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INFORMACJE Z ŻYCIA PARAFII I KOŚCIOŁA
Rozpoczął się dla dzieci i młodzieży okres letniego wypoczynku – czas zasłużonych wakacji. Należy
jednak zwrócić uwagę , że nie ma wakacji od Pana Boga. Gdziekolwiek przebywamy musimy zawsze
pamiętać o zachowaniu Bożych przykazań. Pamiętajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy
Świętej.
29 CZERWCA – Obchodzimy w kościele Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła .
Zapraszamy w tym dniu na Msze św. o godz.900 o godz.1800.
20-25 LIPCA– Będziemy przeżywać Światowe Dni Młodzieży na terenie naszej diecezji.
23 LIPCA w sobotę odbędzie się centralna celebracja Światowych Dni Młodzieży w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Świebodzinie. Zachęcamy do udziału w tych uroczystościach.
26-31 LIPCA – Rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Do naszej ojczyzny
przybywa Ojciec Św. Franciszek. W dniu 28 lipca o godz. 10 30 pod przewodnictwem Ojca św.
zostanie odprawiona uroczysta Msza św. na Jasnej Górze. Pozostałe uroczystości Światowych Dni
Młodzieży odbywać się będą w Krakowie.

SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI – W tym okresie modlimy się o trzeźwość w naszym
życiu osobistym i społecznym. Zachęcamy do zapisywania się do Parafialnej Księgi Trzeźwości
2-12 SIERPNIA – W tych dniach odbywa się Głogowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę .
Zachęcamy do udziału w tej pielgrzymce.
14 SIERPNIA – W liturgii kościoła wspominamy Świętego Maksymiliana Marii Kolbe –

Patrona naszej parafii. Jest to dzień odpustu parafialnego w naszej wspólnocie. Zapraszamy
wszystkich do udziału w Mszy św. Odpustowej, która zostanie odprawiona w tym dniu o
godz. 1230.
15 SIERPNIA- Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Głównej Patronki naszej
Diecezji. W tym dniu odbywają się Dożynki Diecezjalne w Rokitnie.
26 SIERPNIA – Obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA
MIESIĄC LIPIEC Intencja ogólna- Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet
egzystencja jest zagrożona. Intencja misyjna – Aby kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
poprzez swoją misje kontynentalną głosił ewangelię z odnowionym entuzjazmem i zapałem.
MIESIĄC SIERPIEŃ Intencja ogólna – Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między
narodami i przyczynił się do sprawy pokoju na świecie. Intencja misyjna- Aby chrześcijanie żyli
zgodnie z Ewangelią , dając świadectwo wiary , uczciwości i miłości bliźniego.
Przypominamy, że w każdą niedzielę przed mszą św. O godz. 9 00 w intencji ŚDM w Krakowie
godnego przyjęcia Ojca św. Franciszka przez całe społeczeństwo – odmawiać będziemy 1. Dziesiątkę
Różańca św. Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy.
Parafialny Zespół Caritas przypomina , że godziny urzędowania Caritasu są w każdy pierwszy i
trzeci poniedziałek miesiąca w godz. od 17 00– 1800. Dziękujemy wszystkim, za wszelką pomoc.
Zachęcamy do zapisywania się chętne osoby do pomocy w Caritasie.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE

W mienionym czasie odeszli do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej:
- Śp. Marianna Kruszewska – lat 85 ; oraz Śp. Włodzimierz Goraj – lat 79. 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
„Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy,
która jego jest”
Ostatnie przykazania Dekalogu pobudzają do
czujności przed pożądaniem oraz zabraniają
nieumiarkowanej zachłanności. Pożądanie jest
pragnieniem zmysłowym, które przeciwstawia się
wskazaniom rozumu; jest konsekwencją grzechu
pierworodnego. Wywołuje ono nieporządek we
władzach moralnych człowieka i nie będąc grzechem,
skłania do grzechu. Walka z pożądliwością cielesną
domaga się oczyszczenia serca i praktykowania
umiarkowania. Czystość pozwala dostrzegać Boga
i patrzeć na świat z Bożej perspektywy. Czystość
serca osiąga się przez modlitwę, praktykowanie
czystości, czystość intencji i spojrzeń. Domaga się ona
wstydliwości,
chroniącej
intymności
osoby.
Wstydliwość inspiruje pewien styl życia, który
przeciwstawia się dążeniom dzisiejszej mody i presji
panujących ideologii. Jest skromnością, wpływa na
styl ubioru, strzeże dyskrecji i tajemnicy miłości osób.
Jednym z głównych zadań współczesnego Kościoła
jest próba oczyszczenia klimatu społecznego
z szerzącego się erotyzmu i niezdrowej ciekawości.
Jest to zadanie zarówno całych społeczeństw, jak
i każdego z osobna.
Pożądanie prowadzi nie tylko do pragnienia osób, ale
także rzeczy, których osoba nie posiada, np. ubioru,
samochodu, domu czy pieniędzy. Dziesiąte
przykazanie zakazuje zachłanności, domaga się
natomiast usunięcia z serca zazdrości, będącej
jednym z grzechów głównych, gdyż pielęgnowana
może prowadzić do najgorszych występków – jak
w przypadku króla Dawida, który zamordował
Uriasza. Staje się grzechem śmiertelnym, gdy życzy
bliźniemu poważnego zła. Życie człowieka jest więc
trudną walką, którą toczy człowiek, ale umacnia
się w tej walce łaska Boża, stąd niezbędne jest
otwarcie serca na działanie Ducha Świętego. Jezus
nakazywał swoim uczniom, by przedkładali Go nad
wszystko i nad wszystkich ze względu na Niego i na
Jego Ewangelię. Dlatego wierzący wezwani są do
głębokiej formacji sumienia, by żyć szczęśliwie i
zgodnie z nauką Chrystusa. Pragnienie prawdziwego
szczęścia, które sięga rzeczywistości wiecznej, ale
dostępne jest już na ziemi, wyzwala człowieka z
nadmiernego przywiązania do dóbr tego świata.
W tym miejscu kończymy cykl poświęcony
Dekalogowi; po wakacjach rozpoczniemy nowy, by
wspierał na drogach naszej walki o świętość.
Oprac. Ks. M. Dekiert

