
 Klasztor Franciszkanów 
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 

PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3 
tel. 077/438 00 20; fax: 0/77 437 33 56 

email: glogowek@franciszkanie.pl  
 

      

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

27.10.2013 – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Na zakończenie tygodnia misyjnego gościmy O. Jacka Michno z Sekretariatu ds. Misji 

Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, wraz z br. Piotrem Prymą. Podczas Mszy św. dzielą 
się z nami informacjami na temat stanu naszych misji franciszkańskich. Po Mszach św. 
można wesprzeć dzieła misyjne ofiarami do puszek. 

 

2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w tygodniu na 17.00. 
 

3. W poniedziałek 28 października godz. 18.15 odbędzie się katecheza z cyklu „Czym  żyję - 
odczytujemy dokumenty Soborowe”, Katechezę wygłosi O. Jacek Michno z Sekretariatu 
Misyjnego w Krakowie na temat: „Ad Gentes - posoborowa wizja misji Kościoła”. 
Zapraszamy na to spotkanie do sali  klasztornej. 
 

4. We wtorek poranna Msza św. do św. Antoniego w intencji Dobrodziejów  
i Ofiarodawców:  Sanktuarium, Klasztoru i Prenowicjatu. 

 

5. W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w porządku niedzielnym, tj. o 8.00,  
9.30 12.00 i 17.00. Msza św. na cmentarzu o godz. 14.00 z procesją za zmarłych. 

 

6. Wierni , którzy 1 i 2 XI nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną mogą dostąpić odpustu 
zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunk i: należy 
odmówić Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę  w intencji Ojca św., przystąpić do 
sakramentu pokuty ( jeśli zachodzi taka potrzeba) i przyjąć komunię św. 

 

7. Wierni,  którzy od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się, mogą uzyskać     odpust 
zupełny za zmarłych. 

 

8. Jednocześnie przypominamy, że w trwającym jeszcze Roku Wiary  w naszym kościele    
można uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za siebie lub za kogoś zmarłego 
codziennie ilekroć nawiedzi się świątynie, zatrzyma się na dłuższą chwilę na medytację 
zakończoną Ojcze  nasz, Wyznaniem Wiary i modlitwą do Maryi, jest się w stanie łaski 
uświęcającej i w najbliższym czasie przyjmie komunię św. 

 

9. W sobotę we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – w Dzień Zaduszny –    
nieszpory za zmarłych o godz. 17.00, a po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych z procesją 
po kościele. 

 

10. W przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej zmiana tajemnic różańcowych. 
 

11. W listopadzie będziemy modlić się w nabożeństwie wypominkowym za zmarłych o godz. 
17.00. Kartki z wypisanymi imionami i nazwiskami zmarłych można składać w zakrystii lub 
na furcie klasztornej. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na prace konserwatorskie.  

 


