
      PARAFIA P.W. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE  W GŁOGOWIE    
               INFORMATOR       Z     ŻYCIA       PARAFII    I     KOŚCIOŁA              
                                     NR   11    WRZESIEŃ   2016          

          KOMUNIKATY    I    ŚWIĘTA     KOŚCIELNE     ORAZ    WYDARZENIA    PARAFIALNE 
   

  

    

   

  

  

  
    

Kończy się okres wakacji – letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dziękujemy Panu Bogu za
szczęśliwie  przeżyte  wakacje.  Prosimy  o  światło  Ducha  Świętego w rozpoczynającym się  Nowym
Roku Szkolnym. Zachęcamy do uczestniczenia w działalności na rzecz naszego Kościoła w różnych
grupach zainteresowań; Caritas, lektorów, Odnowy w Duchu Świętym, ministrantów, scholii, żywego
różańca.
                                                   ZMIANY PERSONALNE
Z  dniem  25  sierpnia  Dekretem  Księdza  Biskupa  Ordynariusza  został  odwołany  z  pracy
duszpasterskiej w naszej parafii ks. Michał Dekiert. Bardzo dziękujemy księdzu Michałowi za Jego
sumienną i pełną oddania trzyletnią pracę w naszej parafii. Ks. Michał został przeniesiony do parafii
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie.
Również  z  datą  25  sierpnia  na  miejsce  księdza  Michała  Dekretem  Księdza  Biskupa  został
przydzielony do pracy w naszej parafii ksiądz Krzysztof Batóg. Ksiądz Krzysztof w maju tego roku
otrzymał  święcenia  kapłańskie,  jest  więc neoprezbiterem.  Pochodzi  z  Nowogrodu Bobrzańskiego.
Módlmy  się  w  intencji  księdza  Krzysztofa  i  polecajmy  Go wstawiennictwu  naszego  patrona  św.
Maksymiliana.
1  września –  Rozpoczęcie  Nowego  Roku  Szkolnego.  Zachęcamy  dzieci,  młodzież,  rodziców  i
wychowawców do udziału w Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego w czwartek o godz.715 oraz
spowiedzi św. 
W tym dniu przypada również 77 rocznica wybuchu II wojny światowej. Modlimy się za wszystkich,
poległych, pomordowanych za tych , którzy oddali życie w obronie ojczyzny
9 września– Przypada Rocznica Poświecenia Kościoła Katedralnego Gorzowie Wlkp.
10 września– W drugą sobotę września odbywa się tradycyjna piesza Pielgrzymka Ziemi Głogowskiej
do Grodowca. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej pielgrzymce
17września  – Kolejna rocznica agresji sowieckiej na Polskę . Obchodzimy Dzień Sybiraka. Modlimy
się za wszystkich zesłańców na Sybir.  Pomordowanych na tej nieludzkiej ziemi
18 września– Wspominamy św. Stanisława Kostkę – Patrona Młodzieży i Patrona Polski. Modlimy
się za młodzież aby zawsze była wierna Kościołowi.
24  września– W  tym  dniu  odbywa  się  coroczna  Diecezjalna   Pielgrzymka   Nauczycieli  i
Wychowawców do Rokitna. Zachęcamy do udziału w tej pielgrzymce.
29 września   – Obchodzimy w kościele święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

    

      

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

     

Za nami  wiele  wydarzeń Kościoła,  w których wielu z  nas  wzięło udział;  obchody  1050 rocznicy
Chrztu  Polski,  pielgrzymka  A.K.  na  Jasną  Górę,  a  także  działania  związane  ze  Św.  Dniami
Młodzieży. Dziękujemy za zaangażowanie. Przed nami nowe wyzwania; rekolekcje formacyjne, które
odbędą  się  w  Paradyżu/16-18.IX.16  -  szczegóły  u  szefowej  POAK,  pani  Edzi/,  obchody  Dnia
Papieskiego/08.10.16/, które odbędą się w parafii św. Urbana. Zapraszamy do wstępowania w nasze
szeregi, by wspólnie z nami odkrywać drzemiące w nas wartości chrześcijańskie.

     

Parafialny Zespół Caritas przypomina, że godziny urzędowania Caritasu są w każdy pierwszy i trzeci
poniedziałek  miesiąca  w  godz.  od  1700–  1800.  Dziękujemy  wszystkim  ofiarodawcom  za  przybory
szkolne  i  inne  datki  przed  rozpoczynającym  się  rokiem  szkolnym,  na  rzecz  dzieci  z  rodzin
potrzebujących. Zachęcamy chętne osoby do zapisywania się w działalności charytatywnej Caritas. 

      
                     
                            WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE
W mienionym czasie  odeszli do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej:
 Śp. Agnieszka Pompa – lat 81, Śp. Witold Iwaszkiewicz  – lat 57, Śp. Robert Wantuch – lat 43 
 Śp. Jan Łukomski – lat 76.  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

 
            PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

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

2. Przynajmniej  raz  w  roku  przystąpić  do
Sakramentu Pokuty.

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

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

5. troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła 

          PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE
Na  terytorium  Polski,  świętami  nakazanymi  poza
niedzielami są:
  1.stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  
  6.stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego
  Czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej – Uroczystość 
  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Boże Ciało
15. sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.
 1. listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
25. grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia.

