
 

 
 

Biskup Walenty z Umbrii. Wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. 

Żył w III w. i był kapłanem rzymskim. Tam w czasie prześladowań, wraz ze św. Mariuszem 

i krewnymi, asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam zo-

stał pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził rutynowy proces 

polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponie-

waż nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 

269 roku. Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Brak bliższych wiadomości o nim 

nie przeszkodził w szybkim rozwoju jego kultu. Jego grób już w IV w. otoczony był szcze-

gólną czcią. Nad grobem papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem św. Walen-

tego. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz z grobem św. Walentego stała się 

prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W ciągu śre-

dniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę. W średniowieczu na terenie niemiec-

kim Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych 

i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Wa-

lentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego 

stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.  

      W naszym dekanacie również czcimy Tego Świętego. W parafii 

Kierpień co roku 14 lutego setki parafian i pielgrzymów uczestnicząc 

we mszy odpustowej, przy relikwiach  św. Walentego modli się za 

wstawiennictwem tego świętego w własnych intencjach. Także w na-

szym kościele parafialnym w Głogówku w jednym z bocznych ołtarzy 

znajdują się jego relikwie. 

Modlitwa do św. Walentego 

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają; Ty, który z narażeniem życia urze-

czywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju; Ty, który – dzięki męczeństwu 

przyjętemu z miłości – zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wy-

słuchaj naszą modlitwę. W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze ko-

chać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi 

wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas krysta-

licznie czysta miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwycię-

żać życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do 

Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna i 

który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 
 

Pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja Ap. w Głogówku 
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Kościół Parafialny w Głogówku 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

  Nieszpory niedzielne z Koronką do 

Miłosierdzia Bożego o godz. 1500. 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego w 

tygodniu o godz. 1500. 

 Nabożeństwo fatimskie jutro o godz. 

1900 poprowadzi ks. Waldemar Waltz 

proboszcz z Rozkochowa. Pół godziny 

wcześniej okazja do spowiedzi i adora-

cja Najświętszego Sakramentu. 

 Całodzienna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w środę. Na zakończenie 

nowenna ku czci Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy. 

 Głogówecka Akademia Wiedzy za-

prasza na wykłady w najbliższy piątek 

o godz. 1800. 

 Nasz parafialne rekolekcje będziemy 

przeżywać w dniach od 1 do 5 marca.  

 Dzieciom i młodzieży życzymy bez-

piecznych ferii i dobrego wypoczynku. 

 W następną niedzielę kolekta będzie 

przeznaczona na kontynuację prac kon-

serwatorskich. 

  Nieszpory niedzielne z Koronką do 

Miłosierdzia Bożego o godz. 1500. 

 Przez cały tydzień Koronka do Miło-

sierdzia Bożego o godz. 1500. 

 Całodzienna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w środę. Na zakończenie 

nowenna ku czci Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy. 

 Różaniec oraz Eucharystia w intencji 

małżeństw i rodzin naszej parafii w so-

botę o godz. 1800.   Po mszy spotkanie 

formacyjne w salce. 

 W niedzielę za tydzień po sumie roz-

poczniemy Nabożeństwo Czterdziesto-

godzinne. Niech każdy zaplanuje cho-

ciaż jedną godzinę na adorację. Warto 

pamiętać, że nasz kościół parafialny jest 

pierwszym w Polsce i na Śląsku, gdzie 

to to nabożeństwo zostało wprowa-

dzone.   

 Bóg zapłać za życzliwość i wszelkie 

ofiary. 

 Życzymy całej wspólnocie błogosła-

wionej niedzieli.  

NIEDZIELA VII ZWYKŁA – 19.02.2017 
 
 

NIEDZIELA VI ZWYKŁA – 12.02.2017 
 
 



Kościół Parafialny w Głogówku

 

 

