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                            INFORMACJE Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII
Trwamy obecnie w okresie Wielkiego Postu. Przeżywamy ten szczególny czas rozpamiętywania męki
i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. 

                              STAN EPIDEMI W NASZEJ OJCZYŹNIE
W związku z wprowadzonym  na terenie całej Polski Stanem Epidemii , w naszych kościołach może przebywać
maksymalnie 5 osób. W związku z tym zapraszamy do uczestnictwa we Mszy świętej w kościele tylko te osoby ,
które mają zamówioną intencje Mszalną na dany dzień. Odwołane zostają wszystkie inne nabożeństwa i spotkania
grup  parafialnych.  Terminy  I  Komunii  św.  i  Bierzmowania   będą  zależne  od  rozwoju  sytuacji   związanej  z
epidemią.  Zachęcamy  wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą kościoła za pośrednictwem
transmisji w środkach społecznego przekazu. Ufamy i wierzymy, że dzięki modlitwie nas wszystkich przetrwamy
ten trudny czas   i  niebawem będziemy mogli  się  cieszyć  na nowo wspólnym uczestnictwem nas wszystkich  w
Eucharystii. Prosimy o śledzenie strony internetowej parafii na, której są podawane wszystkie ważne informacje.
Przypominamy wszystkim o naszej codziennej prywatnej modlitwie w naszych domach i mieszkaniach o godz. 2030

Polecajmy chorych i cierpiących na skutek epidemii ; polecajmy tych, którzy odeszli do wieczności. Módlmy się za
naszą Służbę Zdrowia,  która z takim poświęceniem  z narażeniem własnego życia niesie pomoc ludziom chorym na
skutek epidemii.  W tym trudnym czasie bądźmy dla siebie dobrzy,   okazując życzliwość i  pomoc.  Pamiętajmy
zwłaszcza o ludziach starszych i samotnych, którzy znajdują się w potrzebie. Niech Dobry Bóg nam błogosławi i
dodaje sił. Matka Boża i nasz patron św. Maksymilian Maria Kolbe,  niech otaczają nas swoją opieką.
W związku z niemożnością bycia osobiście w kościele przypominamy, że ofiarę na kościół można złożyć również
drogą internetową / Nr rachunku 47109021120000000552001467 /.
 Za wszelkie złożone ofiary – Bóg zapłać!

                          TRIDUUM                PASCHALNE
09.  Kwietnia  -  Wielki  Czwartek. –  Pamiątka  ustanowienia  Sakramentu  Eucharystii  i  Kapłaństwa.
10. Kwietnia - Wielki  Piątek. Pamiątka śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Nie ma w tym dniu Mszy św. Rozważamy
opis  Męki Pańskiej. 
11. Kwietnia - Wielka Sobota. Kościół trwa przy Grobie Pańskim.

12.  Kwietnia  -  Niedziela  Zmartwychwstania  Pańskiego.  Przeżywamy  w  tym  dniu  największe  Chrześcijańskie
święto. ,, Gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał, próżna by była nasza wiara”.
13.  Kwietnia   -  Poniedziałek  Wielkanocny.  Zgłębiamy  tajemnice  rzeczywistej  obecności  Zmartwychwstałego
Chrystusa wśród nas.
19. Kwietnia - Święto Miłosierdzia Bożego. Obchodzimy to święto w  I niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim.
Dziękujemy Panu Bogu za dar Bożego Miłosierdzia. Jest to święto Caritas. Rozpoczynamy w kościele ,, Tydzień
Miłosierdzia”.
23. Kwietnia - Uroczystość św. Wojciecha – Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski.  Modlimy się za naszą
ojczyznę by zawsze była wierna Panu Bogu.                             

        

                                     ZMIANA  TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Intencja ogólna – Modlimy się aby kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.
Dodajemy intencje za chorych i cierpiących  o łaskę zdrowia, za zmarłych na skutek epidemii,  o ustanie 
epidemii. A także  za całą Służbę Zdrowia, aby mieli dość siły w ratowaniu bliźnich.

      

                               ,, WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE” 
W minionym czasie  z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: Śp. Bonifacy Turczynowcz - lat 86; Śp.
Alicja Milewska- lat 68; Śp. Mariusz Filip – lat 60. ; Śp. Zbigniew Sęk – Lat 65. ; Śp. Jadwiga Drop – lat
89.  Śp.  Ryszard Szymanowicz- lat  70.  ;  Śp.  Aleksandra Bizoń- lat.  70.   Ich dusze polecamy Bożemu
Miłosierdziu.

       
W tym trudnym czasie epidemii nie możemy zbierać darów sklepach dlatego serdecznie prosimy o składanie darów
do  kosza znajdującego się  w kościele. Z góry serdecznie dziękujemy  ofiarodawcom. Zebrane ofiary ze sprzedaży
kart świątecznych i świec przeznaczone będą dla niesienia pomocy  poszkodowanym dzieciom w Rwandzie.

      
Boskie  serce  Jezusa  jest  ośrodkiem  naszej  działalności.  Ono  ożywia  cała  naszą  Akcję  Katolicką.
Poświęcajmy   miłosiernemu  sercu  Chrystusa  nasze  działania.  Z  uwagi  na  istniejący  stan  epidemii
zachęcamy do modlitwy w domach, a także w transmitowanych przez media.    

