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                            INFORMACJE Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII 
 
Już niedługo kończy się czas letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dziękujemy Panu Bogu za               
szczęśliwie przeżyte wakacje. Modlimy się o szczęśliwy powrót wszystkich do domu. 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,            
Akcji Katolickiej, Odnowy w Duchu Świętym, Ministrantów, Lektorów, Scholii, Żywego Różańca. 

                             ODBUDOWA GORZOWSKIEJ  KATEDRY PO POŻARZE 
W ubiegłym roku dotarła do nas smutna wiadomość o pożarze Gorzowskiej Katedry, która jest              
Matką wszystkich kościołów Diecezji. Od tego czasu trwają intensywne prace remontowe.           
Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w pomoc w odbudowę katedry. Modlimy się aby kościół              
katedralny został jak najszybciej odbudowany. Zachęcamy aby wysyłać SMS-y o treści KATEDRA            
na numer 72052. Koszt SMS-a to 2,49 zł. Szczegóły tej akcji opisane są na plakacie w gablocie przed                  
kościołem. 
1 września - przypada 79 rocznica wybuchu II wojny światowej. Modlimy się za wszystkich,              
poległych, pomordowanych  i za tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. 
W tym dniu o godz.1700 odbędzie się Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, a o godz. 2100 Apel                 
Jasnogórski. Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w tych ważnych uroczystościach          
poświęconych Naszej Najświętszej Matce. 
3 września – Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Zachęcamy dzieci, młodzież, rodziców i            
wychowawców do udziału we Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek o godz.715 oraz               
spowiedzi św. Przypominamy także, że przez cały tydzień przed Mszą św. można korzystać ze              
spowiedzi św.  
8 września– W drugą sobotę września odbywa się tradycyjna piesza Pielgrzymka Ziemi Głogowskiej             
do Grodowca. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej pielgrzymce. O godz. 1300 zostanie w              
sanktuarium odprawiona uroczysta Msza św. 
17 września – Kolejna rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Obchodzimy Dzień Sybiraka. Modlimy             
się za wszystkich zesłańców na Sybir. Pomordowanych na tej nieludzkiej ziemi. Msza św. pod              
pomnikiem Sybiraków – przy naszym kościele zostanie odprawiona o godz. 1200 

18 września – Wspominamy św. Stanisława Kostkę – Patrona Młodzieży i Patrona Polski. Modlimy              
się za młodzież aby zawsze była wierna Kościołowi. 
23 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 ewangelizacyjna - Aby młodzież na kontynencie Afrykańskim miała dostęp do edukacji i             
pracy we własnej ojczyźnie. 

        

                       ,, WIECZNY  ODPOCZYNEK  RACZ  IM  DAĆ  PANIE”  
W mienionym czasie  odeszli do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej: 
Śp. Zofia Robak – lat 63. Śp. Marianna Krzyszkowska – lat 89. Śp. Anna Porada – lat 86. Śp. Zenon                     

Rutkowski – lat 80. Śp. Anna Niedźwiedzka – lat 90. Śp. Bożena Sokołowska – lat 55. Śp. Stefania Zaręba – lat                     
74. Śp. Mieczysław Nowak – lat 90. Śp. Bogdan Dąbrowski – lat 64. Śp. Ryszard Majtka – lat 58. Śp. Józef                     
Juszczak – lat 71. Również w dniu 31 lipca odszedł do Pana długoletni proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w                   
Głogowie ks. kan. dr Stanisław Jaworecki.    Ich dusze polecamy Bożemu Miłosierdziu.  

 

       

W tym roku nasz parafialny zespół Akcji Katolickiej obchodzi 20 –lecie istnienia. Dziękujemy Panu              
Bogu za te dwadzieścia lat. Za wszystkich , którzy angażują się i angażowali w pracę naszego zespołu                 
dla dobra kościoła i naszej parafii. Modlimy się za tych , którzy w tym czasie odeszli do wieczności i                   
którzy chorują. Uroczystości jubileuszowe odbędą się na przełomie miesiąca października i           
listopada. Informujemy, że od 7-9. IX. b.r. w Paradyżu odbędą się rekolekcje dla tej formacji. 



      

Parafialny Zespół Caritas przypomina, że godziny urzędowania Caritasu są w każdy pierwszy i             
trzeci poniedziałek miesiąca w godz. od 1700– 1800. Dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają ludzi             
w potrzebie. Módlmy  się za Parafialny Zespół Caritas.  

  
  
