
                                                                               KOMENTARZE
WIEM, W CO WIERZĘ

W niniejszej rubryce pragniemy pochylić
się  nad  Katechizmem  Kościoła
Katolickiego       i  odkryć głębię naszej
wiary.  Nasze  rozważanie  chcemy
poświęcić  poszczególnym  przykazaniom
Dekalogu.

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede
mną”

To  przykazanie  przypomina  nam,  że
mamy  jednego  Boga,  którego  mamy
uwielbiać       i adorować, pokładając w
Nim  samym  nadzieję.  On  ma  moc  nas
zbawić, ale oczekuje naszego działania. To
znaczy,  że zbawienie dokonuje się  dzięki
naszej wierności i wchodzeniu w relację z
Jednym.  Tym,  czego  to  przykazanie
zabrania  jest  zabobon  (wiązanie
skuteczności  modlitwy  jedynie  z
wymiarem  materialnym  znaku,  z
pominięciem  wewnętrznego  otwarcia  na
Boga),  wróżbiarstwo,  magia,
świętokradztwo  i  ateizm.  Do  Soboru  w
Nicei  (787r.)  zabroniony  był  także  kult
obrazów. W jego trakcie podano, że ten,
kto czci obraz, czci go nie ze względu na
niego samego,  ale na Boga czy  świętego,
do którego ten wizerunek odwołuje. 
Pierwsze  przykazanie  ukazuje  nam więc
Boga  jako  fundament  i  istotę  naszej
religijności.

                                       ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
W  listopadzie  wspominamy  patronów  naszej  diecezji-Pięciu  Braci
Męczenników. Dwa miasta w Polsce tym szczycą się, że przebywało w nich
Pięciu Braci Męczenników; Międzyrzecz i Kazimierz Biskupi. Nazywano ich
„Braćmi”,  chociaż  tylko  dwaj  z  pośród  nich  byli  braćmi.  Św.  Bruno  z
Kwerfurtu. Podaje nam żywot dwóch mnichów: św. Benedykta i Jana, że ich
towarzyszami  było  trzech  mnichów  pochodzenia  polskiego;  św.Izaak  i
Mateusz oraz św. Krystyn.
Św. Benedykt z Włoch, pochodził z zamożnej rodziny, odpokutowując błędy
swoich bliskich, wstąpił do opactwa benedyktynów, za namową św. Bruna,
jako misjonarz  trafił do Polski.
Św.  Jan ,  Włoch  z  Wenecji.  Pochodził  z  możnego  rodu.  Razem  z
zaprzyjaźnionym dożą weneckim(św. Piotrem z Orseli) udali się do słynnego
opactwa w Cuxa we Francji. Tam ich drogi się rozeszły. św. Jan udał się do
Perum,  gdzie  poznał  św.  Benedykta.  Wskutek  choroby  miał  zeszpeconą
twarz i uszkodzone oko. Razem  ze św. Benedyktem udał się do Polski, gdzie
dzięki łaskawości ks. Bolesława osiedli.
Św. Izaak i św. Mateusz  byli braćmi, Polakami . Izaak był starszy i silnie
zbudowany.  Obaj  pochodzili  z  możnego  rodu.  Ich  dwie  siostry  były
mniszkami.  Ich  żarliwość  religijną  określa  św.  Bruno  jako  godną  św.
Benedykta i św. Jana – ich mistrzów.
Św. Krystyn, Polak, pochodzący ze wsi, sam zgłosił się do posługi Braciom.
W czasie nieobecności króla Bolesława Chrobrego, rozzuchwalony królewski
włodarz i  jego  pachołki  w nocy z  10 na 11 listopada 1003 roku,  podpici,
napadli na zakonników i ich zamordowali, grabiąc co się dało. Źle podłożony
ogień zgasł,   ocalając kościół i cele pustelników. Morderców stracono. 11.
XI. Biskup Unger urządził uroczysty pogrzeb męczenników.
Kult  Świętych  Braci  Męczenników  zatwierdził   papież  Juliusz  II  w  roku
1508. Doroczne wspomnienie Pięciu Braci przeniesiono ostatecznie z 10. na
dzień  13.Listopada.  Pamiętajmy  o  nich  i  módlmy  się  przez  ich
wstawiennictwo.

    

  
                                      MODLITWA PRZED ŚDM W KRAKOWIE 
… „Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź
ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę  owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie”…

                                                          W listopadzie wspominamy min. takich świętych:
       1.XI.  św. Elżbietę i Zachariasza, rodziców Jana Chrzciciela           13. XI. Św. Pięciu Braci Męczenników
     10.XI. św. Leona  I Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła               25. XI. Św. Katarzyny męczennicy
     11.XI. św. Marcina Biskupa                                                                    30. XI. Św. Andrzeja Apostoła

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. 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.
1000, ministranci- w czwartek o godz.1700, żywy różaniec + zmiana tajemnic w ostatnią niedzielę miesiąca po mszy  o godz.1230

Zapraszamy do uczestnictwa w pracach różnych grup parafialnych.

