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                     PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓZAŃCOWEJ
Słowo ,,różaniec’’  pochodzi  od łacińskiego słowa rosarium ,  które oznacza ogród różany. Ilekroć
odmawiamy  różaniec,  ofiarujemy  Matce  Bożej  pęk  róż  -  wieniec  najpiękniejszych  modlitw
połączonych z medytacją nad tajemnicami naszego zbawienia. Różaniec jest potężną bronią w walce
z siłami zła. Święty o. Pio mówił:,, Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby
kochali Matki Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie.
Szatan stara się zniszczyć tę modlitwę, ale to mu się nigdy nie uda.”
Zapraszamy  wszystkich  do  uczestnictwa  w  Nabożeństwie  Różańcowym.  W  dni  powszednie
Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci  o godz.  1630;  dla dorosłych o godz.  1730.  W niedzielę i  święta
różaniec o godz. 1800.

7-8 październik  -  Całodobowe czuwanie  modlitewne dla Intronizacji  Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Kościół N.M.P. Królowej Polski. Nasza parafia będzie prowadzić adoracje od godz. 12 00 –
1300,oraz  od godz. 2300– 2400. Zapraszamy do udziału w tej adoracji.
14  październik –  Dzień  Edukacji.  Pamiętamy  w  modlitwach  o  nauczycielach  ,  katechetach  i
wszystkich wychowawcach.
16 październik – Przypada trzydziesta ósma rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II. W
naszej ojczyźnie przeżywamy kolejny Dzień Papieski. Odbywa się zbiórka ofiar na Dzieło Nowego
Tysiąclecia, dla ubogiej a zdolnej młodzieży. 
18  październik-  Święto  św.  Łukasza  Ewangelisty  –  patrona  Służby  Zdrowia.  Pamiętajmy  w
modlitwie o wszystkich pracownikach Służby Zdrowia.
22  –  23  październik  –  W  sobotę  i  niedzielę   planujemy  naszą  coroczną  pielgrzymkę  do
Niepokalanowa. W tym roku przypada 75 rocznica męczeńskiej śmierci naszego patrona. Chcemy
również udać się do Warszawy aby nawiedzić ważne miejsca związane z religią i historią naszego
narodu,  min.:  grób  bł.  ks.  Jerzego,  cmentarz  na  Powązkach,  kaplicę  i  pałac  Prezydenta
Rzeczypospolitej,   Stare Miasto.  A w Szymanowie odwiedzić Sanktuarium Matki  Bożej  patronki
Ułanów Jazłowieckich. Zapisy na pielgrzymkę w zakrystii po Mszach św.

23  październik-Przeżywamy Niedzielę Misyjną. Rozpoczynamy w kościele Tydzień Misyjny
28 październik –  Święto  Świętych  Apostołów Szymona  i  Judy  Tadeusza.  Jest  to  dzień  imienin
naszego Księdza Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie
w intencji naszego pasterza.

      

Intencja ogólna- Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem do
prawdy i silnym poczuciem etyki.
Intencja  ewangelizacyjna -  Aby  Światowy Dzień  Misyjny  odnowił  we  wszystkich  wspólnotach
chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związaną z głoszeniem Ewangelii.

      

   

                ,, WIECZNY   ODPOCZYNEK   RACZ   IM   DAĆ   PANIE”
W mienionym czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności : Śp. Henryk Tworkowski –
lat 63 ; Śp. Aurelia Jach – lat 60 ; Śp. Marzena Śliwińska – lat – 49 ; Śp. Genowefa Kruszewska – lat-
66 ; Śp. Mieczysław Michalak – lat- 82. Ich dusze polecamy Bożemu Miłosierdziu.

      
 

      

Parafialny oddział  AK informuje,  że  w dniach 16-18.IX.b.r,  odbyły  się  rekolekcje  formacyjne  w
Paradyżu. Oto najważniejsze refleksje  i przesłania z wygłoszonych homilii i konferencji: 
Podstawą  działalności  A.K.,  jest  Katechizm.  Kość.  Katolickiego.  Przesłanie  skierowane  do  nas;
„praca do końca i bez końca”. Kościołowi nie chodzi o to, by każdy wierzący był idealny, ale  by w
swoim  otoczeniu  tworzył  perspektywę  drogi  do  nieba.  Członkowie  A.K.  są  objawem
charyzmatycznego  Kościoła;  „teologami”  w  swoim  miejscu  i  czasie.  Powinnością  w  działalności
każdego z nas, jest zwracanie się do młodego pokolenia; księży i wiernych. Nieśmy miłosierdzie i
starajmy się by łaska Boża była stałym elementem egzystencji wiernych.- Póki nie będziemy tacy jak
Chrystus, świat nie będzie nas wiernych szanował.

