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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
30.08.2015 – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy na nieszpory na godz. 16.30.
Po Mszy św. wieczornej zmian tajemnic różańcowych.
2. We wtorek Msza św. składkowa do św. Antoniego z Padwy w intencji:
Ofiarodawców, Sympatyków i Dobrodziejów: Sanktuarium, Klasztoru i Prenowicjatu.
Przypominamy tym, którzy już się zgłosili, że o godz. 18.30 rozpoczyna się trzecia
edycja Kursu Alfa.
3. We czwartek, 3 września w naszym klasztorze będzie kolejna okazja do
HONOROWEGO ODDANIA KRWI. Zapraszamy osoby pełnoletnie, które nie
ukończyły jeszcze 65. roku życia, czują się zdrowe i chciałyby w ten sposób pomóc
potrzebującym. Zgłaszać się można w godzinach 9.00-12.45. Pobór będzie odbywał
się w obserwatorium astronomicznym przy naszym klasztorze. Przed oddaniem krwi
należy zjeść lekkie śniadanie.
4. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w Domku Loretańskim.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
5. W sobotę poranna Msza św. składkowa do MB Loretańskiej w intencji:
Ofiarodawców, Sympatyków i Dobrodziejów: Sanktuarium, Klasztoru i Prenowicjatu.
Również w przyszła sobotę zapraszamy ministrantów i kandydatów na
ministrantów na pierwsze powakacyjne spotkanie do sali klasztornej na godz. 11.00
6. W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo loretańskie na godz. 18.00.
nabożeństwu przewodniczył będzie Ks. Krzysztof Matysek wraz z parafianami
z Biedrzychowic.
Również w przyszłą niedzielę dożynki w Szonowie.
7. W tym tygodniu Bracia Prenowicjusze udają się na nowicjat na Kalwarię Pacławską.
Dziękujemy im za zaangażowanie się w życie naszej wspólnoty, a zwłaszcza za Drogi
Krzyżowe w Wielkim Poście oraz wszelkie prace wykonywane dla dobra tutejszego
klasztoru. Niech Matka Boża Loretańska utwierdza ich w powołaniu i prowadzi do
pełni posługi kapłańskiej i zakonnej.
8. Do nabycia w zakrystii są kalendarze: rolnicze w cenie 24 zł, ścienne w cenie 5 zł
oraz misyjne za dobrowolną ofiarą którą przekażemy na rzecz naszych misji. Ukazał
się także nowy numer dwumiesięcznika „Posłańca św. Antoniego” w cenie 6 zł.

