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28.02. ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Intencja ogólna – by rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie a dzieci mogły
wzrastać w zdrowym i przyjaznym środowisku.
Intencja ewangelizacyjna- aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej
wiary, byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie.
4-5. 03. Peregrynacja Krzyża i Ikony ŚDM w naszym mieście.
04.03. godz.900 – spotkanie z młodzieżą w Hali Sportowej Chrobry Głogów.
05.03. godz. 930- spotkanie w Zakładzie Poprawczym.
08.03. DZIEŃ KOBIET. W tym dniu modlimy się za wszystkie niewiasty; polecamy je opiece Tej Najświętszej z niewiast – Matce Bożej.
13.03. Trzecia rocznica wyboru papieża Franciszka – Modlimy się o Boże Błogosławieństwo i owocny
pontyfikat dla Ojca Świętego Franciszka.
20.03. –NIEDZIELA PALMOWA. Inauguracja Wielkiego Tygodnia w Kościele.
Zapraszamy wszystkich do udziału w TRIDUUM PASCHALNYM.
a) 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. 22 00.
b) 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. 18 00. Po liturgii, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu i adoracja do godz. 2200. W tym dniu obowiązuje ścisły post i abstynencja.
c) 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.9 00do
godz. 1500. O godz. 1900 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej.
d) 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.
25.03. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada w Wielki Piątek, dlatego zostaje przeniesiona
na dzień 04.04. już od Wielkiego Piątku można pobierać deklaracje na Adopcje Dziecka Poczętego,
które uroczyście złożymy w poniedziałek 04.04.
17.04. DZIEŃ IMIENIN naszego księdza proboszcza Zbigniewa. Niech dobry Bóg Błogosławi czcigodnemu solenizantowi; obdarza wszelkimi łaskami potrzebnymi w posłudze kapłańskiej a Matka
Boża niech wspiera go i wstawia za nim u swego syna Jezusa Chrystusa. Zapraszamy w tym dniu na
Mszę św. W intencji proboszcza o godz.1800.
INFORMACJA MIESIĄCA: W dniach 12-14 02. odbyły się w Głogowie rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, które poprowadził ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutko. Mottem których było ;„ Nowe życie w Chrystusie”.
PLAN PRACY P.O.A.K przy Kościele p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe na rok 2016.
1.
Propagowanie nauczania Ojca św. Franciszka „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia”.
2.
Spotkania formacyjne w tematyce; rodziny i 1050 rocznicy Chrztu Polski.
3.
Oddziaływanie na życie religijne i integracje Katolików świeckich.
4.
Zaangażowanie w organizację Światowych Dni Młodzieży.
Zadania szczegółowe to min.: - organizowanie uroczystości a) Świąt AK, b) Święto Patrona naszej
parafii, c) uczestnictwo w obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski, d) uroczystości Chrystusa Króla.
- modlitwy; prowadzenie Adoracji N.S., za Kościół prześladowany, za pokój i jedność na świecie ,
modlitwy intencyjne. Udział w prowadzeniu nabożeństw parafialnych, prowadzenie w październiku
Różańca Świętego/w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek/
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„Nie zabijaj”
Piąte przykazanie Dekalogu przypomina, że każde
życie ludzkie, od chwili poczęcia aż do śmierci, jest
święte jako pochodzące od Boga i dlatego należy mu
się poszanowanie. Niegodną rzeczą jest więć zabójstwo, czyli także aborcja jako przerywanie ciąży i eutanazja - uśmiercanie upośledzonych, chorych czy
umierających. Przykazanie to sprzeciwia się również
samobójstwu. Grzechem nie jest natomiast zabójstwo
człowieka w wyniku samoobrony, gdyż człowiek jest
powołany do troski o swoje życie i powinien je zawsze
bronić. Stąd też wypływa obowiązek jakim jest troska
o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a
także troska i pomoc choremu bliźniemu, dlatego Kościół zezwala i zachęca do oddawania narządów. Szacunkiem należy też otaczać ciała zmarłych, gdyż są
świątynią Ducha Świętego, a grzebanie umarłych jest
uczynkiem miłosierdzia względem ciała. Przykazanie
to nie ogranicza się jednak tylko do ciała ludzkiego,
ale także do duszy. Człowiek nie może „zabijać” duszy swojego bliźniego. Przykładem tego są zgorszenie,
gniew, nienawiść. W Boży plan stworzenia uderza
także wojna; obowiązkiem chrześcijanina jest wykonanie wszystkiego co możliwe, by jej uniknąć. W czasie Kazania na Górze Jezus tych, którzy wprowadzają pokój nazwał błogosławionymi. Nie bójmy się więc
w naszych rodzinach, miejscach pracy czy w debacie
publicznej wprowadzać pokoju, słowem i czynem, albowiem przez takie działania wpisujemy się w tworzenie tego świata jako Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. Wszak rzeczą najważniejszą dla człowieka wierzącego jest odpowiadanie Bogu na Jego
dary. Czyż Rok Święty Miłosierdzia nie jest idealnym
czasem ku temu?

APOSTOŁOWIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Św. Jan Paweł II. Pontyfikat Ojca św. J.P.II był bardzo bogaty,
jednym z jego przejawów było zwrócenie uwagi na Boże miłosierdzie, był jego gorliwym czcicielem i propagatorem. Mówi o tym
jego druga encyklika „Dives in misericordia”. J.P.II ustanowił
Święto Miłosierdzia Bożego, które obchodzone jest w II niedzielę
po Wielkanocy. Podczas pielgrzymki do Polski/2002.r/ dokonał
aktu zawierzenia rodzaju ludzkiego Bożemu miłosierdziu. Jan Paweł II wielokrotnie wołał : „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Wobec niepokojących wydarzeń, budzących lęk o przyszłość, papież proponował postawę ufności w Boże miłosierdzie,
czyli łaskę, która wnosi pokój do ludzkiego umysłu i serca. Wzywał nie tylko do modlitwy i praktyki życia sakramentalnego –
przypominał o konieczności życia miłosierdziem. Kościół zachęca
do uczynków miłosierdzia, do apostolstwa miłosierdzia. Szczególną troską otacza ubogich i chorych oraz dzieła miłosierdzia i wzajemnej pomocy. Ojciec św. J.P.II był Papieżem Miłosierdzia. To
dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, kult miłosierdzia Bożego
rozwija się i rozprzestrzenia po całym świecie.
Św. Siostra Faustyna Kowalska. Pochodziła z wiejskiej rodziny
wielodzietnej utrzymującej się z pracy rolnej. Od dzieciństwa odznaczała się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wielką wrażliwością na ludzką biedę. Jako kilkunastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by na służbie u zamożnych rodzin, zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom.
Głos powołania odczuwała od dzieciństwa. Przynaglona wizją
cierpiącego Chrystusa wyjechała do Warszawy i tam 01. 08 1925.r
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr M.B. Miłosierdzia. W klasztorze
jako s. Maria Faustyna, przeżyła 13 lat pełniąc wiele prac domowych i furtianki w wielu domach Zgromadzenia (w Krakowie,
Wilnie i Płocku).Gorliwa w pracy, wierna regułom zakonnych,
skupiona, milcząca a przede wszystkim naturalna i pełna życzliwej i bezinteresownej miłości.

Parafialny zespół CARITAS informuje: W dniach 4 i 5 marca w większych sklepach naszej parafii odbędzie się
zbiórka żywności na rzecz potrzebujących. W ramach corocznej akcji wspierających ubogich, rozprowadzane będą
paschaliki. Zachęcamy do dzielenia się zakupionym towarem i nabywania paschalików. Z Bożą pomocą i naszemu
zaangażowaniu, pomóżmy naszym potrzebującym rodzinom.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy szukają głębszej relacji z Bogiem do uczestnictwa w
spotkaniach modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym. Gromadzimy się w każdą środę po Eucharystii w
salce pod zakrystią. W trakcie naszych spotkań modlimy się, uwielbiamy Boga śpiewem, a także rozważamy fragmenty Pisma świętego, odnosząc je do naszego życia i wzajemnie się ubogacając. Pragniemy poinformować, że w roku bieżącym, w naszym kościele zorganizujemy Wigilię Zesłania Ducha świętego
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.15 00
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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28 marca – Przeżywamy drugi dzień Świąt Wielkanocnych . Msze święte w tym dniu jak w każdą nie-

dzielę. Taca z tego dnia przeznaczona jest na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu
Filozoficzno- Teologicznego w Zielonej Górze.

