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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
30.09.2012 – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Nieszpory niedzielne o godz. 16.30
2. Od jutra (1 X) przechodzimy na zimowy czas sprawowania wieczornej
Eucharystii. Msze św. w tygodniu będą o godz. 17.00
3. W tym tygodniu nabożeństwo różańcowe przed Mszą św., czyli o godz. 16.30
4. W poniedziałek, wtorek i środę podczas wieczornych Mszy św. przeżywać będziemy
triduum przed uroczystością św. O. Franciszka. Kazania głosić będzie O. Marian
Michasiów – Socjusz Prenowicjatu. W czasie triduum po Mszach św. nabożeństwo do
św. Franciszka z ucałowaniem relikwii.
5. We środę po Mszy św. porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu w Domku
Loretańskim i całodzienna adoracja przypadająca na nasz kościół przed
uroczystością patronalną św. Franciszka z Asyżu.
Po Mszy św. wieczornej – Transitus – nabożeństwo upamiętniające śmierć św.
O. Franciszka. Prosimy o przyniesienie świec. Do udziału w tym nabożeństwie
zapraszamy, wszystkich członków FZŚ i czcicieli św. Franciszka.
6. We czwartek 4 października Uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Msze św. w
naszym Sanktuarium o godz. 8.00, 9.30, 10.30 (j. niemiecki) i 12.00
Kazanie wygłosi O. Jacek Michno z Krakowa. Sumie Odpustowej o godz. 17.00
przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ks. dr hab. Rudolf Pierskała –
Kanclerz Opolskiej Kurii Diecezjalnej.
7. Od 5 października w każdy piątek w Domku Loretańskim będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu do wieczornej Mszy św. Również Koronka do Miłosierdzia
Bożego o godz. 15.00 będzie odmawiana w Domku Loretańskim. Podczas wieczornej
Eucharystii komunia święta będzie pod obiema postaciami. Zapraszamy do osobistej
adoracji Pana Jezusa w ciągu dnia.
8. W sobotę 6 października o godz. 20.00 zapraszamy młodzież i młodych duchem na
wieczorne czuwanie zatytułowane: „Młodzi dla Jezusa”.
9. W przyszłą niedzielę (7 X) zapraszamy na ostatnie w tym roku nabożeństwo
loretańskie, zwłaszcza członków róż różańcowych z naszego dekanatu.
Mszy św. o godz. 17.00 przewodniczyć będzie Ks. Dziekan Józef Niedziela, a Słowo
Boże wygłosi Ks. Mariusz Sobek – Diecezjalny Moderator Róż Różańcowych, po
Mszy św. nabożeństwo loretańskie z procesją, a po nabożeństwie spotkanie w sali
klasztornej i zmiana tajemnic różańcowych. Serdecznie zapraszamy.
10. Bardzo dziękujemy rolnikom z Oraczy za dary złożone z okazji dożynek,
dziękujemy również ofiarodawcom kwiatów do naszej świątyni oraz Paniom
Ewom i Pani Małgorzacie za dekorację kościoła.

