
 PARAFIA P.W. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE  W GŁOGOWIE
         INFORMATOR       Z     ŻYCIA       PARAFII    I     KOŚCIOŁA   
  WYDANIE  ŚWIĄTECZNE   NR 3/ GRUDZIEŃ 2015  - STYCZEŃ 2016     

   KOMUNIKATY    I    ŚWIĘTA      KOŚCIELNE     ORAZ      WYDARZENIA      PARAFIALNE

  

 

 

 K + M + B
    2016

        
                   UROCZYSTOŚĆ                 BOŻEGO                       NARODZENIA
                                          Drodzy         Parafianie
Radosne święta Bożego Narodzenia przypominają nam o wielkiej i niepojętej miłości Boga do człowieka.
Bóg w ludzkim ciele przychodzi do każdego z nas. W Roku Miłosierdzia ; w roku 1050 rocznicy chrztu
Polski  dzielimy się z  wami pokojem i  radością płynącą z  Betlejemskiego Żłóbka.  Niech Boże Dziecię
każdemu błogosławi zwłaszcza chorym i cierpiącym; obdarza szczęściem i pokojem w te radosne święta
oraz w całym Nowym 2016 Rok
                                                    Duszpasterze parafii św. Maksymiliana M. Kolbe

 26. 12. 2015 - Św. Szczepana – Pierwszego męczennika- Drugi dzień świąt
W  tym  dniu  Msze  św.  odprawiane  są  jak  w  każdą  niedzielę.  W  całej  naszej  ojczyźnie
wspieramy materialnie KUL oraz inne uczelnie katolickie.

27. 12. 2015 – Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego. Obchodzimy święto Świętej  Rodziny    Jezusa;
Maryi i Józefa

 05.01.2016   Uroczysty Ingres Biskupa Tadeusza Lityńskiego do katedry w Gorzowie Wlkp.
Ingres to uroczyste objęcie władzy przez Biskupa Ordynariusza w diecezji.  W tym dniu w sposób
szczególny módlmy się  za naszego pasterza Biskupa Tadeusza Lityńskiego

06.01. 2016  Uroczystość Objawienia Pańskiego – /Trzech Króli/
Msze św. w tym dniu odprawiane są jak w każdą niedzielę. Święcimy kadzidło i kredę dla oznaczenia
drzwi  naszych  mieszkań.  O  godz.  13.30  wyruszy  ulicami  naszego  miasta  Orszak  Trzech  Króli  .
Rozpoczęcie orszaku na Placu 1000- lecia, następnie przejście ulicami Aleja Wolności – Grodzka –
Rynek. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych uroczystościach

                                       WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA

Po świętach rozpoczniemy Kolędę w naszej parafii. To czas kiedy kapłani odwiedzają rodziny aby
udzielić błogosławieństwa domownikom i porozmawiać na tematy wiary. Prosimy aby na czas kolędy
wszyscy domownicy w miarę możliwości byli obecni. Na stole niech znajdzie się miejsce na krzyż ,
świece i  wodę święconą .  Dzieci  i  młodzież niech przygotują zeszyty od religii.  Plan kolędy będzie
podany w najbliższym czasie

Duszpasterze  i  organizatorzy  konkursu   dla  dzieci  na  laurkę  świąteczną  informują,   iż  w  dniu
15.12.2015.  r.  upłynął termin  przyjmowania prac.  Wyniki  konkursu i  nagrodzenie wyróżnionych
odbędzie się w niedzielę 10.01.2016 na mszy św. o godz. 1100. Wyróżnione prace będą wyeksponowane
w naszym kościele.

   

Wieść  o  Bożym  Narodzeniu  rozlega  się  głębokim  echem  docierając  do  wszystkich.  Niech
Nowonarodzony  Jezus  umocni  nasze  rodziny i  wspólnotę a wszystkie  spotkania  będą prawdziwie
radosne. Niech wielka moc Bożej miłości prowadzi was i pozwoli tą miłością dzielić się z bliskimi a
także z tymi, którzy tej miłości bardzo potrzebują. W każdym dniu Nowego Roku 2016 wędrujmy z
odnowionym duchem wiary, a zachwyt szczęścia uczyniony przy żłóbku, niech trwa i nieustannie nas
umacnia.

   

Bardzo dziękujemy parafialnemu Zespołowi Caritas  za rozprowadzenie  kartek świątecznych oraz
świec  Caritasu,  z  których  dochód  przeznaczony  jest  dla  osób  potrzebujących.  Dziękujemy  za
organizację  zbiórki  żywności  przy  sklepach  i  przygotowanie  paczek.  Dziękujemy  Gronu
Wspierających  Ubogich  i  wszystkim,  którzy  składali  dary  dla  potrzebujących.  Niech  Dobry  Bóg
wszystkim błogosławi! 