3 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego – w tym dniu zaprasza się wszystkich kapłanów, osoby
konsekrowane i wiernych świeckich do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie do udziału
w diecezjalnych obchodach Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Uroczystość rozpocznie się o
godz. 11.50 symboliczną pielgrzymką od figury Chrystusa Króla Wszechświata do Drzwi Świętych w
sanktuarium, gdzie sprawowana będzie Eucharystia.
3 kwietnia - Rozpoczynamy w naszej parafii Kurs Przedmałżeński. Rozpoczęcie kursu Mszą Świętą
o godz. 16.00. Zachęcamy młodzież do udziału w tym kursie.
4 kwietnia – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Zachęcamy wszystkich aby
w tym dniu złożyć deklaracje Adopcji Dziecka Poczętego.
9 kwietnia – XII Piesza Pielgrzymka ,, Do Źródła św. Jakuba w Jakubowie” Wyjście pielgrzymki
sprzed głogowskiej kolegiaty o godz. 7.30. O godz. 13.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w
Sanktuarium św. Jakuba Starszego w Jakubowie. Mszy św. będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Lityński.
10 kwietnia – obchodzimy w tym dniu kolejną rocznice katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Modlimy się za wszystkich , którzy zginęli w tej katastrofie.

Nowi szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej w naszej parafii
Na prośbę duszpasterzy , po odpowiednim przygotowaniu w dniu 19 marca 2016 roku w kościele katedralnym
p. w. Wniebowzięcia N.M.P. w Gorzowie Wielkopolskim ustanowionych zostało czterdziestu sześciu kolejnych
świeckich nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej dla naszej diecezji. Trzech z nich będzie pełniło tą posługę
w naszej parafii. Są to : pan Ryszard Herman ; pan Grzegorz Kubacki i pan Kamil Maraj. Polecamy ich
wszystkich w naszych modlitwach Chrystusowi Eucharystycznemu.
ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Intencja Misyjna : Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa
pośród konfliktów religijno – politycznych.

,, WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE”
W mienionym miesiącu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
-Śp. Anna Gieroń – lat 94 oraz Śp. Stanisława Buczek – lat 91. Ich dusze polecamy
Bożemu Miłosierdziu i pamiętamy o nich w naszych modlitwach.
Parafialny oddział AK informuje, że w dniu 10.03.2016. odbyło się spotkanie w którym uczestniczyła
pani dr. Izabela Rutkowska. Tematyką spotkania był wykład o uczynkach miłosierdzia względem
ciała i względem ducha. Pani prelegent, która obroniła doktorat z dziedziny studiów nad „Dzienniczkiem” św. Faustyny, w szerokim zakresie oparła swoje wywody w oparciu na badaniu tekstu i wyjaśniła trudne do analizy treści w nim zawarte.
Informujemy, że w każdą niedzielę przed mszą św. O godz. 9 00 w intencji ŚDM w Krakowie godnego
przyjęcia Ojca św. Franciszka przez całe społeczeństwo – odmawiać będziemy 1. Dziesiątkę Różańca
św. Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy.
Parafialny Zespół Caritas Dziękuje wszystkim wiernym , którzy zaangażowali się w pomoc przy zbieraniu pro duktów żywnościowych przy większych sklepach naszej parafii. Wszystkim, którzy składali dary dla potrzebujących na Jałmużnę Postną . Dziękujemy tym , którzy nabyli kartki świąteczne oraz paschaliki na stół Wielka nocny. My kapłani dziękujemy osobom z Caritasu za przygotowanie paczek na święta oraz za wszelką pomoc
okazywaną ludziom znajdującym się w potrzebie.