630 Z †† koleżanki Teresę Mełech i 

Helenę Łaciak 

1300 Z podziękowaniem za odebrane ła-

ski, z prośbą o dalsze błogosła-

wieństwo Boże i zdrowie dla Ur-

szuli z okazji 80. urodzin 

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

przez cały tydzień  

1830 Nabożeństwo fatimskie 

1900 1. Za †† Matyldę i Annę Schneider, 

Stefanię i Augusta Stosiek oraz ro-

dziców 

2. Za  ††  Jerzego Gnilka w rocz-

nicę urodzin i pokrewieństwo 

3. Przez wstawiennictwo Anioła 

Stróża z podziękowaniem za ode-

brane łaski, z prośbą o dalsze bło-

gosławieństwo Boże i zdrowie oraz 

dary Ducha Świętego dla Mai z 

okazji 9. urodzin 

 Święto Cyryla i Metodego, patronów Europy 

630 Za †† Elżbietę i Pawła Rozumek 

oraz syna Reinharda 

1830 Za † Jana Kubas w 2. rocznicę 

śmierci  

630 Z podziękowaniem za odebrane ła-

ski, z prośbą o dalsze błogosła-

wieństwo Boże i zdrowie dla Je-

rzego i Jana z okazji urodzin 

900 W intencji pielgrzymów udających 

się do Ziemi Świętej 
1830 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za † Bruno Heda w 1. rocznicę 

śmierci 

 
 

630 Za †† Annę Ficek, męża Fran-

ciszka i dusze w czyśćcu cierpiące 

1830  Za † matkę Stanisławę 

630 Za † Annę Szyroki 

1830  W 30. dzień po  śmierci za †† Annę 

Lindner, Ernesta Pelka, Jana 

Szega, Annę Plenik i Agnieszkę 

Szwingel 

630 Za †† Annę Gruner, męża Jana i †† 

rodzeństwo 
1730 Msza św. w ZOL-u 

1830 Za † Ireneusza Zduńczyk w 1. 

rocznicę śmierci 

630 Godzinki ku czci NMP 

700 Za †† Patryka i Barbarę Wróbel, 

Franciszka Zmarzły i †† z rodzin 

Zmarzły i Wróbel 

830 Für  †† Josef und Agnes Kania und 

Bruder Karl 

1000 1. Z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o dalsze błogosła-

wieństwo Boże i zdrowie dla Julii i 

Józefa z okazji urodzin 

 2. Z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o dalsze błogosła-

wieństwo Boże i zdrowie dla Zofii 

i Michała z okazji 40. rocznicy 

ślubu 

1130 Za † Alfreda Häring w rocznicę 

śmierci 
1500 Nieszpory niedzielne 

1600  Za †† Annę i Stefana Mazurek, 

Mariannę i Władysława Kortas 

PONIEDZIAŁEK – 13.01.2017 

ŚRODA – 15.02.2017 

WTOREK – 14.01.2017 

PIĄTEK – 17.02.2017 

SOBOTA – 18.02.2017 

CZWARTEK – 16.02.2017 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.02.2017 
 
 



Kościół Parafialny w Głogówku

 

 

630 Za † męża Zdzisława Stycznia w 7. 

rocznicę śmierci 

1830 Za †† rodziców Aleksandra i Ger-

trudę Chowaniec oraz ciotkę Paulinę 

Ottę  

630 Za † Sabinę Witkowską w 13. rocz-

nicę śmierci oraz † męża Kazimierza 

i dwóch synów 

1830 Za †† Domicelę, Józefa i Wiktora 

Szega oraz †† córki 

 Święto Katedry św. Piotra Apostoła 

630 Za †† Annę Kern, męża Antoniego, 

dwóch synów i córkę Zofię 
1830 Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy 

Za † Marię Krasnodębską w 1. rocz-

nicę śmierci 

 Wspomnienie św. Polikarpa 

630 Za † Ryszardę Gajdemską w 2. rocz-

nicę śmierci 

1830  Z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże i zdrowie dla Marzeny i Olafa z 

okazji rocznicy ślubu   

630 Za † Danutę Lindner 

1830 Za † Marię Posyniuk w 1. rocznicę 

śmierci 

630 Do Opatrzności Bożej, z podzięko-

waniem za odebrane łaski, z prośbą o 

dalsze błogosławieństwo Boże i zdro-

wie dla Katarzyny i Aleksandra w 

dniu urodzin 
1730 Msza św. z ZOL-u 

1830 W intencji małżeństw i rodzin naszej 

parafii 

Zalecka: Przez wstawiennictwo Anioła 

Stróża, z podziękowaniem za odebrane 

łaski z prośbą dalsze błogosławieństwo 

Boże i zdrowie dla rocznego dziecka 

Filipa Skrzypczak 

630 Godzinki ku czci NMP 

700 Z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże i zdrowie dla Łukasza z okazji 

6. urodzin oraz dla całej rodziny Ja-

noszka i Szwingel 

830 Für † Hans Janecko zum Todesjahr 

und Ehefrau Rosa 

1000 Za † Gertrudę Czyszczoń w rocznicę 

urodzin  

1130 Z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże i zdrowie dla Marii i Lothara z 

okazji 40. rocznicy ślubu oraz o dary 

Ducha Świętego u rocznicę urodzin 

Lothara i Maksymiliana 

1500 Nieszpory niedzielne  
Koronka do Miłosierdzia Bożego 

1600  Z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże i zdrowie dla mamy Marty z 

okazji 96. urodzin 
 

PONIEDZIAŁEK – 20.02.2017 

ŚRODA – 22.02.2017 

WTOREK – 21.02.2017 

PIĄTEK – 24.02.2017 

SOBOTA – 25.02.2017 

CZWARTEK – 23.02.2017 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.02.2017 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 

