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                            INFORMACJE Z ŻYCIA PARAFII I KOŚCIOŁA
                     ZAKOŃCZENIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY
W  minionym  okresie  zakończyliśmy  Wizytę  Duszpasterską  -  Kolędę  w  naszej  parafii.  Oto  kilka
refleksji na ten temat: U większości rodzin spotkania odbyły się w życzliwej i  religijnej atmosferze. Z
rozmów wśród rodzin wynika duże zatroskanie o parafię i jej rozwój. Z ubolewaniem zauważamy
zubożenie społeczeństwa. W dalszym ciągu dostrzegamy utrzymujący się na dużym poziomie  brak
dostępu w kraju do pracy dla ludzi młodych. Wielu naszych parafian, a większości osób starszych
choruje, oni wymagają szczególnej opieki i troski, nie tylko lekarskiej. Pamiętajmy o nich w naszych
modlitwach,  a  także  z  nimi  w  trudnych  chwilach.  Pragniemy  podziękować  za  dobre  słowo  i
życzliwość, oraz wszelkie ofiary składane przy okazji kolędy. Niepokojącym jest fakt, iż wiele osób nie
uczestniczy  w  niedzielnej  Mszy  św.  i  coraz  rzadziej  przystępuje  do  Sakramentów  Świętych.
Szczególnie  bolesne to jest,  że dostrzegamy ten problem wśród dzieci  i  młodzieży.  Przypominamy
rodzicom o obowiązku religijnego wychowania swych dzieci, dając im przykład swego zaangażowania
w wierze.

 2 .II.2016. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO –MATKI BOŻEJ     GROMNICZNEJ
Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest   to pamiątka
ofiarowania  Pana  Jezusa  w  świątyni  Jerozolimskiej  i  dokonania  przez  Matkę  Bożą  obrzędu
oczyszczenia. Na mszach świętych dokonuje się obrzędu błogosławieństwa świec.                              
  
 DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
Od 1997 roku w dniu 2 lutego kościół obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia
Konsekrowanego.  Modlimy  się  za  osoby  ,  które  oddały  swe  życie  na  służbę  Bogu  i  ludziom  w
zakonach, zgromadzeniach, stowarzyszeniach życia apostolskiego.
 
11.II. 2016 ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO- WSPOMNIENIE N.M.P. Z LOURDES
Modlimy się za wszystkich ludzi chorych i cierpiących. Za wszystkich, którzy niosą  pomoc w chorobie
i cierpieniu oraz za całą Służbę Zdrowia. W tym dniu o godz. 11.00 ksiądz biskup odprawi Mszę św. w
kaplicy miejscowego szpitala i odwiedzi chorych na oddziałach.

     

 W każdym dniu Nowego Roku 2017 trwajmy z  odnowionym duchem wiary, którego wskrzesiła nam
nowo narodzona Boża Dziecina. Tego wszystkim parafianom życzą członkowie Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej. Zapraszamy chętne osoby do współdziałania w POAK przy naszej parafii. Bądźcie
razem z nami w krzewieniu chrześcijańskich wartości wśród  najbliższego nam otoczenia. Szczególną
uwagę kierować będziemy na ludzi młodych i osamotnionych. 

     
    

Bardzo dziękujemy parafialnemu Zespołowi Caritas  i osobom wspierającym zbiórkę pieniędzy do
puszek, z których dochód przeznaczony jest dla osób potrzebujących. Jednocześnie przypominamy, że
spotkania Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w każdy II wtorek miesiąca ,  po wieczornej
mszy  świętej.  Dziękujemy  Gronu  Wspierających  Ubogich  i  wszystkim,  którzy  składają  dary  dla
potrzebujących. Niech Dobry Bóg wszystkim błogosławi!

      

                         ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓZAŃCA

Intencja ogólna – Aby ludzie przeżywający próby ; zwłaszcza uchodźcy , ubodzy i spychani
na margines - spotkali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

      

                ,,WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE”
W mienionym czasie odeszli z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności:
Śp. Irena Zawieja – lat 94  ,Longina Błachowiak – lat 84 , Eugeniusz Wójcik – lat 85  oraz 
Marian Królikowski – 85 lat. Ich dusze polecamy Bożemu Miłosierdziu Ich dusze polecamy 
Bożemu Miłosierdziu

                        



                                             K   O   M   E   N   T   A   R   Z   E

W I E M,  W  C O  W I E R Z Ę

            SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA:

1.   Chrzest
2.   Bierzmowanie
3.   Eucharystia
4.   Pokuta i pojednanie
5.   Namaszczenie chorych
6.   Kapłaństwo
7.   Małżeństwo

