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INFORMACJE Z ŻYCIA PARAFII I KOŚCIOŁA
27 – listopad – PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
Okres Adwentu ma nas duchowo przygotować na Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Rozważamy również
tajemnice powtórnego przyjścia Pana Jezusa na końcu czasów.
PLAN REKOLEKCJ I ADWENTOWYCH
Niedziela – 27. XI. – Rozpoczęcie rekolekcji św. na wszystkich Mszach świętych – 7 00 , 900 , 1000 w DPS , 1100 ,
1230 , 1500 – Msza św. dla dzieci pierwszokomunijnych i o godz.1830
Poniedziałek – 28. XI. – godz. 9 00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną . Po Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu z modlitwą wstawienniczą. Godz. 16 30 – Msza św. Roratnia dla dzieci. Godz. 18 00 – Msza św. z
nauką rekolekcyjną . Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą.
Wtorek – 29. XI. – Godz. 900 – Msza św. z nauką rekolekcyjną. Godz. 16 30 – Msza św. Roratnia dla dzieci. Godz.
1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną. Po Mszy św. spotkanie z osobami z grup modlitewnych i apostolskich
oraz z innymi, którzy chcą włączyć się w życie apostolskie parafii.
Środa – 30 XI – Dzień spowiedzi Świętej. Spowiedź św. od godz. 8 00 – 900, o godz. 900 Msza św. z nauką
rekolekcyjną. Po południu spowiedź św. od godz. 16 00 – 1800 Godz. 1630 – Msza św. Roratnia dla dzieci. Godz.
1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną – Zakończenie rekolekcji.
NOWY ROK LITURGICZNY
Ostatni etap czteroletniego programu duszpasterskiego będziemy przeżywać pod szczególnym patronatem
Matki Bożej Fatimskiej, wiąże się to z 100. rocznicą objawień. Będziemy również przeżywać Rok św. Brata
Alberta, ogłoszony przez Konferencje Episkopatu Polski w związku z 100. rocznicą śmierci ,, Brata naszego
Boga”, oraz 300- lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
4 grudnia- św. Barbary. Modlimy się za wszystkich górników aby ich Bóg zachował od złego i Miał w swojej
opiece.
8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia.
,, Oto zwiastuje wam radość wielką , która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz pan”/ Łk. 2, 10- 11/.
31 grudnia – Zakończenie Starego Roku.
W duchu dziękczynienia stajemy przed Miłosiernym Bogiem, dziękując Mu za wszystkie dobrodziejstwa
jakimi nas obdarza. Jednocześnie prosimy o opiekę Bożą w nadchodzącym Nowym Roku .

Intencja ogólna- Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy
Intencja misyjna – Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno , prawdę i dobro Ewangelii która napełnia
życie radością i nadzieją.

,, WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE”
W minionym miesiącu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Śp. Zenon Mazik – lat 80 ; Śp.
Maria Opala – lat 80 ; Śp. Teresa Soroko – lat 75 ; Śp. Bolesław Cierlaczyk- lat 94. Polecajmy ich dusze
Bożemu Miłosierdziu.

Informujemy, że z naszej inicjatywy w szkołach podstawowych nr 6 i 12, odbędzie się konkurs na
„Bożonarodzeniowe” kartki świąteczne. Zachęcamy dzieci i ich opiekunów do udziału. Szczegóły uczestnictwa
przekażą katecheci tych szkół. Nadsyłanie prac upływa 14.XII.b.r.
Zapraszamy do udziału w pracach zespołu POAK i współpracy wszystkich chętnych. Bądźcie z naszym
udziałem „Mikołajami dla ludzkich potrzeb”.
Parafialny zespół Caritas, jak co rok organizuje zbieranie darów materialnych w sklepach i w kościele na rzecz
potrzebujących rodzin. Ofiarowując środki żywnościowe i słodycze, wspomagasz biednych i niesiesz radość
dzieciom. Prosimy aby nabywać kartki świąteczne i świece Caritasu wspierając naszą działalność jako Dzieło
Pomocy Dzieciom Potrzebującym. Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli.