                                           K   O   M   E   N   T   A   R   Z   E 

                    UROCZYSTOŚCI OPDUSTOWE  

14.08. b.r. miało miejsce Wspomnienie liturgiczne      
poświęcone pamięci naszego patrona Św. Maksymiliana      
Marii Kobe. Odbyły się dwie Msze św. odpustowe; o godz.          
900 i główna Msza Św. o godz.1800. Uroczystej sumie         
przewodniczył ks. Stanisław Dębski, Redemptorysta, który      
bardzo ciekawie i barwnie przypomniał wiernym życie i        
zasługi św. Maksymiliana. Uroczystą mszę św. zaszczyciło       
liczne grono księży z naszego dekanatu i innych kościołów         
w mieście. Na zakończenie uroczystej Mszy Św. odbyła się         
procesja eucharystyczna. 
         WSPOMNIENIE ŚW. MAKSYMILIANA 
Św. Maksymilian pochodził z niezamożnej i religijnej       
rodziny, był skromnym młodzieńcem. Pod wpływem      
rekolekcji wygłoszonych przez franciszkanów ze Lwowa,      
Rajmund wspólnie z bratem wstępuje do konwentu.       
Przyjmuje zakonne imię Maksymilian Maria. Od 1912       
roku kontynuuje naukę w Krakowie i Rzymie, gdzie        
uzyskuje tytuły doktora filozofii i teologii. W 1914 roku         
składa uroczystą profesję, a 1918 otrzymuje święcenia       
kapłańskie. Maksymilian miał pomysł zbudowania wśród      
zakonników i kapłanów, tzw. milicji do obrony wiary        
przed heretykami. Jego pragnienie spełniło się w roku        
1917, zawiązaniem Rycerstwa Niepokalanej. Kolejnym     
etapem zamysłu św. Maksymiliana jest wydawanie pisma       
o tej samej nazwie, którego nakład sięga 70 tys.         
egzemplarzy. Jego misja budowy Rycerstwa Niepokalanej      
wychodzi poza granice kraju, w 1930 roku trafia do         
Japonii. Tam wydaje japońską wersje pisma a       
franciszkanie zakładają nowicjat i małe seminarium.      
Kiedy w Polsce Jego dzieło podupada, wraca w 1936 roku.          
Realizację planu przerywa wybuch II wojny, we wrześniu        
1939 zostaje z braćmi aresztowany i osadzony w obozie w          
Ostrzeszowie. W grudniu po uwolnieniu wraca do       
Niepokalanowa, by organizować życie 3 tysiącom osób, w        
większości Żydom, przesiedlonym z Wielkopolski.     
Ponownie aresztowany trafia do obozu koncentracyjnego      
w Oświęcimiu. W lipcu 1941, po ucieczce jednego z         
osadzonych, trafia do grupy wytypowanych do śmierci       
głodowej. Maksymilian zgłasza się w zastępstwie      
wybranego ojca rodziny Franciszka Gajowniczka. Przez 2       
tygodnie bez jedzenia i picia modli się i przygotowuje         
współtowarzyszy na śmierć. 14 sierpnia podany zastrzyk z        
fenolu kończy jego życie. Św. Maksymilian jest patronem;        
energetyków, honorowych dawców krwi, a także rodzin       
uzależnionych od narkotyków. 

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez       
wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II       
Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego       
paktu Ribbentrop-Mołotow. Po dokonaniu przez ZSRR      
napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków -         
oficerów, policjantów, ziemian i prawników. by wymusić       
uległość, zapobiec próbom oporu oraz uzyskać bezwzględne       
posłuszeństwo, stosował bezwzględny terror wobec     
społeczeństwa polskiego. Wśród wielu represji, jakich      
dopuścili się Sowieci wobec obywateli polskich, znalazły się        
także przeprowadzone w latach 1940–1941 cztery masowe       
deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR. Pierwsza       
deportacja dotknęła rodziny osadników wojskowych,     
cywilnych oraz pracowników służby leśnej. Druga      
deportacja: w jej wyniku wysiedlono głównie rodziny osób        
przetrzymywanych w obozach jenieckich oraz więzionych i       
aresztowanych. Trzecia tura wywózek dotknęła głównie      
uciekinierów spod okupacji niemieckiej tzw. „bieżeńców”.      
Czwarta deportacja: wysiedleniu podlegali przede     
wszystkim członkowie konspiracji i ich bliscy, rodziny osób        
rozstrzelanych, aresztowanych za działalność    
„kontrrewolucyjną” bądź ukrywających się lub zbiegłych      
pod okupację niemiecką. Obywateli II Rzeczpospolitej      
zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe      
wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków;          
około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych        
w Katyniu, Charkowie i Twerze. 
Także 17 września obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka,       
aby uczcić pamięć setek tysięcy obywateli Rzeczypospolitej       
Polskiej, osadzonych w nieludzkich warunkach w obozach     
i więzieniach na syberyjskiej i kazachskiej ziemi. Z okazji      
rocznicy pod tablicą ku czci Sybiraków, przy naszym        
kościele odbędzie się uroczysta Msza Św. , w której         
uczestniczyć będą; weterani którzy przeżyli te wydarzenia,       
władze naszego miasta, wojsko, i inne służby mundurowe,        
oraz  dzieci i młodzież z naszych szkół. 

                                      Ostatnia  
Wiara – to ufność na zawsze więc jedna 
Nadzieja – to czas bez pożegnań 
Miłość pierwsza – zupełnie jak cielę 
Bo patrzy w niebo 
By zobaczyć ziemię 
     Miłość ostatnia – to przeczucie piękna. 
                                              / ks. Jan Twardowski/ 

            WSPOMNIENIE INNYCH ŚWIĘTYCH 
03.09. - Św. Grzegorza I Wielkiego, papieża, dr Kościoła 
05.09. - bł. Matki Teresy z Kalkuty  
18.09. – św. Stanisława Kostki, kleryka  
21.09. -  św. Mateusza Ewangelisty 
23.09. - św. Ojca Pio  
26.09. -  św. Kosma i św. Damian, lekarze męczennicy 
29.09. -  św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała - Archaniołów 



 
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. 1000,                       
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/