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
14.08. ŚW.MAKSYMILIAN MARIA KOLBE, kapłan, 1894-1941
Urodził się 8.01.1894.r w Zduńskiej Woli, na chrzcie św. otrzymał
imię Rajmund o Rodzice jego byli ubogimi i zapracowanymi
mieszkańcami, byli jednak bogaci w dobra duchowe- należeli do
III Zakonu św. Franciszka, cenili też patriotyzm. W wieku 12 lat,
pojawiła mu się Najśw. Maryja Panna trzymająca w rękach dwie
korony: białą i czerwoną, zapytała czy je chce, dając do
zrozumienia, że biała oznacza czystość a czerwona męczeństwo.
„Odpowiedziałem, że chcę. Wówczas Matka Boża mile na mnie
spojrzała i znikła”. W roku 1907 ze starszym bratem postanowił
wstąpić do franciszkanów we Lwowie. Przed historycznym
obrazem Matki Bożej łaskawej (której ślubował przed wiekami
król Jan Kazimierz), postanowił poświęcić się Maryi- że będzie
walczył dla niej. Plany ich uczestnictwa w walce zmieniła matka,
która wraz z ojcem postanowiła poświęcić się na wyłączną służbę
Bogu. Rajmund uznał w tym znak woli Bożej, by pozostać w
kapłaństwie. Przyjął nowicjat w 1910.r. W roku 1912 z uwagi na
jego niezwykłe zdolności wysłano go do Rzymu, gdzie na
uniwersytecie papieskim obronił dwa doktoraty: z filozofii (1915) i
teologii(1919). Dnia01.11.1914 Kolbe złożył profesję uroczystą, w
czasie której dodał sobie imię Maria, a w roku 1918 otrzymał
święcenia kapłańskie. W porozumieniu z przełożonymi, założył
wśród kolegów Rycerstwo Niepokalanej. Po przyjęciu regulaminu,
wszyscy złożyli akt poświęcenia i oddania się Niepokalanej. W
roku 1919 wrócił do wolnej Polski, zaczął werbować ochotników
do Rycerstwa Niepokalanej. W roku 1922 zaczął wydawać w
Krakowie „Rycerza Niepokalanej”. W roku 1927 w Teresinie pod
Warszawą zakłada Niepokalanów(klasztor).W roku 1930 opuszcza
kraj i za zezwoleniem przełożonych udaje się do Japonii
(Nagasaki), gdzie zakłada drugi Niepokalanów. Wraca w
przededniu wojny do Niepokalanowa. Dnia 19.09.1939 Niemcy
przystąpili do likwidacji klasztoru. Kolbe i jego współbracia
zostali aresztowani. Po zwolnieniu z aresztu wraca do pracy w
Niepokalanowie. Gdzie organizuje nieustanną adorację Najśw.
Sakramentu, tworzy miejsca pracy i dział sanitarny. To skupisko
zakonne było solą w oku dla okupanta, 17.02.1941. r gestapo
zabrało o. Kolbego najpierw do Warszawy (na Pawiak), a
następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Pod koniec
lipca 1941, po ucieczce jednego z więźniów, komendant nakazał
egzekucję przez głodówkę co 10 więźnia. Wśród wytypowanych
znalazł się Franciszek Gajowniczek, mąż i ojciec. Za
wytypowanego z szeregu wystąpił o.Kolbe i prosił, by jego
skierować na śmierć głodową. Przeżył w bunkrze 2 tygodnie bez
kruszyny chleba i kropli wody. Zmarł 14.08.1941, ciało
męczennika zostało spalone w krematorium. 17.10.1971 papież
Paweł VI dokonuje osobiście beatyfikacji o. Kolbego. A 10.10
1982r. Ojciec św. Jan Paweł II dokonał jego kanonizacji. M. Maria
Kolbe w dziejach kościoła w Polsce jest jego najpiękniejszą
postacią, a od 1995 roku jest patronem naszej parafii. oprac. R. Herman

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 Michał Dekiert
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 czwartek o godz.1700, 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