Sakrament Chrztu:
Chrzest  święty  jest  fundamentem  całego  życia
chrześcijańskiego,  bramą  życia  w  Duchu  i  bramą
otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest
zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie
Boży,  stajemy  się  członkami  Chrystusa  oraz  zostajemy
wszczepieni  w  Kościół  i  stajemy  się  uczestnikami  jego
posłania.  Sakrament  ten  jest  nazywany  chrztem  ze
względu na główny obrzęd, przez który jest  wypełniany:
chrzcić  (gr.  baptizein)  oznacza:  "zanurzyć,  pogrążyć";
"zanurzenie"  w  wodzie  jest  symbolem  pogrzebania
katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez
zmartwychwstanie z Chrystusem, jako „nowe stworzenie".
[KKK 1213 – 1215]
 Chrzest  jest  najpiękniejszym  i  najwspanialszym  darem
Boga...  Nazywamy  go  darem,  łaską,  namaszczeniem,
oświeceniem,  szatą  niezniszczalności,  obmyciem
odradzającym,  pieczęcią  i  wszystkim,  co  może  być
najcenniejsze.  Darem  –  ponieważ  jest  udzielany  tym,
którzy  nic nie  przynoszą;  łaską –  ponieważ jest  dawany
nawet  tym,  którzy  zawinili;  chrztem  –ponieważ  grzech
zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ
jest  święty  i  królewski  (a  królów  się  namaszcza);
oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą –
ponieważ  zakrywa  nasz  wstyd;  obmyciem  –  ponieważ
oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem
panowania Boga.

                         

                           ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
ŚW. AGATA  - dziewica, męczennica  
To jedna z męczennic z początku chrześcijaństwa. Jedna z wielu,
które przyjęły naukę Chrystusa w pierwszych wiekach - w erze
okrutnych  prześladowań  wyznawców  nowej  religii  w  imperium
rzymskim. Kobiety były podporą Kościoła w trudnych czasach,
bez lęku gotowe były znosić najbardziej wyrafinowane tortury i
męki.  Oczekiwały  rychłego  nadejścia  Zbawiciela,  ustanowienia
królestwa niebieskiego i Sądu Ostatecznego dla grzeszników. Św.
Agata żyła w III  wieku, urodziła się  w Katanii  na Sycylii,  była
szlachetnie urodzoną i wielkiej urody  dziewicą. Chciała całe życie
spędzić  w  dziewictwie,  ale  swoją  urodą  zwróciła  uwagę
namiestnika prowincji, Kwincjana. Nie chciała mu się oddać, ten
potraktował jej  odmowę za zniewagę. By ją upokorzyć umieścił
Agatę  w domu publicznym. Tamże Agata, dzięki pomocy Bożej
zachowała   niewinność.  Rozgniwany  namiestnik,  poddał  ją
torturom, w trakcie których odcięto jej piersi. Wówczas to pojawił
się  Anioł  i  za  jego  sprawą  piersi  cudownie  odrosły.  Na  koniec
dręczyciele rzucili dziewczynę na rozżarzone węgle i tak dokonała
żywota.  Działo  się  to  za  cesarza  Decjusza.  Wkrótce  za  sprawą
nadprzyrodzonych  znaków,  dokonywanych  za  jej
wstawiennictwem została patronką miasta i  jedną z najbardziej
popularnych  chrześcijańskich  świętych.  Chroni  przed  pożarami
pomaga  w  dolegliwościach  kobiecych.  Jest  patronką  kobiet  i
ludwisarzy. Jest piękna modlitwa do niej, warto więc pomodlić się
w różnych intencjach : 

Wszechmogący Boże, niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta
Agata,  dziewica,  męczennica,  która  podobała  się  Tobie,  dzięki
męczeństwu i poświęconej Tobie czystości.
Przez  zasługi  św.  Agaty,  naszej  patronki,  błagamy  Cię  Boże,
umacniaj nas,  abyśmy nie zrażali  się nigdy trudnościami i  bólem,
lecz  by  nasza  miłość  hartowana  w  cierpieniu  jak  w  ogniu
rozgrzewała serca innych i wiodła nas do Ciebie.
Wszechmogący Boże, niech św. Agata wstawia się za nami i naszymi
bliskimi, wyjednuje nam potrzebne łaski, opiekuje się nami i chroni
od  wszelkich  niebezpieczeństw.  Przez  Chrystusa  Pana  naszego.
Amen . Święta Agato módl się za nami!

            WIERSZE WYBRANE 
                             M-1
Sekundy lecą na łeb na szyję
Minuty wyruszają w podróż niebezpieczną
Godziny przemijają jak lipiec i sierpień

A wszystko po to
By u Boga
Choć kawalerkę wynająć na wieczność.
                                             (Jan Twardowski)

                              WSPOMNIENIE INNYCH ŚWIĘTYCH
01.02. – św.  Brygidy z Kildare, dziewicy
03.02. – św. Błażeja biskupa, męczennika
05.02.- św. Agaty dziewicy, męczennicy
06.02. - św. Pawła z Miki i jego towarzyszy, męczennicy
09.02. – św. Apolonii dziewicy, męczennicy
11.02.  – św. Grzegorza  II papieża
14.02. – św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
16.02. – święci; Daniel, Eliasz, Izaak, Jeremiasz i Samuel – męczennicy
23.02. – św. Polikarpa biskupa, męczennika

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
                                                                    Opracowanie: Ryszard Herman
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