
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 

31.08.2014 – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Zapraszamy na nieszpory na godz. 16.30 
 
2. We wtorek o godz. 7.00 Msza św. składkowa do św. Antoniego z Padwy w intencji 

Dobrodziejów i Ofiarodawców: Sanktuarium, Klasztoru i Prenowicjatu. 
 

3. W najbliższy czwartek, 4 września w godzinach od 9.00 do 13.00 w obserwatorium    
astronomicznym przy naszym klasztorze odbędzie się kolejna AKCJA POBORU     
KRWI . Zapraszamy do włączenia się w nią wszystkie osoby pełnoletnie i zdrowe,     
które pragną podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi. 

 
4. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w Domku Loretańskim. Koronka do 

Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. 
 

5. W sobotę spotkanie ministrantów o godz. 11.00 w sali klasztornej. Zapraszamy 
wszystkich chętnych kandydatów do udziału w Liturgicznej Służbie Ołtarza. 
 
Wieczorem na godz. 20.00 zapraszamy na kolejne czuwanie młodzieżowe „Młodzi 
dla  Jezusa”. 

 
6. W przyszłą niedzielę 7 września Mszy św. o godz. 17.00 przewodniczył będzie Ks. 

Proboszcz Ryszard Kinder, który też wraz z Bractwem Świętego Józefa będzie 
przewodniczył nabożeństwu Loretańskiemu o godz. 18.00. Po nabożeństwie zmiana 
tajemnic różańcowych i spotkanie w sali klasztornej. 

 
7. W niedzielę 14 września udajemy się na pielgrzymkę na Cvilin k/Krnova . 

Wyjazd z dworca PKS-u w Głogówku o godz. 14.30 powrót ok. 20.00.   
Koszt 15 zł.  Zapisy w zakrystii, konieczny numer PESEL. 

 
8. W ostatni weekend września organizowana jest pielgrzymka szlakiem  papieskim      

Benedykta XVI. Szczegóły na plakatach przy wyjściu z kościoła. 
 

9. W zakrystii są do nabycia kalendarze rolnicze na 2015 rok w cenie 24 zł i kalendarze      
ścienne w cenie 4 zł. 

 
10. W tym tygodniu kolejny rocznik Braci Prenowicjuszy kończy pobyt w Głogówku 

i udaje się na nowicjat na Kalwarię Pacławską. Składamy podziękowanie za wszelkie  
      dobro jakie było ich udziałem w tutejszej wspólnocie i życzymy dalszego  
      błogosławieństwa na drodze powołania franciszkańskiego.  


