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                             INFORMACJE Z ŻYCIA PARAFII I KOŚCIOŁA                           

W minionym tygodniu rozpoczął się dla dzieci i młodzieży okres letniego wypoczynku – czas  wakacji.
Należy  jednak  pamiętać,  że  nie  ma  wakacji  od  Pana  Boga.  Gdziekolwiek  przebywamy  musimy
zawsze pamiętać o zachowaniu Bożych przykazań. Pamiętajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy Świętej.

29. CZERWCA -  Obchodzimy w kościele Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
                            Zapraszamy w tym dniu na Msze św. o godz. 900 i o godz.1800.
5. LIPCA – W każdą pierwszą sobotę miesiąca godz. 17 00odbywa się nabożeństwo do Niepokalanego
                   Serca N.M.P, a o godz. 21 00 gromadzimy się w kościele na Apelu Jasnogórskim.
25. LIPCA - Przypada święto św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych. Jest to również
dzień imienin ks. Krzysztofa. Dlatego w sposób szczególny modlimy się w Jego intencji   i zapraszamy
w tym dniu na Mszę św. o godz. 18 00.

                                    SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

W tym okresie modlimy się o trzeźwość w naszym życiu osobistym i społecznym. Wiemy jak wiele zła
niesie  alkohol.  Zachęcamy  do  zapisywania  się  do  Parafialnej  Księgi  Trzeźwości,  która  jest
wystawiona w przedsionku kościoła.

2-12. SIERPNIA – W tych dniach odbywa się Głogowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
 Zachęcamy do udziału w tej pielgrzymce. Forma tegorocznej pielgrzymki ze względu na panującą
pandemie  będzie  jeszcze  podana  do  wiadomości.  Istnieje  także  możliwość  duchowego
pielgrzymowania.
14 SIERPNIA – W liturgii  kościoła wspominamy Świętego Maksymiliana Marii  Kolbe – Patrona
naszej parafii. Jest to dzień odpustu parafialnego w naszej wspólnocie. Zapraszamy wszystkich do
udziału w Mszy św. odpustowej o godz. 1800. Dziewięć dni przed odpustem rozpocznie się nowenna do
św. Maksymiliana. W tym roku w dniu odpustu będziemy obchodzić centralne uroczystości związane
z  25  leciem istnienia naszej  parafii.  Mszy św.  będzie  przewodniczył  Jego Ekscelencja  ks.  Biskup
Diecezjalny  Tadeusz Lityński

15. SIERPNIA - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej  Maryi Panny. Po Mszy św. odbywa się
        błogosławieństwo ziół i kwiatów.

26. SIERPNIA -  Obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

     

      

                              ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA            
Lipiec –  Modlimy się w intencji rodzin. Aby dzisiejszym rodziną towarzyszyły : miłość, szacunek
oraz rada.

Sierpień –  Modlimy  się  za  wszystkie  osoby  ,  które  pracują  oraz  żyją  na  morzu,  łącznie  z
marynarzami , rybakami oraz za ich rodziny.

     

                   ,, WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE”
W minionym  czasie odeszli do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej:
Śp. Bolesław Młynarski – lat. 61 ; Śp. Edward Olszewski – lat.72. ; Śp. Barbara Pawełkiewicz – lat 94. ; Śp.
Leszek Szakoła - lat 67; Śp. Bożena Kaliszak- lat 75. Ich dusze polecamy Bożemu Miłosierdziu.

     

Parafialny Zespół Caritas przypomina, że godziny urzędowania Caritasu są w każdy pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca w godz. od 1700  – 1800. Dziękujemy wszystkim, za wszelką pomoc. Zachęcamy
do zapisywania się  chętne osoby do pomocy w Caritasie. 

         

Zapraszamy w okresie wakacji parafian do wspólnej modlitwy. Bądźmy misjonarzami odkrywania na nowo
wartości miłości ponad podziałami. Zapraszamy w pierwsze soboty Lipca i Sierpnia na Apel Jasnogórski o
godz. 2100, nie tylko parafian, ale także przybyłych gości. Módlmy się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
do  Matki  Bożej  zdrowie  i  ustąpienie  epidemii.  Matko  Najświętsza  daj  nam  siły  do  wypełnienia  naszych
życiowych zadań i naucz nas razem z Tobą zwyciężać.
                                                                                       