                       
                                                



                                          
                                         K   O   M   E   N   T   A   R   Z   E

                    WAŻNY   KOMUNIKAT        
Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński napisał:

Mając  na  względzie  tę  nadzwyczajną  sytuację,  która
większości  wiernych  uniemożliwi  uczestnictwo  w
niedzielnej  mszy  św.,  udzielam  wszystkim  diecezjanom
dyspensy  od  tego  obowiązku.  Zachęcam  do  śledzenia
korzystania  z  transmisji  mszy  św.  niedzielnych  w środkach
społecznego przekazu, np. o godz. 700 w TVP 1, o godz. 900 w
Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 930 w Telewizji
Trwam,  o  1300 w  TV  Polonia.  Ponadto  o  godz.  1030 w
lokalnym  paśmie  TVP3  i  w  Radiu  Zachód  będzie
transmitowana  msza  św.  z  kaplicy  katedralnej  w  Gorzowie
Wlkp.  W Internecie  transmitowane  będą  również  wszystkie
msze  św.  i  nabożeństwa  odprawiane  w  diecezjalnym
Sanktuarium w Rokitnie.
W  związku  ze  stanem  epidemii  diecezja  we  współpracy  z
TVP3  Gorzów  Wielkopolski  i  Radiem Zachód  zaprasza  do
udziału  w liturgii  poprzez  transmisje  telewizyjne,  radiowe  i
internetowe realizowane z Paradyża.

a) Diecezjalne Rekolekcje Wielkopostne

Ze  względu  na  odwołanie  parafialnych  rekolekcji
wielkopostnych  zapraszamy  na  Diecezjalne  Rekolekcje
Wielkopostne w dniach 30 marca – 1 kwietnia br. o godz. 1900.
Rekolekcje wygłoszą:  ks.  Grzegorz Cyran, ks. Robert  Patro,
ks. Waldemar Kostrzewski

b) Niedziela Palmowa
Zaplanowane  na  dni  4-5  kwietnia  diecezjalne  obchody
Światowych Dni  Młodzieży zostały odwołane.  Odbędzie  się
jednak transmisja liturgii Niedzieli Palmowej o godz. 1030.

c) Triduum Paschalne
Uroczystości  Triduum  Paschalnego,  a  zatem  Msza  św.
Wieczerzy  Pańskiej  w  Wielki  Czwartek,  Liturgia  Męki
Pańskiej  w  Wielki  Piątek  oraz  Wigilia  Paschalna  będą
transmitowane o godz. 1900.

 ŚW.    Maria Bernadetta  Soubirous   dziewica, 1844 - 1879   
Wspomnienie liturgiczne 16 kwietnia         
Bernadetta urodziła się w Lourdes 7. 01.1844 r. jako najstarsze z
sześciorga dzieci ubogiego młynarza. Przeżyła epidemie cholery,
ale wtedy zapadła na astmę. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ja do
siebie krewna, u której pasła owce. Gdy po trzech latach wróciła
do Lourdes, przy grocie Massabielle nad rzeką Gave objawiła się
jej  Matka Boża.  Po raz  pierwszy 11.lutego 1858 r.,  a  potem w
ciągu  pół  roku  18  razy.  Wezwała  Bernadettę  do  modlitwy
różańcowej  oraz  do czynów pokutnych  w intencji  nawrócenia
grzeszników/Opisywałem  te  wydarzenia  poprzednio./w  1862  r.
biskup diecezji Tarbes, Laurence, ogłosił dekret o prawdziwości
objawień. To dało początek słynnemu  sanktuarium. W wieku 23
Bernadetta zapadła na obustronne zapalenie płuc. Wyzdrowiała,
ale  postanowiła  wstąpić  do  zakonu.  A może  chciała  się  ukryć
przed  wzrokiem  ciekawskich?  Wstąpiła  do  klasztoru
zgromadzenia sióstr miłosierdzia z Nevers. Przybrała imię Maria
Bernarda.  Pełniła  funkcję  infirmerki  i  zakrystianki.  Śluby
wieczyste złożyła dopiero 22. IX. 1878 r. 
Zmarła 16. Kwietnia 1879 r. w wieku 35 lat.
Kościół wyniósł Bernadettę na ołtarze nie ze względu na głośne
objawienia, ale z powodu jej osobistej świętości. Lourdes i jej imię
było na ustach całego świata, a sama Bernadetta żyła w ukryciu,
nie  udzielała  żadnych  wywiadów.  Uważała,  ze  jej  misja  się
skończyła, bo swoją rozpoczęła Matka Boża. W klasztorze chciała
być ostatnia i cieszyła się z wszelkich upokorzeń. A doznawała ich
wiele, bo różniła się od innych sióstr zakonnych wykształceniem i
prostymi obyczajami. Gdy otwarto grób Bernadetty w 1919 r. w
czasie  procesu  kanonizacyjnego,  stwierdzono,  że  jaj  ciało
pozostało nienaruszone. Papież Pius XI beatyfikował Bernadettę
w 1925 r. A kanonizowano ją 8 grudnia 1933r.
Św. Bernadetta Soubirous jest przedstawiana:
W stroju pasterki, bądź w habicie zakonnym.

               Z CIEBIE

- jak promienie ze Słońca, 
- jak woda ze źródła,
- jak deszcz z chmury,
- jak miód z ula,
- jak sok z owocu,
- jak oliwa z oliwek,
- jak ciepło z grzejnika,
- jak światło z żarów,
Tak moje życie z Ciebie…

 Wiersz ze zbioru „Mikael” ks. Michała Olszańskiego.
                   

         MODLITWA NA   CZAS    EPIDEMII
          Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,
          Wszechmogący Wieczny Boże,
          który nie chcesz śmierci grzesznika,
          lecz by się nawrócił i miał życie.
    Daj zdrowie chorym i odwagę tym, którzy im służą.
    Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem
    I pociesz tych, którzy opłakują umarłych.
    Niech Twoja łaska skruszy twarde serca
    I podniesie ręce, co bezradnie opadają.
    Zabierz strach i ześlij Twego Ducha, gdy wołamy:
            „Jezu, Ufam  Tobie”
     Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

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,       wikariusz - 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/
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