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                  NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA – ZMIŁUJ  SIĘ NAD NAMI !
W miesiącu czerwcu codziennie odmawiamy litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy codziennie do udziału w nabożeństwie czerwcowym - w dni powszednie po Mszy św.
wieczornej a w niedzielę i święta o godz.1800

4 czerwca –W tym dniu  w pierwszą sobotę miesiąca odbędzie się nasza dekanalna pielgrzymka do
sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie. Poszczególne dekanaty naszej diecezji pielgrzymują przez cały
rok w pierwsze soboty do naszego sanktuarium. Chcemy również nawiedzić figurę Chrystusa Króla
w Świebodzinie oraz nasze Seminarium Duchowne. Bardzo zachęcamy wszystkich do udziału w tej
pielgrzymce. Zapisy po Mszach św. w zakrystii.  Również  zachęcamy do wyjazdu dzieci- bowiem w
tym dniu odbywa się w Rokitnie Diecezjalny Dzień Dziecka.

11 czerwca – Zachęcamy do udziału w Diecezjalnej Pielgrzymce Chorych i Niepełnosprawnych oraz 
pracowników Służby Zdrowia do Rokitna.

13 czerwca – Wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Czuwanie Fatimskie, które odbywa
się  od  maja  do  października,  każdego  13  dnia  miesiąca.  Czuwanie  na  Grodowieckim  wzgórzu
rozpoczyna się o godz.19  00  a kończy się Eucharystią o godz. 2200  Najbliższe czuwanie 13 czerwca
przygotowuje nasza parafia, dlatego zapraszamy do udziału w tym czuwaniu. Po Mszach św. można
zapisywać się na wspólny wyjazd do Grodowca.

18  czerwca  –  Diecezjalne  Wojewódzkie  obchody  Jubileuszu  1050.  rocznicy  Chrztu  Polski  –
wydarzenie to objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej Duda. Pasterz naszej diecezji
ksiądz  Biskup  Tadeusz  Lityński   gorąco  zaprasza  wszystkich  diecezjan  do  udziału  w  tych
uroczystościach. Po Mszach świętych można zapisywać się na wyjazd do Międzyrzecza . Jeszcze raz
wszystkich zachęcamy .

24 czerwca – Narodzenie św. Jana Chrzciciela. W tym dniu przypada zakończenie roku szkolnego.
Zapraszamy  wszystkich do udziału  w spowiedzi  św.  i  Mszy  św. na zakończenie  roku szkolnego.
Przypominamy, że nie ma wakacji od Pana Boga  i przestrzegania Bożych przykazań  i  także  od
obowiązku  uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. 
29 czerwca – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.

    

      

                              ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA            
Intencja ogólna – Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i  samotne,  znajdowały
również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarności.
Intencja ewangelizacyjna –By seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formaterów żyjących
z radością Ewangelii, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.
Zachęcamy wszystkich do zapisywania się do grup Żywego Różańca- tej pięknej modlitwy ku czci
Matki Bożej, którą tak umiłował św. Jan Paweł II.

     

Przypominamy,  że  w każdą  niedzielę  przed  mszą  św.  O godz.  900 w  intencji  ŚDM w Krakowie
godnego przyjęcia Ojca św. Franciszka przez całe społeczeństwo – odmawiać będziemy 1. Dziesiątkę
Różańca św. Zapraszamy parafian do wspólnej  modlitwy. Bądźmy misjonarzami odkrywania na
nowo  wartości  miłości  ponad  podziałami,  bowiem  miłość  łączy  nas  z  Bogiem  a  ten  proces
przekształca nas w MY. To niełatwe wyzwanie bowiem: „Najtrudniej zdać egzamin dojrzałości z
wiary,  wytrwałości i miłości” (R. Herman)

Zapraszamy członków i  sympatyków AK do udziału  w pielgrzymce w czerwcu do Częstochowy
organizowaną przez diecezjalną AK. Zapisy prowadzi szefowa POAK Edwarda Perłakowska.

     

Parafialny Zespół  Caritas przypomina ,  że godziny urzędowania Caritasu są w każdy pierwszy i
trzeci  poniedziałek  miesiąca  w  godz.  od  1700–  1800.  Dziękujemy  wszystkim,  za  wszelką  pomoc.
Zachęcamy do zapisywania się  chętne osoby do pomocy w Caritasie. 



      

                       WIECZNY  ODPOCZYNEK  RACZ  IM  DAĆ  PANIE
W  minionym  miesiącu  z  naszej  wspólnoty  parafialnej  odszedł  do  wieczności   śp.  Waldemar
Machnicki lat 56. Polećmy w modlitwie  jego duszę 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 mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu

