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                            INFORMACJE Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII
 
 09. KWIETNIA  –NIEDZIELA PALMOWA. Inauguracja Wielkiego Tygodnia w Kościele. 
       W tym dniu o godz. 1500 wyruszy Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Rozpoczęcie
       Drogi Krzyżowej w parafii Bożego Miłosierdzia a zakończenie na cmentarzu przy kościele 
       p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe.
       Zapraszamy wszystkich do udziału w TRIDUUM  PASCHALNYM.  
    
13. KWIETNIA - WIELKI CZWARTEK – jest pamiątką ustanowienia na Ostatniej Wieczerzy
      Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.

Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800.
Po mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 2200.

14. KWIETNIA - WIELKI PIĄTEK – jest pamiątką śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Jest to jedyny
dzień w roku, którym nie odprawia się Mszy św. 
Zapraszamy  na  Liturgię  Męki  Pańskiej  o  godz.  1800.  Po  liturgii;  przeniesienie  Najświętszego
Sakramentu do Grobu i adoracja do godz. 2200. W tym dniu obowiązuje ścisły post i abstynencja.

15. KWIETNIA - WIELKA SOBOTA – w tym dniu Kościół trwa w modlitwie przy Grobie Pańskim,
rozważając mękę i śmierć Pana Jezusa. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę trwać będzie od
godz. 900 do godz. 1500 co godzinę. O godz.  1900 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej.

 16.KWIETNIA - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Uroczysta Msza św. Rezurekcyjna rozpocznie się o godz. 600.
Nie będzie Mszy św. o godz. 700, pozostałe msze jak w każdą niedzielę.
Jeszcze raz zapraszamy wszystkich do udziału w tych uroczystościach, a zwłaszcza do adoracji
Najświętszego Sakramentu. Szczegółowy plan adoracji podany będzie do informacji na drzwiach
kościoła i w gablocie.

23 – KWIETNIA – Druga Niedziela Wielkanocna – Obchodzimy w kościele Święto Bożego 
        Miłosierdzia. Jest to również święto Caritas. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.
        W tym dniu o godz. 1500 rozpoczyna się Kurs Przedmałżeński w naszej parafii. 
        Zapraszamy młodzież, która ukończyła siedemnasty rok życia do udziału w tym kursie. 
    

     

                                        ZMIANA  TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Intencja ogólna - Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając
również poważnie możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

   

                                  ,, WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE” 
W mienionym miesiącu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: Śp. Elżbieta  Maziec  -  lat 69,  oraz 
Śp. Bronisław Stasyszyn – lat 79. Ich dusze polecamy Bożemu Miłosierdziu i pamiętamy o nich w 
naszych modlitwach.

      

W tegorocznej pracy Akcji Katolickiej towarzyszy nam hasło : „Idźcie i głoście”. Od sakramentu 
chrztu św. jesteśmy posłani, aby głosić Chrystusa i dzielić się otrzymaną wiarą. Jako ludzie ochrzczeni,
wszyscy zostaliśmy wezwani do apostolskiego zaangażowania. „Idźcie i wy do mojej winnicy(Mt.20, 3-
4), to wezwanie Pana Jezusa skierowane jest do każdego człowieka, który przychodzi na świat. Hasło 
to jest zaproszeniem do wyjścia,  nowego spojrzenia i wyruszenia w drogę, by dzielić się otrzymaną 
wiarą.

      

Parafialny Zespół Caritas przypomina, że godziny urzędowania Caritasu są w każdy pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca w godz.  od 1700– 1800.  Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy pełnili
dyżury przy sklepach, a także ofiarodawcom. Dzięki nim możemy pomóc potrzebującym. Zachęcamy
wiernych do nabywania świec „Caritas” na stół wielkanocny. Zebrane pieniądze przeznaczone będą
dla niesienia pomocy chrześcijanom w Syrii.  



                                                                  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 Eucharystii:

„Najświętsza  Eucharystia  dopełnia  wtajemniczenie
chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni
do  godności  królewskiego  kapłaństwa,  a  przez
bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za
pośrednictwem  Eucharystii  uczestniczą  razem  z  całą
wspólnotą w ofierze Pana.
Zbawiciel   podczas  Ostatniej  Wieczerzy,  tej  nocy,  kiedy
został  wydany,  ustanowił  eucharystyczną  Ofiarę  Ciała  i
Krwi  swojej,  aby  w  niej  na  całe  wieki,  aż  do  swego
przyjścia,  utrwalić  Ofiarę  Krzyża  i  tak  umiłowanej
Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i
Zmartwychwstania.
 Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli  nie będziecie
spożywali  Ciała  Syna  Człowieczego  i  nie  będziecie  pili
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa
moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym"(J 6,53-54)
Liturgia  zgromadzenia  eucharystycznego,  składa  się   z
obrzędów  wstępnych,  z  czytania  słowa  Bożego,
przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie
której  dokonuje  się  przemiana  chleba  i  wina  w  Ciało  i
Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.
Eucharystia winna również dla każdej  rodziny stać  się  i
centrum  i  źródłem  jej  życia.  Dobrze  więc  byłoby,  aby
rodziny  wspólnie  brały  udział  w  Eucharystii.  Należy
zadbać  o  to,  by  być  w  stanie  łaski  i  móc  w  niedzielę
przystąpić do Komunii świętej.