 
 

Poniedziałek 

13 II 

7.00 1) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

2) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

3) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 1) Za † Józefa Ćwikłowskiego i †† z rodziny Ćwikłowski, Mayer, Thil i Niemiec 

2) Przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej o udaną operację i zdrowie dla ciężko 

chorej Anny Marii 

 

Wtorek  

14 II 

7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy 

2) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

3) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

4) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 Za † babcię Walerię Mańka i † męża Józefa 

 

Środa 

15 II 

7.00 1) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

2) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

3) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 1) W intencji papieża Franciszka, Ojczyzny, Telewizji Trwam i Radia Maryja 

2) Dziękczynna za łaski otrzymane za pośrednictwem Matki Bożej Loretańskiej, z prośbą  

o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie 

 

Czwartek  

16 II 

7.00 1) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

2) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

3) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 1) Za † Helenę Fredę 

2) Za † Marię Styra oraz za †† z rodziny Styra i Janik 

 

Piątek  

17 II 

7.00 1) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

2) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

3) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 Za †† Piotra Szyjka w 2 rocznicę śmierci 

 

Sobota  

18 II 

7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej 

2) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

3) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

4) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 Za † Otylię Kacperek w rocznicę śmierci, † męża Karola i †† rodziców 

 

Niedziela 

19 II 

 

8.00 1) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

2) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

3) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

9.30 Za † syna Arkadiusza w 13 rocznicę śmierci, † męża Willibalda, †† rodziców Ewę i Adama,  

†† teściów i dziadków z obu stron 

12.00 Za † mamę Annę w 4 rocznicę śmierci 

17.00 Za † córkę Karinę Gricner w rocznicę śmierci, † brata i †† rodziców z obu stron 

 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 

PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3 
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INTENCJE MSZALNE 

 
 

Poniedziałek 

20 II 

7.00 1) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

2) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

3) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 Za † Kazimierza w rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron: Eugenię, Teofila, Karolinę  

i Józefa, † brata Aleksandra oraz †† Stanisława i Janinę 

 

Wtorek  

21 II 

7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy 

2) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

3) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

4) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 Za †† rodziców w rocznicę śmierci, †† krewnych oraz † Teresę Szolc i za dusze w czyśćcu 

cierpiące 

Środa 

22 II 

7.00 1) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

2) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

3) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 Za † męża Wacława Zarzyckiego i † syna Władysława w rocznicę śmierci 

 

Czwartek  

23 II 

7.00 1) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

2) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

3) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 Dziękczynna za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

 

Piątek  

24 II 

7.00 1) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

2) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

3) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 Za †† rodziców Józefę i Jana Matelskich, †† teściów Mariannę i Józefa Stochmiałek  

i †† z obu stron 

 

Sobota  

25 II 

 

7.00 1) Składkowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej 

2) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

3) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

4) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

17.30 1) Za † Romana i †† teściów Stefanię i Hilarego 

2) Za Dzieci Poczęte Nienarodzone i za dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Niedziela 

26 II 

 

8.00 1) Za † Jadwigę Neugebauer (greg.) 

2) O wieczne szczęście dla †† rodziców Heleny i Jana w rocznicę śmierci 

9.30 Za †† rodziców Jana i Hildegardę Langer, † brata Józefa, siostrę Margot, †† rodziców Urszulę 

i Horsta Kołodziej oraz †† pokrewieństwo Kołodziej i Rygoł 

12.00 Za † syna Jacka i za † Stanisławę Wójcicką 

17.00 1) Za † Franciszka Prusko (greg.) 

2) Za † Reinholda Prusko (greg.) 

 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

12 lutego 2017 r. 

