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                                 INFORMACJE Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

                                             ,, CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE”
W piątek  wkroczyliśmy  w miesiąc Maj. Ten okres od najdawniejszych czasów poświęcony jest czci Matki Bożej. W
tym czasie ludzie gromadzą się  na Nabożeństwach Majowych, aby w Litanii Loretańskiej wychwalać przymioty
Matki Bożej. Maryja zawsze jawi się nam jako drugie źródło nadziei dla każdego z nas  po Jezusie Chrystusie. Ona
dla nas jest zawsze naszą najlepszą matką.

       Nabożeństwo Majowe po Mszy św. o godz. 1830. W niedzielę i święta o godz.1800                                              
               Zapraszamy wszystkich do udziału w Nabożeństwie Majowym .
                                                    STAN EPIDEMI W NASZEJ OJCZYŹNIE
W związku z  wprowadzonym  na terenie  całej  Polski  Stanem Epidemii,  w naszych kościołach  może przebywać
obecnie 17 osób.  Odwołane zostają wszystkie inne nabożeństwa i spotkania grup parafialnych. Terminy I Komunii
św. i Bierzmowania  będą zależne od rozwoju sytuacji  związanej z epidemią. W naszym mieście I Komunie Św.
zostają przeniesione  na jesień; w naszej parafii I Komunia św. planowana jest na niedzielę 27 września. 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.

W związku z niemożnością bycia osobiście w kościele przypominam , że ofiarę na kościół można złożyć również drogą 
internetową / Nr rachunku 47109021120000000552001467 /. Za wszelkie złożone ofiary – Bóg zapłać!

W mienionym tygodniu  zakończyliśmy   w naszym kościele układanie nowej granitowej posadzki  na całym kościele. 
Jest  to nasze wotum wdzięczności dla naszego patrona św. Maksymiliana – Męczennika,  za Jego 
dwudziestopięcioletnią   opiekę nad naszą parafią. Dziękujemy za dar modlitwy i wszelkie okazane dobro.

4  MAJA - Wspominamy w liturgii św. Floriana - Męczennika. Ten święty patronuje między innymi strażakom i
hutnikom. Modlimy się za  wszystkich pracowników tych zawodów.
8  MAJA - obchodzimy w Kościele Uroczystość św. Stanisława – biskupa i męczennika. Głównego Patrona Polski.
16 MAJA – obchodzimy w święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika – Patrona Polski.

23 MAJA – W tym dniu w Seminarium Duchownym w Paradyżu  odbędą się święcenia kapłańskie. Modlimy się o
powołania  kapłańskie  i  zakonne  aby  ewangelia  Jezusa  Chrystusa  docierała  do  każdego  człowieka.  Polecamy
modlitwie diakona Jarosława Marszałka pochodzącego z Głogowa.

   
                                        ZMIANA  TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Intencja Ewangelizacyjna – ,, Módlmy się ,  aby diakoni , wierni służbie Słowa i ubogim byli ożywiającym 
znakiem dla całego Kościoła”

   

   

                                  ,, WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE” 
W minionym miesiącu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Śp. Mieczysław Onyszkiewicz
– lat74 ; Śp. Irena Sorol – lat.72; Śp.  Zdzisław Miszczyszyn – lat 73; Śp.  Jan Safiński  – lat.  68 ; Śp.
Eugeniusz Żaczek – lat. 73. Ich dusze polecamy Bożemu Miłosierdziu.

    

W tegorocznej pracy Akcji Katolickiej towarzyszy hasło : „Kocham mój Kościół”. Kościół moim domem -
Niech Duch Święty da nam moc świadectwa, byśmy jako współcześni apostołowie nieśli Boga ludziom. Z
uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego zapraszamy do wspólnej modlitwy w domach.
Twórzmy w swoim otoczeniu klimat dla kościoła rodzinnego  Matka Boża, pocieszycielka naszych serc
czeka na spotkanie z nami.

    
Parafialny Zespół Caritas przypomina, że godziny urzędowania Caritasu są w każdy pierwszy i  trzeci
poniedziałek miesiąca. Konsultacje z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, telefoniczne w godz. od 1700–
1800. Mimo trudności związanych z obecnością korona wirusa, dziękujemy parafialnemu zespołowi Caritas
za przygotowanie paczek na święta i rozprowadzenie kartek i świec. Wszystkim ludziom dobrego serca
dziękujemy za złożone dary, ponieważ   w  ten  sposób starają się pomagać potrzebującym. Módlmy  się za
Parafialny Zespół Caritas.



                        
                                         
                                            K   O   M   E   N   T   A   R   Z   E

               WIEM W CZYM UCZESTNICZĘ…

                    ŚWIĘTA NAKAZANE

Święta  nakazane  –  Uroczystości  podczas,  których
katolik  jest  zobowiązany  do  uczestnictwa  we  Mszy
Świętej,  tak  jak  w każdą  Niedzielę.  Nie  pójście   na
Msze  w  tych  dniach  powoduje  zaciągnięcie  grzechu
ciężkiego, tak samo jak w Niedziele. 
I - 1.01 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.
II - 6.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech 
Króli).
III – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi. 
Chrystusa (Boże Ciało) – Czwartek po Uroczystość 
Najświętszej Trójcy. 
IV – 15.08 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
V – 1.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych.
VI – 25.12 – Uroczystość Bożego Narodzenia.
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat
naszej  wiary,  ogłoszony  niedawno  -  przez  papieża
Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej
Munificentissimus Deus:
„ … powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych 
Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i
określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że 
Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po 
zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została 
wzięta do chwały niebieskiej”.

Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała
swojej  Matki  na  ziemi,  ale  je  uwielbił,  uczynił
podobnym  do  swojego  ciała  w  chwili
zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie
wyznawane  w Kościele  katolickim.  Już  w VI  wieku
cesarz  Maurycy  (582-602)  polecił  obchodzić  na
Wschodzie  w  całym  swoim  państwie  w  dniu  15
sierpnia osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. W
Rzymie istnieje  to  święto w wieku VII.   Papież św.
Sergiusz  I  (687-701)  ustanawia  na  tę  uroczystość
procesję. Papież Leon IV (+ 855) dodał do tego święta 
wigilię i oktawę.

                        WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH
                   ŚW.RITA, dziewica, ok. 1831 – 1447
Wspomnienie liturgiczne 22.Maja. 
Święta urodziła się w Rocca Porena, niedaleko Cascii w Umbrii
jako  jedyne  dziecko  Antoniego  i  Anny  Lotti.  Dziewczę  od  lat
marzyło, by poświęcić się służbie Bożej. Z woli rodziców w  wieku
12  lat  została  wydana  za  mąż  za  człowieka  porywczego  i
brutalnego.  Urodziła  dwóch  synów.  Gdy miała  28  lat,  jej  mąż
został zamordowany. Obaj synowie, którzy odziedziczyli po ojcu
gwałtowny temperament, pragnęli pomścić jego śmierć. Rita, jako
osoba niezwykle pobożna, nie mogła przystać na kolejny rozlew
krwi.  Prosiła  więc  Boga,  aby  zabrał  chłopców  do  siebie.  Jej
modlitwy zostały wysłuchane i obaj synowie umarli na dżumę. 
Rita, mimo trudności, została przyjęta do klasztoru Augustianek
w  Cascii.  Była  to  rzecz  niebywała,  ponieważ  dotąd  do
zgromadzenia  mogły  wstępować  jedynie  dziewice.  Zgodnie  z
legendą przyjęcie to miało cudowny charakter Rita, jako osoba
niezwykle pobożna – została przeniesiona do klasztoru podczas
snu przez św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna.
Kiedyś  po  skończonym kazaniu  o męce  Pańskiej  na czole  Rity
pojawiły  się  stygmaty  przypominające  rany,  które  powstały na
skutek nałożenia korony cierniowej na głowę Chrystusa. Rany te
nigdy się nie goiły. Rita cierpiała też prawdopodobnie na gruźlicę,
a  mimo to  prowadziła  surowy tryb  życia,  robiąc  wszystko,  by
ulżyć  nieszczęściom  współczesnym  sobie  ludzi.  Rita  zmarła  w
1457. r w Cascii.  Tam jej nienaruszone ciało spoczywa do dziś.
Podobno przez długi czas wokół roznosiła się woń róż. Jej kult
zatwierdził  w 1628 r.  papież  Urban VIII,  ale  kanonizowano ją
dopiero w 1900 r.
Św. Rita jest patronką spraw trudnych i beznadziejnych, a także
sprzedawców.  Jest  orędowniczką  w  klęskach  naturalnych,
chorych  na  ospę  i  kobiet  pragnących  mieć  dzieci.  Atrybutami
świętej są: dwoje dzieci, krucyfiks, cierń, róża, figa, pszczoły. Jest
przedstawiana w habicie augustianek z raną w czole, pośród róż
gdy oddaje cześć krucyfiksowi.
 W tym trudnym czasie epidemii, módlmy się do niej: 
                         AKTY STRZELISTE

Święta Rito,  patronko tych,  którzy znajdują się w rozpaczliwej
sytuacji – módl się za nami!
Święta  Rito,  opiekunko  cierpiących,  nieszczęśliwych  i
zagubionych – módl się za nami! 
Święta Rito, orędowniczko spragnionych miłości, przebaczania i
pokoju – módl się za nami!

                  Rozmowa z cudowna figurą
- Wcale nie jesteś cudowna, westchnął. Masz nieforemną głowę, 
szorstko cię ociosali,
Przynajmniej o półtora centymetra za długi palec. 
– Mój cymbale – pomyślała.   Cudowna  -  bo mnie pokochali.

      Wiersz z tomiku „Czas bez pożegnań” Jana Twardowskiego.

        WSPOMNIENIE INNYCH ŚWIĘTYCH
04.05. św. Floriana, żołnierza, męczennika
06.05. św. Filipa i Jakuba /mł./ apostołów  
08.05. św. Stanisława bpa, męczennika
14.05. św. Macieja Apostoła
16.05. św. Andrzeja Boboli kapłana, męczennika
29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.

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.12 30

Zapraszamy do udziału w pracach różnych grup parafialnych.
                     Informator powstał z inicjatywy Akcji Katolickiej pod patronatem duszpasterzy z naszej parafii

http://www.maksymilian.glogow.pl/


                                                                    Opracowanie: Ryszard Herman
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