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                        ZAKOŃCZENIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY
W minionym okresie zakończyliśmy Wizytę Duszpasterską  -  Kolędę w naszej parafii. Oto kilka
refleksji na jej temat: U większości rodzin spotkania odbyły się w życzliwej i w istocie, religijnej
atmosferze. Z   rozmów wśród rodzin wynika duże zatroskanie o parafię i jej rozwój. Z ubolewaniem
zauważamy  zubożenie  społeczeństwa.  W dalszym ciągu  dostrzegamy  utrzymujący  się  na  dużym
poziomie  brak dostępu w kraju do pracy dla ludzi młodych. Dlatego też wielu z nich wyjechało
poszukiwaniu źródeł utrzymania za granicę. Wielu naszych parafian, a w większości osób starszych
choruje. Te osoby wymagają szczególnej opieki i troski, nie tylko lekarskiej. Pamiętajmy   o nich w
naszych modlitwach, a także byciu z nimi w trudnych chwilach. Pragniemy podziękować za dobre
słowo i życzliwość, oraz wszelkie ofiary składane przy okazji kolędy. Niepokojącym jest fakt, iż wiele
osób nie uczestniczy w niedzielnej Mszy św. I niestety coraz rzadziej przystępuje do Sakramentów
Świętych. Szczególnie bolesne to jest, że dostrzegamy ten problem wśród dzieci            i młodzieży.
Przypominamy  rodzicom o  obowiązku  religijnego  wychowania  swych  dzieci,  dając  im przykład
swego zaangażowania w wierze.
    2 .II.2016. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO –MATKI    BOŻEJ     GROMNICZNEJ
Święto  Ofiarowania  Pańskiego  przypada  czterdziestego  dnia  po  Bożym  Narodzeniu.  Jest    to
pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu
oczyszczenia. Na mszach świętych dokonuje się obrzędu błogosławieństwa świec.
                                   DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
Od 1997 roku w dniu 2 lutego kościół obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia
Konsekrowanego.  Modlimy  się  za  osoby  ,  które  oddały  swe  życie  na  służbę  Bogu  i  ludziom
w zakonach, zgromadzeniach, stowarzyszeniach życia apostolskiego.
             10 .II. 2016.  ŚRODA POPIELCOWA  
Rozpoczynamy w kościele okres czterdziestodniowej pokuty. Ta uroczystość ma pobudzić katolików
do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. W tym dniu kapłan posypuje nasze
głowy popiołem,  wypowiadając słowa: ,,  Nawracajcie  się  i  wierzcie  w Ewangelię”.  To wejście  na
drogę pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja. 

11.II. 2016 ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO- WSPOMNIENIE N.M.P. Z LOURDES
Modlimy  się  za  wszystkich  ludzi  chorych  i  cierpiących.  Za  wszystkich,  którzy  niosą
pomoc w chorobie i cierpieniu oraz za całą Służbę Zdrowia.
          14.II. 2016. PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIGO POSTU. ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI
                    WIELKOPOSTNYCH DLA DZIECI I WSZYSTKICH WIERNYCH
W tym dniu na wszystkich Mszach św. rozpoczniemy nasze Parafialne Rekolekcje  Wielkopostne.
Będą one trwały do środy włącznie. Codziennie będą dwie Msze św. o godz.9.00 i o godz. 18.00. Środa
będzie dniem spowiedzi św. Przed południem spowiedź od godz. 8.00 do 9.00 i po południu od godz.
17 do godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich do udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych.                   Od
poniedziałku  /15  lutego/  do  środy  będą  się  odbywały  również  rekolekcje  dla  dzieci  ze  Szkoły
Podstawowej nr 6 i 12.
 W  OKRESIE  WIELKIEGO  POSTU  ZACHĘCAMY  WSZYSTKICH  DO  UCZESTNICTWA
W NABOŻEŃSTWACH WIELKOPOSTNYCH

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM – w każdą niedzielę o godzinie 17.30.

DROGA KRZYŻOWA- w piątki  - dla dzieci o godz.. 16.30 ; dla dorosłych o godz. 17.30.

     

W dniu 09.01.2016.  w parafii  p.w. Narodzenia  NMP w Nowym Kramsku odbyło się  Diecezjalne
Spotkanie Opłatkowe PAOK. Gospodarzami spotkania byli; ks. Kan. Mgr Waldemar Sołtysiak oraz
członkowie  PAOK  z  Nowego  Kramska.  Nowokramski  PAOK  to  jedna  z  pierwszych  w  diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej, powstała w roku 1998. Podczas dzielenia się opłatkiem, oprócz  życzeń,
dzieliliśmy się  doświadczeniami z działalności  a także  snuliśmy plany na nowy rok 2016.  Miłym
zaskoczeniem dla uczestników, był udział w spotkaniu jego eks. Bp. Stefana Regmunta. Zacny gość
celebrował Mszę św. w dziękczynieniu za trud i poświęcenie wszystkich PAOK w diecezji, a także za
jego  powrót  do  zdrowia  i  dalszą  posługę  biskupią.  Zapamiętamy  także  jego  piękną  grę  na
akordeonie, którą to ubogacił nam śpiewanie kolęd i pastorałek.



