek

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.09.2022
Dożynki Gminy Głogówek – ORACZE
630
700
830

905

Godzina święta w intencji powołań

I PIĄTEK MIESIĄCA – 2.09.2022

Kośció św. Mikołaja msza młodzieżowa

1000

1130

1500
1600

Godzinki ku czci NMP

Za † Barbarę Kałamarz
1. Für † Sohn Hubert Hajduk zum 5. Todestag und †† aus der Familie
2. Für †† aus der Fam. Mencler und Wycisk
Rzepce Za †† ojca Pawła, dziadków i
krewnych z rodzin Janocha, Nowak, ††
kapłanów, siostry zakonne i d.c.c
1. W intencji rolników Gminy Głogówek
2. Za † męża Alfonsa Kudlek i jego rodziców
3. Za †† z rodzin Kopacz, Siegmund,
Dorniok, Michel i Pelka
1. Za † Herberta Kubickiego
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie
Nieszpory niedzielne

Za † Mateusza Bochenka
wnuka Władka)

(od cioci Majki i

Intencje mszalne

22 – 28 sierpnia 2022 r.
Poniedziałek
22 VIII
Wtorek
23 VIII
Środa
24 VIII
Czwartek
25 VIII
Piątek
26 VIII
Sobota
27 VIII

Niedziela
28 VIII

8.00

Za † Marka w 30 rocz. śmierci i †† rodziców z obu stron

17.30 1) O potrzebne łaski i Boże błog. dla chorych i cierpiących w szpitalach
2) Za †† rodziców Herminę i Hermana Filipczyk
8.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
17.30 Za † syna Tomasza w dniu urodzin
8.00
17.30 1) O Boże błog. i opiekę MB Loret. dla Kamila w dniu urodzin
2) Za wstawiennictwem MB Loret. podziękowanie za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Marty
8.00 Za †† Annę i Gintra Steuer, Olgę i Leona Stein oraz †† z pokrewieństwa
17.30 1) Za † Marka Wdowiak
2) Za † Agnieszkę i Jana Arndt, syna, córkę, zięcia i wnuka
8.00 Za † Franciszka w 18 rocz. śmierci
17.30 1) Za † Franciszka w rocz. śmierci i †† z rodziny
2) Za † Pawła Konrad
8.00 1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loret.
2) O łaskę nieba dla brata Henryka, wujka Walentego i †† z rodziny
Kucharczyków
17.30 O Boże błog. i opiekę MB Loret. dla syna Aleksandra z okazji urodzin
8.00 W int. s. Moniki z okazji imienin, a także o łaskę wiary, nadziei i miłości dla
całej rodziny
9.30 Za † brata Alfreda w 4 rocz. śmierci
12.00 O Boże błog. i opiekę MB Loret. dla rodzin Kurowski i Wdowiak
17.00 Za † Zbigniewa Mielniczuk, Lecha Florek, Ninę i Kazimierza Malinowskich

Intencje mszalne

29 sierpnia – 4 września 2022 r.
Poniedziałek
29 VIII
Wtorek
30 VIII
Środa
31 VIII
Czwartek
1 IX

Piątek
2 IX
Sobota
3 IX

Niedziela
4 IX

8.00

W int. wszystkich osób, które modliły się o powrót do zdrowia dla
Aleksandra, o Boże błog. i opiekę MB Loret.
17.30 Za †† Imgardę i Marcina Brzank i †† z pokrewieństwa
8.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
17.30 Za † syna Zbigniewa, męża Zygmunta, matkę Walerię, ojca Piotra,
dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 Za † Karola Cebula
17.30 Za † ojca Jerzego Willim, dziadków z obu stron, Marię i Jana Magosz
8.00
17.30 1) O Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej dla Marka
w dni urodzin
2) Za † Władysławę Kozdraś (greg. 1/30)
8.00 Za †† Eufemię i Aleksandra Janik, †† rodziców i rodzeństwo
17.30 1) Za †† z rodziny: Antoniego, Katarzynę, Wacława
2) Za † Władysławę Kozdraś (greg. 2/30)
8.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loret.
17.30 1) Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę
MB Loret. w rodzinie córki Sabiny i syna Wiktora i opiekę Anioła Stróża dla
wnuków
2) Za † Władysławę Kozdraś (greg. 3/30)
8.00 W intencji Dobroczyńców i Ofiarodawców naszego Sanktuarium i
Klasztoru
9.30 Za † Marię Thiel, †† z rodzin Ćwikłowski, Majer, Niemiec i Thiel
12.00 1) O Boże błog. i opiekę MB Loret. dla Marianny z okazji 90-tych urodzin
oraz dla całej rodziny
2) Za † Pawła Mika w dniu urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny
17.00 Za † Władysławę Kozdraś (greg. 4/30)

Klasztor Franciszkanów
ul. Klasztorna 3, 48 – 250 Głogówek
tel. 77 438 00 20 glogowek@franciszkanie.pl
www.glogowek.franciszkanie.pl

Ogłoszenia duszpasterskie

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 SIERPNIA 2022 R.
1.