                         ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
ŚW.  Wojciech, biskup, męczennik, ok. 956-997
Św. Wojciech urodził się w Libicach /Czechy/, jego ojciec Sławnik
książę Libic , był głową możnego rodu spokrewnionego z dynastią
saską.  Młody  Wojciech  oddany  został  opiece  św.  Adalberta,
arcybiskupa.  Na  dworze  metropolity  kształcił  się  w  szkole
katedralnej  przez  10  lat.  Św.  Adalbert  imponował  św.
Wojciechowi,  jako  asceta  i  wzór  gorliwego  pasterza.  Dlatego
postanowił przybrać sobie jego imię. Po śmierci św. Adalberta św.
Wojciech  powrócił  do Pragi,  gdzie  w roku 981.,  mając   25  lat,
uzyskał święcenia kapłańskie.  Z nadania cesarza Ottona II.  Św.
Wojciech, zostaje biskupem. Wbrew zwyczajowi, objął biskupstwo
boso, a swoje dobra oddał na potrzeby katedralne i  zakonu - a
także ubogim. Pasterzowanie św. Wojciecha było trudne. Widząc
beznadziejność swojej misji w  rozpustnej Pradze, opuścił stolicę i
udał  się  do  Moguncji,  a  następnie  do  Rzymu.  Po trzech  latach
wrócił do Pragi z grupą benedyktynów i założył  nowy  klasztor.
Wprowadził  dziesięciny  dla  budowy  kościołów  i  reformował
kościół.  Nie  wszystkim zmiany  się  podobały,  w odwecie  ludzie
grzeszni spalili jego Libice. Wojciech w tym czasie był w Rzymie,
nie wrócił już do kraju, za zezwoleniem cesarza w roku 996 udał
się do Polski. Przyjęty przez Bolesława Chrobrego, zapragnął być
misjonarzem wśród pogan. Nie chciał jednak głosić Pomorzanom
Ewangelii w asyście rycerzy, co okazało się dla niego zgubne. Tłum
zdziczałych  Prusaków  otoczył  misjonarzy,  złorzecząc  im.  Ktoś
uderzył biskupa wiosłem w plecy. Ten postanowił zaniechać misji i
udać się do Polski. Śledzący go Prusacy dopadli św. Wojciecha i w
okolicach Elbląga  23 kwietnia 997 roku. Grupę biskupa związano
a jego zawleczono na wzgórze, gdzie włóczniami go uśmiercono.
Miał wtedy 40 lat. Potem obcięto mu głowę i wbito na żerdź. Na
podstawie zeznania naocznych świadków, papież Sylwester II  w
roku 999 wpisał św. Wojciecha do katalogu świętych. Tenże papież
ogłosił  23  kwietnia,  dzień  jego  męczeńskiej  śmierci  -   dniem
świętym.  Relikwie  św.  Wojciecha  są  zachowane  w  Gnieźnie  i
Trzemesznie. Jest pierwszym chronologicznie świętym związanym
z Polską i jednym z patronów naszego kraju, a także zjednoczonej
Europy.

            WIERSZE WYBRANE
      Baranku wielkanocny
Baranku wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy
Z paskudnego kąta,
Z tego co po ludzku się nie udało.
Prawda, że trzeba stać się bezradnym
By nielogiczne się stało.

  Baranku wielkanocny coś wybiegał czysty
  Z popiołu
  Prawda, że trzeba dostać pałą
  By wierzyć znowu.
                                          Ks. Jan Twardowski

                  WSPOMNIENIE INNYCH ŚWIĘTYCH
  04.04. św. Izydora, bpa, dr Kościoła, ok. 554-636
  07.04. św. Jana  Chrzciciela de la Salle, prezbitera
  08.04. św. Dionizego z Koryntu, bpa, † ok. 180 
  13.04. św. Marcina, papieża, męczennika
  20.04. św. Agnieszki, dziewicy
  24.04. św. Jerzego, żołnierza, męczennika
  25.04. św. Marka Ewangelisty, w. I
  29.04. św. Katarzyny Sieńskiej, dziewicy, 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 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

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