                                           K   O   M   E   N   T   A   R   Z   E
      W I E M      W       C O       W I E R Z Ę

„Czcij ojca swego i matkę swoją”
Czwarte  przykazanie  Dekalogu  ukazuje
obowiązki osoby w stosunku do różnych wspólnot
społeczeństwa,  Kościoła  i  państwa.
Uprzywilejowaną  i  najbardziej  podstawową
wspólnotą  jest  rodzina.  To  w  niej,  już  od
dzieciństwa,  możemy  nauczyć  się  wartości
moralnych,  odpowiedniej  relacji  do  Boga  i
właściwego używania wolności. Rodzina powinna
żyć w taki sposób, by jej członkowie nauczyli się
otaczać  troską  młodych  i  starszych,  chorych,
upośledzonych  czy  ubogich.   Wśród  wielu
obowiązków  dzieci  w  stosunku  do  rodziców
pierwszorzędną  jest  postawa  wdzięczności  i
szacunku,  a  także  służenie  pomocą  rodzicom w
starości.  Rodzice  natomiast,  poza
wielopłaszczyznowym  wychowaniem  dzieci,
powinni  wspierać  dorastające  dzieci  swoim
doświadczeniem a  przede  wszystkim uszanować
powołanie dzieci i sprzyjać mu. Władza publiczna
natomiast  zobowiązana  jest  do  poszanowania
podstawowych  praw  osoby.  Obowiązkiem
obywateli  jest  współpraca  z  władzami  w
budowaniu  społeczeństwa  w  duchu  prawdy,
sprawiedliwości, solidarności i wolności.
Przykazanie to określa także zasady właściwego
przeżywania relacji pracownik - pracodawca.

                               ŻYWOTY      ŚWIĘTYCH            
Św.  Cyryl,  mnich  †  869,  patron  Europy.   Brat  rodzony  św.
Metodego i jego towarzysz w podróżach misyjnych po krajach
Europy.  Konstanty  /to  jego  prawdziwe  imię/  ostatni
z  siedmiorga  Rodzeństwa,  wykazywał  niepospolite  zdolności,
dlatego, jego ojciec wysłał na studia, po ich ukończeniu  został
bibliotekarzem. Żył skromnie jako mnich w klasztorze               i
wykładał  filozofię.  U  schyłku  życia  w  jednym  z  klasztorów
greckich, obrał sobie imię zakonne - Cyryl.
Św. Metody, biskup † 885, patron Europy. Starszy brat Cyryla.
Posiadając  wybitne  uzdolnienia  prawnicze,  wstąpił  na  drogę
kariery  urzędniczej/był  archontem/.  Jego  właściwe  imię,
Michał,  zmienił  je  na  Metody,  gdy  wstąpił  w  Bitynii  do
klasztoru,  gdzie niebawem został przełożonym tego klasztoru.
Do tego klasztoru trafił również jego brat Cyryl. Odtąd dzielili
los  misyjny razem;  najpierw w ziemi  Chazarów,  a potem na
Morawach  i  w  Panonii.  Gdy  doszło  do  pojednania  Rzymu
z Konstantynopolem,  św. Metody się do cesarza Focjusza,  by
zdać  relację  z  działalności.  Bracia  prowadzili  swoją  służbę
misyjną  i  apostolską  wśród  Słowian  w  łączności  Kościoła
Patriarchalnego w Konstantynopolu – z Kościołem Rzymskim,
który ich misje potwierdził. Dali w ten sposób dowód jedności
Kościoła.  Uzasadnieniem  ich  wyniesienia  na  współpatronów
Europy  przez  J.P.II,  był  ekumenizm-  pojednanie  Kościołów
i powrót do pierwotnej jedności.

                                             W LUTYM wspominamy  min. takich świętych:
 2.II. św. Błażeja  bp. Męczennika † ok.315                         14. II. św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
 5.II. św. Agaty, dziewicy, męczennicy/235-251/                    -:-     św. Walentego, męczennika † 269
 6.II. św. Pawła Miki i jego Towarzyszy, męczenników      17. II. św. siedmiu męczenników założycieli z. Serwitów
 9.II. św. Apolonii, dziewicy, męczennicy † 249                   23. II. św. Polikarpa, biskupa, męczennika † 155-169

   

Parafialny zespół CARITAS dziękuje za pomoc i ofiary składane na rzecz stowarzyszenia w roku 2015.
Pragniemy przypomnieć i zaapelować o wpłaty z tytułu odpisów podatkowych na rzecz stowarzyszenia
na konto naszego stowarzyszenia. Numer konta dostępny jest w Urzędach Skarbowych i na stronach
internetowych  naszego stowarzyszenia.

                                                  WYNIKI            KONKURSU               ŚWIĄTECZNEGO
Do konkursu napłynęło łącznie 29 prac uczniów z SP-6 i SP-12, zakwalifikowano 26. Uczestników konkursu podzielono na dwie
grupy wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VI. Komisja konkursowa orzekła ; 
W kategorii I-III :  Pierwsze miejsce otrzymał Krzysztof Jacieczko              z kl.III „b” /SP-12/
                                  Drugie miejsce przyznano Mateuszowi Hliwie                z kl.III „b” /SP-12/
                                  Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Neuman                     z kl. III „d” /SP-12/
W kategorii IV-VI: Pierwsze miejsce otrzymał Szymon Przywała                  z kl. V”e” /SP-12/
                                  Drugie miejsce przyznano Danielowi Pawęskiemu          z kl. V „a” /SP-6/
                                  Trzecie miejsce zajęła Jagoda Binkowska                        z kl. VI „b” /SP-12/
Wyróżniono także prace: Amelii Bartosik z kl. II „d” /SP-12/,  Oliwera Kaszewskiego z kl. IV „d” /SP-12/
                                            Julii Lesiuk z kl. III „a” /SP-6/  i  Michaliny Olejnik z kl. VI „b” /SP-12/
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/

