Klasztor Franciszkanów
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
tel. 77/438 00 20; fax: 77 437 33 56
email: glogowek@franciszkanie.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
07.09.2014 – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Mszy św. o godz. 17.00 przewodniczył będzie Ks. Proboszcz Ryszard Kinder,
który też wraz z Bractwem Świętego Józefa będzie przewodniczył Nabożeństwu
Loretańskiemu o godz. 18.00. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i
spotkanie w sali klasztornej.
2. W poniedziałek wieczorna Msza św. w intencji Ojca Świętego Franciszka TV Trwam,
Radia Maryja i naszego koła. Po Mszy św. spotkanie w sali klasztornej.
3. We wtorek o godz. 7.00 Msza św. składkowa do św. Antoniego z Padwy w intencji
Dobrodziejów i Ofiarodawców: Sanktuarium, Klasztoru i Prenowicjatu.
4. We czwartek (11 IX) O. Bogdan po Mszy św. wieczornej zaprasza do sali klasztornej
na inauguracyjne spotkanie Kręgu Biblijnego.
5. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w Domku Loretańskim.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Wieczorna Msza św. w intencji
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Po Mszy św. spotkanie w sali klasztornej.
6. W niedzielę 14 września udajemy się na pielgrzymkę na Cvilin k/Krnova. Wyjazd z
dworca PKS-u w Głogówku o godz. 14.30 powrót ok. 20.00. Koszt 15 zł. Zapisy w
zakrystii, konieczny numer PESEL.
7. W ostatni weekend września organizowana jest pielgrzymka szlakiem papieskim
Benedykta XVI. Szczegóły na plakatach przy wyjściu z kościoła.
8. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona na prace konserwatorskie.
9. W zakrystii są do nabycia kalendarze rolnicze na 2015 rok w cenie 24 zł i kalendarze
ścienne w cenie 4 zł.
10.We czwartek 4 września podczas kolejnej akcji honorowego poboru krwi w naszym
klasztorze zgłosiły się 24 osoby chętne, z czego 14 osób zostało zakwalifikowanych
do oddania krwi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ten sposób przyczyniają
się do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Kolejna akcja jest zaplanowana na
4 grudnia. Już teraz serdecznie zapraszamy.
11.Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia
wczorajszego czuwania „Młodzi dla Jezusa” z O. Bartoszem na czele. Dziękujemy
także naszej młodzieży za odnowienie w tym tygodniu salki św. Franciszka.
12.Dziękujemy także wszystkim darczyńcom za ofiarowywane przez całe wakacje owoce
i warzywa do kuchni klasztornej. Wszystkie dary zostały przetworzone i przygotowane
do przechowania na zimowe miesiące. Jeszcze raz wszystkim za wszelkie dary
Bóg zapłać!.