            Informator powstał z inicjatywy Akcji Katolickiej pod patronatem duszpasterzy z naszej parafii
            Opracowanie: Ryszard Herman

http://www.maksymilian.glogow.pl/
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                       1.XI.2015 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
                  „RZECZĄ ŚWIĘTĄ I ZBAWIENNĄ JEST MODLIĆ SIĘ ZA ZMARŁYCH”
1.listopada  Kościół  katolicki  obchodzi  uroczystość  Wszystkich  Świętych,  w  tym  dniu  oddaje  cześć
wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje
drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości i przypomina nam prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi.
Msze św. jak w każdą niedzielę. Ogodz.1500 uroczysta Msza św. na miejscowym cmentarzu. Przez cały
listopad o godz. 1730 odprawiane są wypominki za dusze naszych zmarłych.
                    2.XI2015. WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERYCH ZMARŁYCH
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  w tradycji dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym.
Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w  czyśćcu. Cała wspólnota  Kościoła
zanosi  w tym dniu prośby przed tron Boży,  aby przyjść z  pomocą zmarłym  pokutującym w czyśćcu.
Żyjący mogą w tych dniach uzyskać i  ofiarować odpusty zupełne. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu
cierpiące można uzyskać pod zwykłymi warunkami: Spowiedź, Komunia Święta, wolność od  grzechu,
odmówienie  „Ojcze  Nasz”,  „Wierzę  w  Boga  Ojca”  i   dowolnej  modlitwy  w  intencji  Ojca  Świętego.
Odwiedzić  1-8.XI. cmentarz, by pobożnie pomodlić się za zmarłych.
                   11.XI.2015. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Modlimy się za naszą ojczyznę  i wszystkich poległych na polu chwały i pomordowanych w  obronie jej
niepodległości.
                   13.XI.2015. ROZPOCZĘCIE SYNODU DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
W tym dniu  o  godz.1700 w sanktuarium Pierwszych  Męczenników  Polski  w  Międzyrzeczu,  będziemy
powierzać Pierwszy Synod Diecezji  ich orędownictwu.
                   18.XI.2015. UROCZYSTOŚĆ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII
Sakrament  bierzmowania  wyciska znamię,  przez  które  ochrzczeni,  postępując  drogą chrześcijańskiego
wtajemniczenia,  są  ubogacani  darami  Ducha Świętego.  Sakrament  ten  umacnia  ich  i  zobowiązuje,  by
słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.
Sakramentu udzieli Jego eksc. ks. Biskup Adam Dyczkowski o godz. 1700

                  22. XI. UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA – KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość przypada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Wydarzenie to pokazuje nam cel naszego
życia – Królestwo Niebieskie, które już teraz musi być dla chrześcijan rzeczywistością dnia codziennego. W
tym dniu przypada patronalne święto Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz święto Akcji
Katolickiej.
                                         INFORMACJA PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS
Przy  naszej  parafii  działa  także  zespół  CARITAS,  pomagającym  osobom  w  potrzebie.  Chętnych  do
skorzystania z pomocy PZC, zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedziałek  miesiąca od godz. 1700



    

                                  KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI 
KATOLICKIEJ NA ROK 2016
1.  II.  Krajowy   Kongres  Akcji  Katolickiej  był  ważnym
wydarzeniem, przenieśmy jego idee  do parafii, dokonajmy
podsumowania  lokalnej  działalności  w  czterech
wyznaczonych  przez  kongres  obszarach:  społeczeństwa,
rodziny,  polityki  i  kultury  i  wyznaczmy  zadania  na
przyszłość, kierując się potrzebami środowiska.
2.  Będąc   świadomi   wyzwań  rzeczywistości  i  zagrożeń,
potrzebna jest silna A.K., która z nową energią  przystąpi do
działania.  Podejmijmy  trud  zorganizowania  kongresu
diecezjalnego  ,  który  ożywi  działania  A.K.  w  diecezji  i
parafii. 
3.  Włączenie  się  w  organizację  ŚDM  w  swojej  diecezji  i
parafii.  Zachęćmy  młodzież  do  działania  w  naszych
strukturach.
4.  1050.  Rocznica  chrztu  Polski  to  okazja  do  odnowienia
naszej wiary i ukazania wielkiego dziedzictwa naszej historii.
Opierając się zakusom usunięcia Boga z życia współczesnego
społeczeństwa,  podejmijmy  się  zadania  ukazania
nierozerwalności życia i wiary.
5.w Roku Miłosierdzia rozpropagujmy wśród członków  chęć
do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego i podejmijmy
dzieła miłosierdzia w pisane  w działalność charytatywną (co
do ciała i co do duszy) i inne inicjatywy.