 

1. Zakończyła się VII edycja Kursu Alfa. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego 

organizację: liderom grup i ich pomocnikom, osobom adorującym Najświętszy Sakrament, 

pracującym w kuchni oraz wszystkim uczestnikom. Jednocześnie informujemy, że przyjmujemy 

zapisy na kolejną VIII edycję Kursu Alfa, która rozpocznie się 6 kwietnia. Zgłoszenia przyjmujemy 

w zakrystii i u o. Sylwestra do 10 marca. Ilość miejsc jest ograniczona. 

2. W środę, 15 lutego, podczas wieczornej mszy św. będziemy się modlić w intencji papieża 

Franciszka, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Do udziału zapraszamy członków Koła 

Radia Maryja i wszystkich chętnych. 

3. Również w środę zapraszamy na comiesięczne spotkanie członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Rozpocznie się ono mszą św. o godz. 17.30, a następnie w salce klasztornej odbędzie się spotkanie 

formacyjne. 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VII TYDZIEŃ ZWYKŁY  

19 lutego 2017 r. 
 

1. We wtorek, 21 lutego, podczas mszy św. wieczornej będziemy się modlić o kanonizację  

bł. Jakuba Strzemię, patrona Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. Zapraszamy do udziału w tym 

nabożeństwie. 

2. W piątek, 24 lutego, o godz. 17.30 zostanie odprawiona comiesięczna msza św. z modlitwą  

o uzdrowienie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

3. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Kto z wiernych zechciałby przekazać 1% podatku na 

prowadzenie prac konserwatorskich w naszym franciszkańskim kościele i klasztorze oraz 

organizację letniego wyjazdu dla młodzieży, może to uczynić wskazując ten cel w rocznym zeznaniu 

podatkowym według informacji umieszczonej w ulotce (można ją zabrać przy wyjściu z kościoła)  

i stronie internetowej klasztoru. Osobom wspierającym nas, zwłaszcza rencistom i emerytom KRUS 

i ZUS, oferujemy pomoc w wypełnieniu zeznania podatkowego. Jednocześnie wyrażamy serdeczną 

wdzięczność osobom, które już ofiarowały na nasz cel swój 1% podatku i zapewniamy o pamięci  

w modlitwie. 

 

 

 

Klasztor Franciszkanów 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 
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Tylko serce czyste może w pełni dokonać wielkiego  

dzieła miłości, jakim jest małżeństwo 
Jan Paweł II 

 

W tym wydaniu naszej gazetki chcemy podjąć refleksję nad tematyką narzeczeństwa: 

„Od zakochania do narzeczeństwa”. 
 

Praktycznie narzeczeństwo zaczyna się od pytania „zostaniesz moją żoną?”, czyli od za-

ręczyn, których zewnętrznym znakiem jest pierścionek. Jednak przygotowanie do małżeń-

stwa to proces stopniowy i ciągły, stanowi coś więcej aniżeli tylko ogłoszenie wszem i 

wobec chęci zawarcia małżeństwa, zamówienia sali weselnej czy wybrania sukni ślubnej. 

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o przygotowaniu dalszym, które rozpoczyna się 

w dzieciństwie, w rodzinie, kiedy zaszczepia się szacunek dla każdej wartości ludzkiej i 

dla sposobu widzenia i traktowania osób odmiennej płci, by w czystości w odpowiednim 

czasie móc przejść z narzeczeństwa do małżeństwa. Jest to czas, kiedy ogromną rolę od-

grywa formacja duchowa i katechetyczna mająca na celu ukazanie małżeństwa jako po-

wołania, ale bez wykluczenia możliwości pójścia drogą kapłańską czy zakonną.  
 

Ostatecznie przygotowanie do małżeństwa – bez względu na to, jaka instytucja je zapewnia 

– winno być ukierunkowane na to, aby narzeczeni zostali wychowani i ukształtowani w 

taki sposób, by mogli urzeczywistnić celebrację ważną, godną i owocną, a jednocześnie 

byli zdolni do odpowiedzialnego wprowadzenia w życie misji, do jakiej będą przeznaczeni 

przez sakrament. Dlatego przygotowanie do małżeństwa jest  zawsze konieczne. 
 

„Sprawą pierwszorzędnej wagi  - Podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego – jest przy-

gotowanie do małżeństwa, aby małżeńskie <tak> było aktem wolnym i odpowiedzialnym 

oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie” 

(KKK 1632). 
 

Dobry kurs przed małżeński można odbyć w naszej parafii w tym roku w marcu, maju 

(weekendowy) i październiku, jak również w innych miejscach naszej diecezji np. Dom 

Formacyjny w Raciborzu Miedoni, Dom formacyjny w Nysie, czy w Opolu. 


