Klasztor Franciszkanów
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
tel. 077/438 00 20; fax: 0/77 437 33 56
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24.11.2013 – XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. Zapraszamy na nabożeństwa wypominkowe do piątku na 17.00
2. We wtorek poranna Msza św. do św. Antoniego w intencji Dobrodziejów i Ofiarodawców: Sanktuarium,
Klasztoru i Prenowicjatu.
3. We czwartek swoje imieniny obchodzi O. Zdzisław Sendecki – duszpasterz i spowiednik w Prenowicjacie.
Polecamy Go waszej pamięci modlitewnej i opiece MB Loretańskiej.
4. W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu w Domku Loretańskim. Koronka do Miłosierdzia Bożego
o godz. 15.00. Również w piątek, 29 listopada w godzinach od 9.00 do 13.00 w salkach klasztornych
odbędzie się kolejna AKCJA POBORU KRWI. Zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie, które nie
ukończyły jeszcze 65 roku życia, mają odpowiednią masę ciała (powyżej 50 kg) i czują się zdrowe, do
podzielenia się cząstką siebie z potrzebującymi. Przed oddaniem krwi należy zjeść lekkie śniadanie!
5. Denis jest piętnastolatkiem, który od urodzenia zmaga się z chorobami przewlekłymi. Na chwile obecną jest
po dziesięciu operacjach oraz przeszczepie nerki. Jest także głuchoniemy, oraz cierpi na szpotawość stawów
biodrowych, zniekształcenie kończyn dolnych, żółtaczkę, padaczkę i uszkodzenie lewej półkuli mózgu
spowodowane niedotlenieniem podczas jednaj z operacji. Obecnie Denis przebywa w szpitalu, ponieważ
okazało się, że cierpi także na cukrzycę. Na początku 2014 roku planowana jest także operacja kolana, w
którym zapadają się kości. Wykryto w nim także zmiany nowotworowe. Po operacji Denis będzie przez
pewien czas jeździł na wózku inwalidzkim, ale przede wszystkim potrzebuje funduszy na pokrycie
miesięcznego kosztu leków niezbędnych do życia. Najbliższa Rodzina zwraca się o pomoc finansową, i taką
pomoc będzie można udzielić do puszek po Mszach św. przyszłą niedzielę.
6. W przyszła niedzielę rozpoczynamy Adwent – czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela, 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. 17.30.
Przy wyjściu z kościoła są do nabycia opłatki, kartki świąteczne i stroiki. Wszelkie ofiary składane przy tej
okazji przeznaczone będą na prace konserwatorskie.
7. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane dzisiaj na ogrzewanie kościoła.
8. Rozpoczynamy zbiórkę darów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców naszego miasta. Można je
składać w koszu znajdującego się przy kaplicy św. Antoniego.
9. Komendant Powiatowej Policji w Prudniku w związku z przypadkami wyłudzeń dużych kwot pieniężnych od
osób starszych prosi o szczególną ostrożność w sytuacji kiedy oszuści zgłaszają się podszywając się pod
inkasenta lub wnuczka i chcą pieniędzy opowiadając o kłopotach finansowych w pracy, nagłej chorobie,
kupnie samochodu po niebywałej okazji czy też że został okradziony. Gdy zdobędą zaufanie to przekonują
ofiarę, że po pieniądze zgłoszą się przyjaciel lub przyjaciółka bo krewny nie może przyjechać wymyślając
przeróżne powody. I tak Dobre serce, łatwowierność, naiwność, a czasem zwykła bezmyślność starszych
ludzi wykorzystywana jest przez pozbawionych najmniejszych skrupułów oszustów. Dlatego Policja apeluje o
rozwagę oraz o nie nawiązywanie kontaktów z takimi osobami, w przede wszystkim ważna jest tu zasada
ograniczonego zaufania i umiejętność odpowiadania NIE. Pełny tekst Apelu Policji wraz z opisanym
mechanizmem działania oszustów zamieszczony jest w gablocie przy wyjściu z kościoła.