    

      

Parafialny Zespół  Caritas  przypomina,  że  godziny  urzędowania  Caritasu są  w każdy  pierwszy  i
trzeci  poniedziałek miesiąca  w godz.  od 1700– 1800.  Dziękujemy wszystkim,  którzy  w jakikolwiek
sposób starają się pomagać potrzebującym. Zachęcamy chętne osoby by zapisywały się  do pomocy w
Caritasie.  Dziękujemy Gronu Wspierających Ubogich.



                        
                                  
                                               K   O   M   E   N   T   A   R   Z   E

W I E M,  W  C O  W I E R Z Ę

               PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we 
Mszy świętej i powstrzymać się od prac 
niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do 
Sakramentu    Pokuty.

3.  Przynajmniej raz w roku, w okresie 
wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego 
Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

                   DRUGIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE
Analizując  słowa  tworzące  drugie  przykazanie,  należy
dopowiedzieć,  że  przynajmniej  raz  w  roku”  oznacza
niezbędne  minimum,  poza  które  nie  można  wyjść  bez
narażenia  się  na  ciężkie  niebezpieczeństwo  dla  swojej
duszy;  błądzi  ten,  kto  uznaje,  że  „ten  jeden  raz”  w
zupełności wystarcza; częstotliwość spowiedzi uzależniona
jest  z  jednej  strony  od  częstości  popełniania  grzechów
ciężkich,  z  drugiej  zaś  -  od  osobistej  pobożności  i
świadomości poważnych zagrożeń, które nas spotykają w
życiu.  Przystąpić  do  sakramentu  pokuty  oznacza
skorzystać z odpowiednią dyspozycją duszy ze wskazanej
formy  sakramentalnej  (chodzi  o  tzw.  spowiedź  uszną
wobec kapłana) - zwykle jest to spowiedź w konfesjonale,
poprzedzona odpowiednim przygotowaniem.  Obejmująca
najpierw,  niezbędne  informacje  o  penitencie;  kto  się
spowiada,  kiedy była  ostatnia  spowiedź,  czy  odprawiona
została  pokuta,  następnie  wyznanie  grzechów  ciężkich,  i
powszednich, zapewnienie o żalu i postanowieniu poprawy.
Następnie prośba o rozgrzeszenie i zadanie pokuty; należy
również bardzo poważnie potraktować pouczenie dawane
przez  kapłana  i  ściśle  zastosować  się  do  wskazań  co  do
sposobu  naprawienia  krzywd  i  wypełnienia  warunków
pokuty.  Istotny  jest  moment  rozgrzeszenia,  gdy  kapłan
wypowiada  słowa:  „Bóg  Ojciec  miłosierdzia,  który
pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie
swojego  Syna  i  zesłał  Ducha  Świętego  na  odpuszczenie
grzechów,  niech  ci  udzieli  przebaczenia  i  pokoju  przez
posługę Kościoła.  I  ja  odpuszczam tobie  grzechy w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Penitent powinien wtedy
odpowiedzieć:  „Amen”.  Oznacza to całkowitą akceptację
tego,  co  się  dokonało  w  sakramencie,  i  gotowość  do
wypełnienia warunków pokuty. Dziękczynienie Panu Bogu
za  Jego  miłosierdzie  winno  być  naturalną  kontynuacją
sakramentu.