K O M E N T A R Z E

W I E M, W C O W I E R Z Ę
„Nie cudzołóż”
Przykazanie to stoi na straży godności kobiety i mężczyzny.
Bóg wpisuje w człowieczeństwo powołanie, a więc zdolność
i zadanie miłości i wspólnoty. Obdarzył ludzi płciowością,
która wywiera wpływ zarówno na ciało, jak i duszę. Odkrycie swojej tożsamości płciowej i właściwe jej ukierunkowanie jest fundamentalnym zadaniem osoby. Bóg już w
Ogrodzie Eden polecił człowiekowi rozmnażać się i zaludniać ziemię, stąd ze zjednoczenia kobiety i mężczyzny biorą
początek wszystkie pokolenia ludzkie. Dlatego ważnym jest
właściwe przeżywanie swojej płciowości i życie w czystości
w każdym z obranych stanów życia – małżonkowie w czystości małżeńskiej, a pozostali we wstrzemięźliwości. Czystość obejmuje całość osoby, domagając się ćwiczenia w panowaniu nad sobą, by panować nad swoimi namiętnościami i osiągnąć wewnętrzną radość, a nie duchowe zniewolenie. Ćwiczenie się w umiarkowaniu nie jest zadaniem jednorazowym – jest to wysiłek podejmowany we wszystkich
okresach życia. Wykroczeniami przeciwko cnocie czystości,
które wymienia Katechizm Kościoła Katolickiego są: rozwiązłość, masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja i
gwałt. Podkreśla również, że sprzeczny z prawem naturalnym jest homoseksualizm, a czyny homoseksualne nigdy
nie będą zaaprobowane. Szczególnym uznaniem ze strony
Kościoła cieszy się małżeństwo wyniesione przez Chrystusa
do godności sakramentu. Ma ono dwojaki cel: dobro samych małżonków i przekazywanie życia, a opierać się powinno na wierności i płodności. Wierność oznacza stałość
w dochowywaniu danego słowa (w tym przypadku przysięgi małżeńskiej), natomiast płodność jest opowiedzeniem się
za życiem i otwartością na nie - małżonkowie ZAWSZE
winni być gotowi przyjąć nowe życie, choć mogą odsunąć
w czasie przyjście na świat dzieci, ale powinni czynić to naturalnymi metodami. Wykroczeniami przeciwko małżeństwu są cudzołóstwo, rozwód, poligamia, kazirodztwo oraz
„wolne związki”. KKK przypomina również, że akt płciowy zarezerwowany jest małżonkom.

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
Św. Wojciech, biskup, męczennik, ok.956-997
Nasz święty posiada dwa imiona. W Polsce jest znany pod imieniem j. w. a w świecie chrześcijańskim jako Adalbert. Urodził się
w Libicach/Czechy/, ojciec jego był głową możnego rodu, spokrewnionego z dynastią saską, ówcześnie panującą w Niemczech. Żywoty świętego głoszą, że do stanu duchownego został przeznaczony ślubem przez rodziców, kiedy zapadł w ciężką chorobę. W wieku 16 lat trafił do ośrodka misyjnego dla nawracania Słowian zachodnich w Magdeburgu, gdzie kształcił się pod opieką abp. Adalberta w szkole katedralnej przez 10 lat. Po śmierci abp. powrócił
do Pragi, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. W roku 983, otrzymał nominację biskupią na stolicę praską. Wbrew przyjętemu
zwyczajowi, objął diecezję nie w paradzie, ale boso. Dobra biskupie przeznaczył na utrzymanie obiektów katedralnych, własne,
kleru i ubogich. Pasterzowanie jego było trudne. W porozumieniu
z księciem Bolesławem II św. Wojciech wprowadził dziesięcinę, i
cierpliwie konieczne reformy. Rzucając klątwę na zabójców pewnej kobiety, zmuszony był wyjechać do Rzymu. Za zezwoleniem
cesarza Otton i swego metropolity udał się do Polski. Bolesław
Chrobry, król Polski udzielił mu schronienia. Św. Wojciech wyraził chęć pracy wśród pogan, powstała myśl nawrócenia
Słowian/Wieletów/, Pomorzan i Prusaków. Zatwardziali Prusacy,
najpierw go pobili, a gdy udał się w drogę powrotną z misji, w
dniu 23.04.997.r w okolicach Elbląga i Tękit, zamordowano. Zginął przeszyty 6.krotnie włócznią mając 40 lat. Wykupione ciało
sprowadzono do Gniezna. Dzięki staraniom cesarza Ottona III,
najpierw kanonizowano męczennika, by w roku 999 trafił do katalogu świętych. Święty Wojciech, obok Matki Bożej K.P. i św. Stanisława bp., męczennika jest patronem Polski. Jego męczeńska
śmierć jest dla nas obecnych w roku 1050.lecia chrześcijaństwa
bardzo istotnym symbolem kształtowania się wiary katolickiej w
naszym narodzie. Ceńmy męczeństwo naszych świętych i brońmy
naszych wartości chrześcijańskich tworząc nowe karty naszej historii. (RH)

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
W mocy zjednoczenia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym , Królem Wszechświata , w łączności z Ojcem świętym Franciszkiem, a także w łączności z naszym księdzem
Biskupem Tadeuszem - Przeżywamy w całym Kościele Rok Miłosierdzia i dzielimy się z
wami radością płynącą z pustego grobu. Życzą wszystkim wielu Łask Bożych i opieki Matki
Bożej; kapłani, służby kościelne oraz wszystkie grupy parafialne działające w naszej parafii.
Niech Zmartwychwstały Pan dodaje zdrowia, umacnia darami Ducha Świętego, darzy radością i pokojem – was i waszych bliskich.
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.15 00
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

