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
29.06.2014 – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Ostatnie nabożeństwo czerwcowe w poniedziałek o godz. 17.00
2. We wtorek Msz św. składkowa do św. Antoniego z Padwy w intencji Dobrodziejów
i Ofiarodawców: Sanktuarium, klasztoru i Prenowicjatu.
3. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w Domku Loretańskim Koronka do
Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
4. Przyjmujemy zapisy na półkolonie dla dzieci do klasy VI szkoły podstawowej.
Zajęcia odbywać się będą w dniach od 14 do 18 lipca 2014 w godzinach od 9.00
do 15.00. Zapisy w zakrystii lub u Pani Żanety Pieknik.
5. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. dziękczynną w III rocznicę koronacji MB
Loretańskiej, której 2 lipca o godz. 18.00 przewodniczył będzie Ks. bp Stanisław
Jamrozek z Przemyśla. Po Mszy św. procesja z figurą MB Loret. po rynku
głogóweckim.
6. Z dniem 1 lipca do naszej wspólnoty klasztornej przybędzie nowy Współbrat
O. Bogdan Słyś ze Szklarskiej Poręby.
7. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona na prace konserwatorskie.
8. W dniu wczorajszym pierwsza ośmioosobowa grupa młodzieży udała się do
Lubomierza na dwutygodniowe rekolekcje oazowe. W połowie lipca kolejne 12
dzieci uda się na Oazę Dzieci Bożych. Od 6 do 14 lipca gościć będziemy na
rekolekcjach w klasztorze 40 osobową grupę Dzieci Maryi z diecezji opolskiej.
Rekolekcje poprowadzi Ks. Mariusz Sobek diecezjalny moderator Dzieci Maryi.
Od 20 do 26 lipca 60 młodych osób z naszej parafii i okolic Głogówka weźmie udział
w XXVII Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Kalwarii Pacławskiej k/Przemyśla.
Od 4 do 8 sierpnia planujemy kolejny turnus wakacyjny dla dzieci do VI klas szkoły
podstawowej w klasztorze. W międzyczasie gościć będziemy w naszym klasztorze 22
osobową scholę dziecięcą z Lubomierza. Od 18 do 25 sierpnia udajemy się z
młodzieżą do Włoch, a na koniec od 28 do 31 sierpnia planujemy wyjazd z zespołem
Loretino do Rychwałdu. Prosimy o modlitwę w intencji szczęśliwego przebiegu tych
licznych akcji. A zwłaszcza prośmy MB Loret. i św. Krzysztofa o bezpieczeństwo w
czasie podróży do zaplanowanych miejsc i szczęśliwe powroty.