                           ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
 18.10. ŚW. ŁUKASZ EWANGELISTA, w. 1
Pochodził  z Antiochii  Syryjskiej,  nawrócony z pogaństwa. Był z
zawodu lekarzem, należał do ludzi wykształconych, pięknie władał
językiem greckim, był również malarzem. Znany był w Antiochii
już kilka lat  po śmierci  Pana Jezusa,  to  właśnie tu wyznawców
Chrystusa  zaczęto  nazywać  chrześcijanami.  Oczarowany  nauką
płynącą  z  ust  Apostołów,  w  roku  50  -  czyli  kilkanaście  lat  po
śmierci Pana Jezusa, przyjął Chrzest święty i przyłączył się do św.
Pawła  Apostoła  i  pozostał  mu  wierny,  aż  do  jego  śmierci.
Prawdopodobnie mianowany przez św. Pawła, został biskupem w
jednym z miast w Grecji, zmarł w Beocji w wieku 84 lat.  Zostawił
po sobie dwie bezcenne pamiątki, dokumenty, które uczyniły go
nieśmiertelnym:  Ewangelia  i  Dzieje  Apostolskie.  Zauważmy  na
jego  staranne podejście do pisania; badał  świadków wydarzeń i z
pierwszego źródła czerpał  wszystkie informacje. Formę i układ
ułożył podobnie jak św. Mateusz i św. Marek, ale ubogacił ją w
wiele  nowych  szczegółów,  a  mianowicie  o  ;  zwiastowanie
narodzenia  św.  Jana  Chrzciciela  i  Jezusa,  nawiedzenie  św.
Elżbiety,  narodzenie  św.  Jana  i  Pana  Jezusa,  pokłon  pasterzy,
ofiarowanie  w  Świątyni…  a  także  min.  o  jawnogrzesznicy,
przypowieści  o  miłosiernym  Samarytaninie,  o  synu
marnotrawnym,  o  bogaczu  i  Łazarzu.  Nie  mniej  cennym,  bo
jedynym, jest dokument zatytułowany „Dzieje Apostolskie”. Tylko
na podstawie tego dokumentu wiemy, że podróżował św. Pawłem i
opisał  je  z  drobiazgową  dokładnością.  Jest  patronem  lekarzy  i
pracowników sł. zdrowia, a także plastyków i artystów. 
Bł. ks. WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI /1904-1974/, urodził się w
Berdyczowie.  Szkołę  średnią  i  studia  prawnicze  ukończył  w
Krakowie  /na  UJ/.  Potem  wstąpił  do  seminarium  duchownego,
które  ukończył  w  roku  1931.  W roku  1936,  na  własną  prośbę
wyjechał  na  kresy  do  Łucka,  gdzie  został  proboszczem
katedralnym, a później sekretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej  i  dyrektorem Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej.
Więzień  sowieckich  łagrów  w  systemie  Gułag,  wielokrotnie
skazany,  cudem  ocalony  przed  rozstrzelaniem  przez  NKWD.
Misyjny  duszpasterz  w  Kazachstanie  i  całej  sowieckiej  Azji
Środkowej,  nazywany  Apostołem  Kazachstanu.  Dwa  razy
odwiedził Polskę; w 1965 i 1972 roku/ wtedy spotkał się z kard.
Karolem Wojtyłą/.  W dniu 25.XI. 1974 odprawił  swoją ostatnią
Mszę św. - Ze względu na zły stan zdrowia odwieziony do szpitala
w  Karagandzie,  gdzie  03.XII.  1974  zmarł  z  różańcem  w  ręku.
Beatyfikacji  ks.  Wł.  Bukowińskiego 11.09.2016.r w Karagandzie
dokonał Kard. Angelo Amato.

                                                  WSPOMNIENIE INNYCH ŚWIĘTYCH
01.X. Św. Teresy od dzieciątka Jezus,            05.X  Św. s. Faustyny Kowalskiej,           15.X. Św. Teresy z Avila dr Kościoła           
16.X. Św. Jadwigi, księżnej, patronki Śląska,     19.X. Św. Pawła od  Krzyża kapłana 
21.X. Św. Urszuli dziewicy, męczennicy,             28.X. Św. Szymona i Św. Judy Tadeusza Apostołów

Adres parafii p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe:    ul. Legnicka 2. 67-200 Głogów    tel. 76/8352399   i   76/8335403
Proboszcz- ks. dziekan kanonik mgr  Zbigniew Walaszek,       wikary - ks. mgr Krzysztof Batóg
Kancelaria parafialna czynna;     we wtorki 1700- 1800, w środy; 900- 1000, piątki 1700-1800

Msze św. Codzienne o godz. 1800,  w niedzielę; o godz. 700, 900, 1000 (w Domu  Op. Społ.),1100, 1230 i 1830

Godzina Miłosierdzia Bożego w połączeniu z adoracją Najświętszego Sakramentu w każdy piątek o godz.1500

Zachęcamy do  odwiedzania naszej strony internetowej;   www.maksymilian.glogow.pl
Spotkania grup parafialnych; - A.K. w II czwartek każdego miesiąca, po mszy św. wieczornej, Caritas-w II wtorek każdego miesiąca
po mszy św. wieczornej, Odnowy w Duchu św.- w każdą środę po mszy św. wieczornej,  Schola – w sobotę o godz. 10 00, ministranci -
w sobotę o godz.1000, żywy różaniec + zmiana tajemnic w ostatnią niedzielę miesiąca po mszy  o godz.1230  Zapraszamy do udziału w
pracach różnych grup parafialnych.
                     Informator powstał z inicjatywy Akcji Katolickiej pod patronatem duszpasterzy z naszej parafii

http://www.maksymilian.glogow.pl/


                                                                    Opracowanie: Ryszard Herman