swemu”
Ósme  przykazanie  Dekalogu  zabrania  fałszowania
prawdy w relacjach z  innymi  ludźmi.  Wykroczenia
przeciw  prawdzie:  słowem i  czynem,  są  poważnym
naruszeniem  wierności  Bogu  i  zawartemu  z  Nim
przymierzu.  Pójść  za  Jezusem,  być  Jego  uczniem
oznacza żyć Duchem Prawdy, stąd człowiek wezwany
jest  do  stawania  się  świadkiem prawdy  i  bycia  jej
orędownikiem.  Prawda  jest  cnotą  poprzez  którą
oddaje się drugiemu to, co jemu słusznie się należy.
Najwyższym  świadectwem  złożonym  prawdzie  jest
męczeństwo. Wykroczeniami przeciwko tej cnocie są:
- krzywoprzysięstwo ; wypowiedź  sprzeczna
  z prawdą wyrażona publicznie
- pochopny sąd; uznanie za prawdziwą moralnej
  wady bliźniego, bez dostatecznego dowodu
- obmowa – ujawnienie wad drugiego postronnej 
  osobie bez obiektywnie ważnej przyczyny
- oszczerstwo – rzucanie fałszywych słów w celu
  zaszkodzenia drugiemu człowiekowi  
- półprawda
- samochwalstwo
- kłamstwo
- ironia 
- wyjawienie tajemnic (w tym tajemnica spowiedzi
  jest  pierwsza i najważniejsza)
-  manipulacja  prawdy  –  dotyczy  również  osób
pracujących w środkach masowego przekazu, gdyż w
porównaniu  do  wyżej  wymienionych,  zasięg
informacji  jest  bardziej  rozległy  i  szkoda  jeszcze
bardziej uderza w godność osoby. Społeczeństwo ma
prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności,
sprawiedliwości  i  solidarności.  Prawda ma prawo i
powinna  być  wyrażana  w  sztuce,  gdyż  ta  ukazuje
piękno ludzkiego artyzmu, ducha, tajemnicę  Boga.
--------------------------------------------------------------------
WYJAZD  NA  ŚWIATOWE  DNI  MŁODZIEŻY
To ostatnia szansa na zorganizowany wyjazd do
Krakowa  na  spotkanie  z  Ojcem  Świętym
i  młodzieżą  całego  świata.  Chętnych  do
uczestnictwa w tym wydarzeniu od 29.07 (piątek)
do  31.07  (niedziela)  prosimy  o  przyjście  do
zakrystii.

                           ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
24.06. ŚW. Jan Chrzciciel, † ok.32 po narodzeniu Chrystusa.
Szczególnie  wyróżniony  przez  Kościół  bowiem  w  tym  dniu
obchodzimy  dzień  narodzin  świętego.  Skąd  to  wyróżnienie  w
Kościele Chrystusa postaci św. Jana? Ano stąd; św. Jan odegrał
wyjątkową  rolę  w  dziele  odkupienia  świata.  Był  bezpośrednim
zwiastunem  Pana  Jezusa;  jemu  przypadło  zaszczytne  zadanie
przygotowania  narodu  wybranego  na  przyjście  Zbawiciela,
wskazać  Nań  –  a  nawet  udzielić  Mu  chrztu  pokuty.  Wreszcie
przelał  krew męczeńską za  prawdę,  którą  głosił  z  taką mocą  i
odwagą. Jego imię jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co
„Bóg jest  łaskawy”.  Jego cudowne narodzenie  zwiastował  anioł
Gabriel  Zachariaszowi.  Urodził  się  6  mies.  przed  Chrystusem.
Został  napełniony  łaską   uświęcającą   podczas  wizyty  Maryji,
która  to   w  domu  Zachariasza  napełniła   Elżbietę  duchem
Świętym.  Opuszczony przez  zmarłych  rodziców Jan,  przyłączył
się do ascetów, którzy w pobliżu Morza Martwego założyli swoją
kolonię.  Kiedy  uzyskał  pełnoletność  /30lat/  zaczął  występować
publicznie.  Jego  publiczne  wystąpienia  rozeszły  się  szerokim
echem po Palestynie i okolicznych krajach. Sprawiła to nowina, że
oczekiwany  Zbawiciel  pojawił  się  na  ziemi.  Kiedy  zapytany
przypadkiem, czy to on sam nie jest zapowiadanym prorokiem,
stanowczo odpowiedział: „Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest
ode mnie – ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów”. Pewnego
dnia nad rzeką Jordan zjawił się sam Jezus, żeby przyjąć od niego
chrzest.  Lecz  Jan powstrzymał  Go,  mówiąc:  „To ja  potrzebuję
chrztu od Ciebie, a ty przychodzisz do mnie?”. Osoba św. Jana
wzbudzała uwagę  starszyzny żydowskiej, i władcy Galilei. Król
Herod  II  kazał  uwięzić  św.  Jana  a  podczas  uczty,  w  upojeniu,
nakazał ściąć głowę świętego. Na wieść o uwięzieniu św. Jana Pan
Jezus  wydał  świadectwo,  jakiego  nikt  z  ludzi  nie  otrzymał:
„Coście  wyszli  oglądać  na  pustyni?  Trzcinę  kołyszącą  się  na
wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty
ubranego?  /…/  Po  coście  więc  wyszli?  Proroka  zobaczyć?  Tak
powiadam wam, nawet więcej  niż proroka. On sam jest  tym, o
którym napisano: <<Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą,
aby Ci przygotował drogę>>. Zaprawdę powiadam wam: między
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.
Kult św. Jana Chrzciciela jest bardzo dawny, już w IV w. powstały
pierwsze kościoły ku jego czci. Najsławniejszym jest bazylika Św.
Jana na Lateranie w Rzymie, katedra papieży. Ku czci św. Jana
powstało  także  kilka  zakonów,  najbardziej  znany  jest  zakon
rycerski  Joannitów.  Z  racji  obecnej  ich  siedziby  na  Malcie
zwanym Jest „Kawalerów Maltańskich” 

                                                  WSPOMNIENIE INNYCH ŚWIĘTYCH
01.06 św. Justyn, męczennik, † 165  świecki człowiek         11.06. św. Barnaba  apostoł, krewny św. Marka ewangelisty
13.06. św. Antoni Padewski, kapłan, dr Kościoła                 17.06. św. Albert Chmielowski, tercjarz franc.                         
26.06. święci Jan i Paweł, męczennicy                                   27.06. św. Cyryl Aleksandryjski, abp.  dr Kościoła 
29.06. św. apostołów Piotra i Pawła 



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
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