                                         



                                                   K   O   M   E   N   T   A   R   Z   E

           W I E M      W       C O       W I E R Z Ę
            „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”
Trzecie  przykazanie  Dekalogu  przypomina  nam
o  świętości  niedzieli.  Jest  to  dzień  pamiątki
zmartwychwstania Chrystusa. Dzień ten przypomina
nam  prawdę  o  dziele  stworzenia  i  odpoczynek
Stwórcy  po  dziele  kreacji.  Świętowanie  Dnia
Pańskiego  wiąże się z uczestnictwem w niedzielnej
Eucharystii                  i powstrzymaniem się od prac
niekoniecznych. Ten,  kto zaniedbuje ten obowiązek
popełnia  grzech  ciężki.  Choroba  czy  inny  ważny
powód,  jak  np.  pielęgnacja  niemowlaka  czy  inna
niemożność,  usprawiedliwia  tę  nieobecność.
Obowiązek  niedzielny  rozciąga  się  na  święta
nakazane, a w Polsce jest ich sześć. Są to: 
-Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)
-Uroczystość Objawienia Pańskiego  (6 stycznia)
-Uroczystość Bożego Ciała
-Uroczystość  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi
Panny (15 sierpnia)
-Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)
-Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)
Ustanowienie Dnia Pańskiego przyczynia się do tego,
by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku
i  czasu  wolnego,  który  mogliby  poświęcić  życiu
rodzinnemu,  kulturalnemu,  społecznemu  i
religijnemu.  Wrażliwość  chrześcijańska  nakazuje
każdemu  dostrzegać  potrzeby  drugiego  człowieka,
który  z  różnych  powodów  nie  może  we  właściwy
sposób  świętować  Dnia  Pańskiego/praca/.  Niedziela
jest  także  doskonałym  czasem  do  pełnienia  dzieł
miłosierdzia.

                 

                B O Ż E    N A R O D Z E N I E 
Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swego brata
I wyciągasz do niego rękę,
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Zawsze ilekroć milkniesz by innych wysłuchać
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
Które jak żelazna obręcz
Uciskają ludzi w ich samotności,
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym,
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
Jak bardzo znikome są twoje możliwości
I jak wielka jest twoja słabość
Zawsze ilekroć pozwolisz
By Bóg pokochał innych przez ciebie 
ZAWSZE WTEDY JEST BOŻE NARODZENIE
                         /Matka Teresa z Kalkuty/

6.I. TRZECH MAGÓW- MĘDRCÓW,  dzień Epifanii czyli
objawienia  się  Syna  Bożego.  Z  opisu  ewangelicznego
wynika,  że  gwiazda,  która  ukazała  się  mędrcom,  była
zjawiskiem  nadprzyrodzonym.  Tradycja  średniowiecza
wymienia  trzech  mędrców  i  podaje  ich  imiona:  Kacper,
Melchior i Baltazar. Byli to ludzie bardzo zamożni, którzy
złożyli hołd  narodzonemu Jezusowi  i darowali mu złoto,
kadzidło  i  mirrę.  Odtąd zgodnie  z  tradycją  zachował  się
zwyczaj  poświęcania  złota,  kadzidła  i  kredy.  Którą
wypisuje  się  na  drzwiach  wejściowych  w  domach
katolickich, imiona trzech Mędrców…

                                             W styczniu wspominamy  min. takich świętych:
2.I. św. Bazylego Wielkiego biskupa, dr Kościoła.      26.I. św. Tymoteusza biskupa, zw. Apostołem Narodów
7.I. św. Lucjana kapłana, męczennika.                          28.I. św. Tomasza z Akwinu kapłana, dr Kościoła
21.I. św. Agnieszki dziewicy, męczennicy.                   30.I. św. Teofila męczennika
24..I. św. Franciszka biskupa, dr Kościoła.                   31.I. Jan Bosko kapłana , pedagoga

                                                                                                                                                             
   
            RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
                                                                                                       „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel...”
Owocnych  refleksji  nad  faktem,  że  Bóg  stał  się  człowiekiem  i  odtąd  zawsze  jest  z  nami.  
Jest  z  nami,  gdy  się  cieszymy  i  płaczemy,  gdy  pracujemy  i  odpoczywamy  i  nawet  wtedy,  gdy  grzeszymy...
Niech święta Bożego Narodzenia Pańskiego przyniosą wam pokój, radość i nadzieję na spełnienie wszystkich marzeń  w nadchodzącym Nowym
Roku 2016. - Życzą parafianom i ich bliskim: wolontariusze zrzeszeni we wszystkich grupach parafialnych i pracownicy naszego 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.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/