      
                 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

Uroczystość  Bożego  Narodzenia  wywodzi  swój  początek z
Jerozolimy.  Ustalił  się  zwyczaj,  że  patriarcha  udawał  się  z
Jerozolimy  w  procesji  do  Betlejem.  W  Grocie  Narodzenia
odprawiał  w  nocy  Mszę.  W  Rzymie  święto  Bożego
Narodzenia  dnia  25  grudnia  obchodzono  od  wieku  IV.
Kronikarz  rzymski,  Filokales,  w  swoim  kalendarzu  pod
rokiem  354  zaznacza: Narodził  się  Chrystus  w  Betlejem
Judzkim. Święty Jan Chryzostom  w swoim kazaniu z dnia 25
grudnia  380  roku  oznajmia  wiernym  z  radością,  że  po  raz
pierwszy  będzie  w  antiocheńskiej  katedrze  obchodzone  to
święto.  W  wieku  IV  uroczystość  Bożego  Narodzenia
spotykamy w Jerozolimie, w Antiochii, w Konstantynopolu, w
Rzymie  i  w  Hiszpanii.  Po  Mszy  świętej,  odprawionej  w
Betlejem o północy, powracano do Jerozolimy i odprawiano
drugą  Mszę  świętą  w  godzinach  porannych  w  kościele
Zmartwychwstania  Pańskiego.  W  godzinach  południowych
odprawiano trzecią Mszę świętą w kościele katedralnym. W
Rzymie odprawiano nocą pasterkę przy żłóbku Chrystusa w
bazylice  Matki  Bożej  Większej;  drugą  Mszę  świętą  w
godzinach porannych w kościele Zmartwychwstania,   trzecią
zaś  koło  południa  w  bazylice  św.  Piotra.  W  pierwszych
wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej
praktyki Kościoła.  Pamiątką jest  dzisiejsza Pasterka. Kościół
wyraża tak wielką radość z narodzenia Pana Jezusa, że przez
osiem  dni  (oktawa)  obchodzi  tę  uroczystość.
………………………………………………………………….

                Refleksja na wakacje.

Trudno człowiekowi o sobie zapomnieć,
Może  jednak  wyrobić  w  sobie  zwyczaj  myślenia  o
innych.          Kard. Stefan Wyszyński.

                ŻYWOTY                      ŚWIĘTYCH

Św. Marta z Betanii, dziewica, w. I

Marta,  Maria  i  Łazarz  byli  rodzeństwem.  Mieszkali  w  Betanii,
miasteczku położonym na wsch. Zboczu Góry Oliwnej, ok.3km od
Jerozolimy.  Przyjaźnili  się z  Jezusem,  który niejednokrotnie ich
odwiedzał, co opisuje Ewangelia. Św. Marta jest przedstawiana w
niej jako wzorowa pani domu, aktywna i pracowita gospodyni.

W najbardziej znanej scenie(Łk 10,38-42) Marta krząta się  wokół
stołu, by jak najlepiej ugościć Jezusa. W tym czasie Maria siedzi u
Jego stóp i słucha nauki. Siostra, wypominając jej to, usłyszy od
Chrystusa, że Maria „obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona”.  Jezus  nie  pomniejsza  wysiłku  Marty  jako
gospodyni, ale pokazuje, że we wszystkim, w obowiązkach i pracy,
najważniejsze  jest  Słowo  Boże.  Marta  wymieniana  jest  jeszcze
podczas wskrzeszenia Łazarza, gdy wyznaje wiarę w Jezusa (J II,
1-45) – to stamtąd na osiołku wyruszył do Jerozolimy(Mk. II,1)

Legenda  prowansalska  mówi,  że  po  wniebowstąpieniu  Jezusa
Żydzi wprowadzili  Łazarza, Marię i Martę na statek bez steru i
puścili  na  Morze  Śródziemne.  Cudem  Opatrzności  wylądowali
szczęśliwie   u  wybrzeży  Francji.  Łazarz  został  pierwszym
biskupem Marsylii,  Marta  założyła  w pobliżu  żeński  klasztor(  i
pokonała smoka Taraska), a Maria pokutowała w pustelni. Kult
św. Marty zaczął rozwijać się od V w. na Wschodzie i od VIII w.
na Zachodzie.

Św. Marta jest przedstawiana:

 W skromnej szacie, z pękiem kluczy za pasem

 Łyżką lub innymi sprzętami domowymi

 Czasem we wspaniałej sukni z koroną

 Gdy prowadzi smoka na pasku lub kreci kropidłem

Jest  patronką  gospodyń  domowych,  hotelarzy,  kucharek,
właścicieli karczm, malarzy oraz umierających.

Atrybutami  jej  są:  drewniana  łyżka,  sztućce,  księga,  naczynie,
różaniec. 

     WSPOMNIENIE   INNYCH   ŚWIĘTYCH 

11.07. św. Benedykta opata, ok./480-547/
20.07. św. Małgorzaty, męczennicy
25.07. św. Krzysztofa, męczennika
29.07. św. Marty z Betanii
01.08. św. Alfonsa Marii Liguori bpa, dr Kościoła 
14.08. św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapłana, 
           patrona naszego kościoła   
24.08. św. Bartłomieja, Apostoła w.1
28.08. św. Augustyna Aureliusza, bpa. Dr 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 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. 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

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