Zakon Franciszkanów przyjmuje kandydatów do życia zakonnego, którzy pragną zrealizować swoje
powołanie jako kapłani lub bracia zakonni. Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji w tutejszym klasztorze i na stronie internetowej: franciszek.pl

2.

Nasza parafia i nasze wspólnoty modlitewne biorą udział w nowennie przed Odpustem MB Częstochowskiej w Mochowie - w czwartek, 25 sierpnia. Procesja z naszego Sanktuarium wyruszy o 17.50,
aby dołączyć do procesji parafialnej i razem udać się do Sanktuarium w Mochowie.

3.

W bieżącym tygodniu przypadają następujące święta i wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek, NMP Królowej
- w środę, święto św. Bartłomieja, Apostoła – Patrona naszej Parafii
- w czwartek, św. Ludwika IX, Patrona FZŚ
- w piątek, uroczystość NMP Częstochowskiej
- w sobotę, św. Moniki

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 SIERPNIA 2022 R.
1.

W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Skorzystajmy z tego czasu łaski i przypomnijmy swoim bliskim o możliwości skorzystania z Sakramentu
Pokuty i przyjęcia Komunii świętej.

2.

W przyszłą niedzielę w naszym kościele będziemy gościć o. Arkadiusza Bąka, Wiceprezesa Narodowego Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej. O. Arkadiusz będzie głosił Słowo Boże na każdej Mszy
św., a także o godz. 18.00 poprowadzi Nabożeństwo Loretańskie - na które serdecznie zapraszamy.

3.

W bieżącym tygodniu przypadają następujące święta i wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek, wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
- w czwartek, bł. Bronisławy, dziewicy – Patronki diecezji opolskiej
- w sobotę, św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Drewniany barokowy kościółek wzniesiony jest na lekkim podwyższeniu w
centrum wsi Rzepce. Jest to jedyny kościół drewniany w powiecie prudnickim wykonany w technice zrębowej, ponieważ drugi z istniejących, kościół cmentarny w
Głogówku, wybudowano w technice muru pruskiego. Pierwsze wzmianki o kościele
we wsi Rzepcze pochodzą z 1447 roku. Stojący obecnie drewniany kościół wybudowano w 1751 roku.
Od ulicy do
świątyni prowadzą
schody.
Kościół
otoczony
jest
cmentarzem. Reprezentuje on najprostszy typ dwuczłonowego
kościoła wiejskiego.
Jest to budynek
jednonawowy, wybudowany w konstrukcji zrębowej, z
zewnątrz współcześnie
oszalowany deskami nałożonymi na belki
zrębu. Kościół nie posiada tradycyjnej wieży, tylko barokową ośmioboczną latarnię
na syngaturkę w środku dachu. Mała zakrystia jest zaaranżowana za ołtarzem skierowanym ku wschodowi. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie. Nawa kościoła
jest nieco szersza na podstawie kwadratu. Od północy dobudowano kruchtę. Wnętrze
nakryte jest płaskim stropem bez polichromii pomalowane na kolor biały, w pozostałej części pokryte drewnianą boazeria. Tęcza zamknięta łukiem. Chór muzyczny
jest wsparty na czterech słupach, rozbudowany w późniejszym okresie, obity boazerią drewnianą, z wejściem z nawy. Okna zwieńczone są spłaszczonym łukiem, dawniej z podziałem na kwatery, obecnie z witrażami przedstawiającymi świętych patronów. Dach kościółka pokryty jest drewnianym gontem.
Ołtarz główny pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. W jego centrum
umieszczony jest obraz przedstawiający św. Jakuba Starszego, apostoła, a po obu
bokach rzeźby świętych Piotra i Pawła oraz rzeźbami sześciu aniołów w jego zwieńczeniu. Sześcioboczna ambona pochodzi z XVII wieku. Posiada polichromowane
cztery płaskorzeźby: Chrystusa oraz świętych: Augustyna, Grzegorza i Hieronima.
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