
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

                       02.12.2012 – I NIEDZIELA ADWENTU 

 
1. Rozpoczynamy Adwent – czas oczekiwania na Narodzenie Pańskie i przyjście     

Zbawiciela na końcu czasów. Starajmy się w tym czasie o wysiłek duchowy, którego 
owocem będzie uczestnictwo w Roratach, czytanie Pisma Świętego, zachowanie 
trzeźwości i inne formy postanowień. 
Nieszpory adwentowe o godz. 16.30. 
Po Mszy św. wieczornej zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie w sali     
klasztornej. 
Na roraty zapraszamy zwłaszcza dzieci z lampionami od poniedziałku do piątku     na 
godz. 17.00 
Przy wyjściu z kościoła są do nabycia opłatki, kalendarze, kartki świąteczne i stroiki. 
Wszelkie ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na prace konserwatorskie 
w kościele. 
Do nabycia są również świece Caritasu na stół wigilijny. Ofiary ze świec   
przeznaczone są  na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

 
2. W poniedziałek 3 grudnia na godz. 17.30 zapraszamy na wykład z cyklu  „Czym żyję, 

w co wierzę –  odkrywamy Katechizm Kościoła Katolickiego” . Katechezę  wygłosi 
O. Bartosz Pawłowski na temat: „Maryja, Abraham i ja… - czyli adwentowa szkoła 
wiary”.  Zapraszamy na to spotkanie. 

 
3. We wtorek poranna Msza św. składkowa  do św. Antoniego w intencji  Ofiarodawców, 

Sympatyków i Dobrodziejów: Sanktuarium, Klasztoru i Prenowicjatu. 
 
4. We czwartek wspomnienie św. Mikołaja spotkanie dzieci i ministrantów z patronem 

dnia po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00.  
Rodzice mogą składać propozycje przed Mszą św. do zakrystii. 

 
5. W piątek po Mszy św. porannej w Domku Loretańskim wystawienie Najświętszego 

Sakramentu do wieczornej Mszy św. W piątki po Koronce do Miłosierdzia Bożego 
spowiadamy do końca wieczornej Mszy św. 
Wieczorna Msza św. w intencji Ojca św. Benedykta XVI, Radia Maryja i TV Trwam 
oraz naszego koła. Po Mszy św. spotkanie w sali klasztornej. 

   
6. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dodatkowa Msza św. 

o godz. 9.30 
 
7. Zbieramy dary żywnościowe dla najuboższych mieszkańców naszego miasta. Można je 

składać w koszu przed kaplicą św. Antoniego. 
 

8. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona na prace konserwatorskie w kościele. 
 

Klasztor Franciszkanów 
Sanktuarium Matki Bo żej Loretańskiej 
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3 
Tel. 077/438 00 20; fax: 0/77 43 73 356 

 

 


