
Ogłoszenia duszpasterskie 
XXXI Niedziela Zwykła – 30.10.2016r. 

Kościół parafialny p.w. Św. Alberta - GŁOGÓW, ul. Staromiejska 17 
1. Od dzisiejszej niedzieli porządek Mszy św. jest następujący: 8.30, 10.00, 11.30 i 18.30.           

Na Mszę św. o godz. 11.30 zapraszamy całe rodziny, a szczególnie dzieci przygotowujące 
się  w naszej Parafii do I Komunii św.  Dziś po tej Mszy św. spotkanie dla rodziców na 
plebanii. 

2. Dzisiaj o godz. 16.00 w kaplicy Domu „Uzdrowienia Chorych” spotkanie w ramach 
Duszpasterstwa Małżeństw Niesakramentalnych. 

3. W poniedziałek zakończenie nabożeństwa różańcowego. Zachęcamy wiernych do odmawiania 
różańca w rodzinach. 

4. We wtorek 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.  w naszym kościele            
o godz. 8.30, 10.00 i 18.30.  

5. Nabożeństwa na cmentarzach: Brzostów godz. 12.30 – procesja i 13.00 Msza św. a na                     
ul. Legnickiej o godz. 15.00. 

6. W środę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza św. o godz. 8.30     
i 10.00 – za zmarłych polecanych modlitwie Kościoła (Msze św. zbiorowe) z odczytaniem 
imion zmarłych oraz  Msza św. wieczorna o godz. 18.30.  

7. Od czwartku – 3 listopada - rozpoczynamy nabożeństwo wspominkowe za zmarłych o 
godz. 18.00. W kruchcie kościoła oraz na drzwiach salki będzie wywieszony - 1 listopada - 
plan modlitwy za zmarłych. W ten dzień, kiedy będą wymieniani zmarli z naszej rodziny 
zachęcamy, aby przyjść do świątyni na wspólną modlitwę i Mszę św. wieczorną. 

8. Odpusty za zmarłych: wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę, 1 i 2 listopada mogą dostąpić 
odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Można uzyskać tylko jeden 
raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić: „Ojcze nasz”, „Wierzę w 
Boga” oraz wypełnić warunki: spowiedź, Komunia św.,  i modlitwa w intencji Ojca Świętego. 
Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują 
odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 
listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.  

9. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek i piątek od godz. 
17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, a następnie o godz. 18.00 – nabożeństwo 
wypominkowe. 

10. Chorych z naszej Parafii odwiedzę w sobotę od godz. 8.00. 
11. Kurs przedmałżeński rozpocznie się w Kolegiacie w poniedziałek 7 listopada na Mszy św.                 

o godz. 18.00 w kaplicy Cichych Pracowników Krzyża. 
12. Michał ma już prawie 10 lat i uczęszcza do 3 klasy szkoły podstawowej w Głogowie. Jest 

bardzo silnym i pełnym ambicji dzieckiem.  Niestety ostatnio stan zdrowia Michała pogorszył 
się, a lekarze zdiagnozowali u niego poważną chorobę - Anemię Aplastyczną. Na szczęście dla 
Michała istnieje szansa jak najszybszego przeszczepienie szpiku. Szczegóły na plakacie                   
w kruchcie kościoła. 

13. Do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”. 
14. „Bóg zapłać” za złożone ofiary na Mszy św. oraz za ofiary złożone w ramach wypominek za 

zmarłych. 