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są
zobowiązani  uczestniczyć  we  Mszy  świętej  oraz
powstrzymać  się  od  wykonywania  prac  niekoniecznych,
czyli tych prac i zajęć,  które utrudniają : oddawanie Bogu
czci, przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
korzystanie  z  należytego  odpoczynku  duchowego  i
fizycznego. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni
zadość  ten,  kto  bierze  w  niej  udział,  gdziekolwiek  jest
odprawiana  w  obrządku  Katolickim,  bądź  w  sam  dzień
świąteczny,  bądź  też  wieczorem  dnia  poprzedzającego  /
zob. kan. 1248 KPN / Jeżeli z braku kapłana lub z innej
poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii
zaleca  się  bardzo,  ażeby  wierni  brali  udział  w  liturgii
Słowa, gdy jest  ona odprawiana  w kościele parafialnym
lub w innym świętym miejscu według przepisów wydanych
przez  biskupa diecezjalnego,  albo  poświęcali  odpowiedni
czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub w grupach
rodzin  / zob. kan. 1248. par. 2 KPN /

                          ŻYWOTY     ŚWIĘTYCH 
Św. STANISŁAW KOSTKA , kleryk /1550-1568/
Urodził się w Rostkowie w rodzinie kasztelana zakroczymskiego,
miał trzech braci i siostrę. Był wychowywany w wierze katolickiej,
przysposabiany do pobożności, skromności i uczciwości. Pierwsze
nauki pobierał w swoim domu, następnie ze starszym bratem –
Pawłem trafili do szkoły Jezuickiej we Wiedniu. Uczył się pilnie, a
dodatkowo   nocami  kontemplował,  i  doskonalił  swój  umysł
zadając sobie pokutę i  cierpienie.  Kiedy był  bliski  śmierci  i  nie
mógł  otrzymać  wiatyku,  wtedy  św.  Barbara,  patronka  dobrej
śmierci, przyniosła mu ów wiatyk. W tej chorobie  pojawiła Mu się
Matka Boża i złożyła na jego ręce Dziecię Boże- doznał cudownego
uzdrowienia  z  poleceniem  ,  by  wstąpił  do  Towarzystwa
Jezusowego. Wbrew woli rodziców, ucieka do zakonu Jezuitów we
Wiedniu/1567.r/  przed  św.  Wniebowzięcia  Matki  Bożej(10.08.)
zapragnął  przypatrzeć  się  tym  uroczystościom  w  niebie.
Przyjmując Komunię św. poprosił swego patrona o orędownictwo,
by mógł odejść z tego świata w dniu Wnb. Maryji.  Prośba jego
została  spełniona,  umarł  z  różańcem  zatopiony  w  modlitwie  i
wpatrzony Matką Bożą z orszakiem – a było to 15.08.1568.r. W
roku  1674  papież  Klemens  IX  ustanowił  patronem  Korony
Polskiej  i  Wlk.  Ks.  Litewskiego,  a  kanonizacji  dokonał  papież
Benedykt XV w roku 1726. W roku 1926 relikwie św. Stanisława
sprowadzono do Polski. Od roku 1974. patronem polskiej dziatwy
i młodzieży. U progu nowego roku szkolnego-18.IX., obchodzimy
święto, by uprosić jego błogosławieństwo na nowy czas nauki.
Św. MICHAŁ, Św. GABRIEL, Św. RAFAŁ –archaniołowie
Aniołowie  są  z  natury  istotami  różnymi  od  ludzi,  należą  do
stworzeń Bożych dlatego są nam bliscy. Zaliczamy ich do świętych
Pańskich.
Św. Michał Archanioł – książę aniołów, pierwsza osoba po Bogu,
jest  wykonawcą  planów  Bożych  odnośnie  do  ziemi  i  rodzaju
ludzkiego.  Od  VI  w.  uchodzi  za  pogromcę  Lucyfera  i  złych
duchów. Jest aniołem sądu i kar Bożych a także aniołem Bożego
Miłosierdzia. On towarzyszy duszom zmarłym na sąd Boży
Św.  Gabriel  Archanioł –  „Mąż  Boży”.  To  on  zwiastował
Zachariaszowi w świątyni żydowskiej, narodzenia syna  - Św. Jana
Chrzciciela, a Najśw. Maryji Pannie - Jezusa, Syna Bożego. Papież
Pius XII w roku 1951 ogłosił Go patronem mediów. Nazywany jest
„Aniołem stróżem Njśw. Rodziny”
Św. Rafał Archanioł – czczony jako patron chorych i podróżnych.
To on przeprowadził szczęśliwie młodego Tobiasza do Persji celu
podróży w domu ojca. 

                                                  WSPOMNIENIE INNYCH ŚWIĘTYCH
05.09. - bł. Matki Teresy z Kalkuty                         21.09. -  św. Mateusza Ewangelisty
23.09. - św. Ojca Pio                                                  26.09. -  św. Kosma i św. Damian, lekarze męczennicy
29.09. -  św. Archaniołów                                          30.09. - św. Hieronima – kapłan, dr Kościoła

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. 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

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