
 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

21.10.2012 – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
- Światowy Dzień Misyjny 

 
1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele. W przyszła niedzielę 

kazania wygłosi O. Jacek Michno – Asystent Prowincjalny ds. Misji. 
Po Mszach świętych będzie można złożyć ofiary na rzecz misji franciszkańskich. 

2. Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej,     
o godz. 17.30,  a w sobotę i niedzielę przed Mszą św. wieczorną o godz. 16.30 

3. Jutro w liturgii wspomnienie bł. Jana Pawła II. 
4. We wtorek poranna Msza św. składkowa w intencji Ofiarodawców, Sympatyków     

i Dobrodziejów: Sanktuarium, Klasztoru i Prenowicjatu. 
5. W piątek po Mszy św. porannej w Domku Loretańskim wystawienie     

Najświętszego Sakramentu do wieczornej Mszy św. Koronka do Miłosierdzia     
Bożego o godz. 15.00 odmawiana jest w Domku Loretańskim. 
Zapraszamy do osobistej adoracji Pana Jezusa w ciągu dnia. 

6. W Roku Wiary , który z woli Ojca Świętego rozpoczął się 11 października 2012 
r. potrwa do 24 listopada 2013 r., nasze sanktuarium zostało ustanowione przez 
bpa  Andrzeja Czaję kościołem odpustowym. Każdy kto weźmie udział w 
pielgrzymce do     naszego kościoła i weźmie udział w nabożeństwie tu 
odprawianym, lub kto nawiedzi tą    świątynię, zatrzyma się przez dłuższą chwilę 
na medytację zakończoną Ojcze nasz,    Wyznaniem Wiary i modlitwie do Maryi, 
jest w stanie łaski uświęcającej i w najbliższym czasie w dowolnym miejscu 
przyjmie komunię św. (tutaj lub w najbliższą niedzielę w swoim kościele 
parafialnym) może zyskać odpust zupełny, który może ofiarować za siebie lub 
za kogoś zmarłego. 
 W ciągu całego Roku Wiary wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny, 
ilekroć wezmą udział w przynajmniej w trzech wykładach o dokumentach 
Soboru  Watykańskiego II czy Katechizmie Kościoła Katolickiego. 
Dlatego wychodząc naprzeciw tym zaleceniom organizować będziemy dwa razy 
w miesiącu wykłady z pogadankami na temat dokumentów Soborowych i 
wybranych zagadnień katechizmowych. 

 W listopadzie pierwszy wykład z cyklu „Czym żyję – odczytujemy dokumenty     
Soborowe”,  odbędzie się 12 listopada o godz. 17.30, Wykład: „Liturgia w      
przeddzień Soboru Watykańskiego II”  – wygłosi O. dr. Marek Augustyn –      
Proboszcz, gwardian i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Patronki      
Rodzin z Wrocławia . Zapraszamy już dziś do sali klasztornej. 

 Natomiast spotkanie Katechizmowe z cyklu: „Czym żyję, w co wierzę –  
odkrywamy Katechizm Kościoła Katolickiego” -  obędzie się 26 XI o godz. 
17.30. Katechezę wygłosi O. Marian Michasiów na temat: „ Śmierć i co dalej?” 
Zapraszamy na to spotkanie. 

Klasztor Franciszkanów 
Sanktuarium Matki Bo żej Loretańskiej 
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