K O M E N T A R Z E
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ŻYWOTY ŚWIĘTYCH

ŚW. ALBERT CHMIELOWSKI
Tercjasz
franciszkański,
PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
założyciel Zgromadzenia Braci Albertynów i Sióstr Albertynek.
1. W niedziele i święta nakazane, uczestniczyć we Urodził się 20.08.1845. roku w Igołomii k. Krakowa w zubożałej
Mszy świętej i powstrzymać się od prac rodzinie ziemiańskiej. Na Chrzcie św. nadano mu imiona; Adam i
niekoniecznych.
Bernard. Gdy miał 6 lat w czasie pielgrzymki do Mogiły, matka
poświęciła go Bogu. Chłopiec kształcił się w szkole kadetów w
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do
Petersburgu, a następnie w gimnazjum w Warszawie. W latach
Sakramentu pokuty.
1861-63 studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie
Razem z młodzieżą tej szkoły, wziął udział w Powstaniu
wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
Styczniowym, został ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem i
dostał się do niewoli rosyjskiej. Podczas operacji amputowano mu
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość
nogę. Przez pewien czas przebywał w więzieniu w Ołomuńcu, skąd
od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego
Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. zwolniony dzięki staraniom rodziny, by uniknąć represji władz
carskich, wyjechał do Paryża, i tam podjął studia malarskie.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Potem przeniósł się do Belgii i studiował inżynierię w Gandawie.
Powrócił jednak do malarstwa i ukończył Akademię Sztuk
PRZYKAZANIE CZWARTE:
- Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek Pięknych w Monachium. Wszędzie wyróżniał się postawą
wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem chrześcijańską i miał duży wpływ na otoczenie. W roku 1874,
jako uznany i dojrzały artysta powrócił do Polski. Poszukując
życia.
- Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w nowego ideału życia w malarstwie, zaczął czerpać natchnienie z
Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem tematów religijnych. Będąc pełen sił twórczych w 1880 roku
uroczystości. Dotyczy to wszystkich, którzy ukończyli porzucił malarstwo i liczne kontakty, mając 35 lat wstąpił do
czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania nowicjatu jezuitów w Starej Wsi, z zamiarem pozostania bratem
zakonnym. W stanie dużej depresji opuścił klasztor i do roku
wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.
- Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości 1882. leczył się w zakładzie dla nerwowo chorych, potem
w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od przebywał kilka lat u brata, gdzie całkowicie doszedł do zdrowia.
Zafascynowany duchowością św. Franciszka z Asyżu, rozpoczął
chrześcijan podjęcia innych form pokuty.
- Powstrzymywanie się od zabaw; sprzyja opanowaniu działalność tercjarską. W roku 1884 osiadł przy klasztorze ojców
instynktów i sprzyja wolności serca. Obowiązuje we Kapucynów w Krakowie. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich
obrazów wspomagał najbiedniejszych, a jego pracownia stała się
wszystkie dni Wielkiego Postu.
- Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w przytuliskiem nędzarzy. Widząc marną egzystencję biedoty,
niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako zdolny i ceniony malarz, z miłości do Boga i ludzi po raz drugi
dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, rezygnuje z kariery i obejmuje zarząd ogrzewalni dla
wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować bezdomnych. W roku 1887 przywdział habit tercjarski i przyjął
akty umartwiania siebie przez wierniejsze wypełnianie imię brat Albert, rok później złożył śluby. Dzień ten jest
własnych obowiązków,
zwłaszcza zaś
zachowywać początkiem działalności Zgromadzenia Braci III Zakonu św.
Posługującym
Ubogim,
zwanego
później
wstrzemięźliwość”. Wyjątkiem są jedynie przypadające Franciszka
„Albertynami”.
Pomimo
swego
kalectwa
wiele
podróżował,
wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby
odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania zakładał nowe przytuliska, sierocińce, domy dla starców i
tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę od nieuleczalnie chorych. Swym przykładem uczył współbraci, że
trzeba „być dobrym jak chleb”. Zmarł wyniszczony chorobą i
Proboszcza swojej parafii.
trudami życia w dzień Bożego Narodzenia w roku 1916. Umarł w
opinii świętości. Aktu beatyfikacji Brata Alberta 22.06.1983.r
dokonał papież Jan Paweł II, a 12.11.1989.r jego kanonizacji.
WSPOMNIENIE INNYCH ŚWIĘTYCH
3. XII. - św. Franciszka Ksawerego, kapłana
4. XII. - św. Barbary, dziewicy, męczennicy
6. XII. – św. Mikołaja z Mirry, biskupa
7. XII. – św. Ambrożego, biskupa dr Kościoła
13. XII. –św. Łucji, dziewicy, męczennicy
24. XII. – święci Adam i Ewa, prarodzice rodzaju ludzkiego
26. XII. – św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika
27.XII. – św. Jana , apostoła i ewangelisty
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.15 00
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.12 30 Zapraszamy do udziału w
pracach różnych grup parafialnych.
Informator powstał z inicjatywy Akcji Katolickiej pod patronatem duszpasterzy z naszej parafii
Opracowanie: Ryszard Herman

