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WRZESIEŃ 2020  PISMO PARAFII PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W GŁOGOWIE
Szczęść Boże!
Drodzy Parafianie! Pragniemy oficjalnie przekazać informacje o zmianach, jakie w te
wakacje mają miejsce w naszej parafii:
 Po 31 latach zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego z dniem 1 sierpnia
przeszedł na emeryturę ks. kan. Janusz Idzik, budowniczy kościoła i kompleksu
duszpasterskiego, promotor kultu Bożego Miłosierdzia. W naszej parafii niedawno
przeżywał 50-lecie kapłaństwa.
Nowym proboszczem mianowany został ks. Andrzej Skoblicki, który święcenia
kapłańskie przyjął w roku, w którym powstała nasza parafia. Pracował w parafiach:
w Szprotawie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze a następnie za granicą:
w Anglii, Niemczech i Austrii. Po powrocie przez trzy lata był proboszczem
w Maszewie.
Po roku pracy w naszej parafii żegnamy ks. Piotra Rutę. Z dniem 25 sierpnia
mianowany został wikariuszem w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku.
Tego samego dnia wikariuszem naszej parafii zostaje pochodzący z Gorzowa
Wielkopolskiego ks. Mariusz Wysakowski, który przyjął święcenia trzy lata temu
i od tego czasu posługiwał jako wikariusz w Parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie.
Dziękujemy Księdzu Kanonikowi za jego wieloletnią posługę, zaangażowanie
oraz sprawowane Eucharystie i inne sakramenty. Dziękujemy również za nasz kościół
oraz jego otoczenie.
Nowemu Księdzu Proboszczowi życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa
oraz potrzebnych sił, aby dalej prowadzić naszą parafię.
Dziękujemy Księdzu Piotrowi za jego posługę: w parafii, przy ołtarzu oraz
w szkole. Życzymy wielu łask w nowej parafii. Życzymy tego również i zapewniamy
o modlitwie naszemu nowemu księdzu wikariuszowi.
Módlmy się za wszystkich kapłanów i naszą parafialną wspólnotę, byśmy mogli
dalej pod natchnieniem Ducha Świętego pisać Dzieje Apostolskie.

ZAPROSZENIE DO ADORACJI
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU RODZIN
W naszej parafii istnieje piękna Kaplica
Adoracji
Najświętszego
Sakramentu.
Z doświadczenia kilku tygodni zauważyłem, że
istnieje wiele momentów, w których nie ma nikogo
w kaplicy. Taka sytuacja nie powinna się zdarzać
według przepisów liturgicznych. Widać też
ogromną miłość do adoracji Pana, która wyraża się
w nocnych Jerychach modlitewnych. Chcąc nie
zaniedbywać tego, co konieczne oraz nie niszczyć tego, co dobre, pragnę zaprosić
wszystkie Rodziny naszej parafii do cotygodniowej jednogodzinnej adoracji Jezusa.
Chodzi o wybranie dla swojej rodziny jednej stałej godziny w tygodniu
w ciągu dnia, podczas której cała rodzina lub jej przedstawiciele staną przed Panem,
aby zawierzać Jezusowi wszystkie sprawy, trudności, plany tej rodziny. Jeśli
będziemy wytrwali, Jezus ześle swoje obfite błogosławieństwo na każdego z nas, da
więcej niż prosimy, czy potrafimy sobie wyobrazić. Pokaże nam przede wszystkim
drogi mądrości w życiu, przez światło Ducha Świętego ochroni nas od wielu błędów
i będzie dokonywał uświęcenia, które jest konieczne, aby osiągnąć radość Nieba.
W przedsionku Kaplicy Adoracji wywieszone zostaną godzinowe listy na każdy
dzień, na których rodziny zdecydowane przyjąć na stałe jedną godzinę adoracji,
mogą się wpisać. Pamiętajmy aby dobrze przemyśleć wybór godziny adoracji,
bowiem adorujący będą jednocześnie Strażnikami Eucharystii w tym czasie, aby Pan
Jezus nie pozostał samotnie podczas adoracji. Do adoracji zaproszeni są wszyscy,
nawet jeśli listy będą już zapełnione. Adorować
może starsza osoba zawierzając Bogu swoje życie,
dzieci i wnuków. Adorować może zabiegany
biznesmen wypraszając w tym czasie światła
Ducha Świętego aby móc podejmować dobre
decyzje. Kiedy dzienny grafik adoracji będzie
wypełniony i zabezpieczony, będziemy chcieli
w przyszłości rozszerzać ją w miarę zgłaszających
się rodzin na godziny nocne. Zawierzam to dzieło
Adoracji
Rodzin
Jezusowi
Miłosiernemu
i kochającym sercom wiernych naszej parafii.

DROGI WIARY NASZEJ PARAFII
Przez 31 lat istnienia Parafia pielęgnowała wiele
duchowych darów, których Bóg udzielał wszystkim. Wiele
z nich może pełnić funkcję fundamentu dla następnych
pojawiających się i ofiarowanych łask. W Apokalipsie św.
Jana poznajemy w jasny sposób, że wspólnota zbawionych
na pewno doświadcza dwóch aktywności: Adoracji
i Uwielbienia Boga. Pragnę wszystkich zaprosić, abyśmy już teraz, w czasie ziemskiej
pielgrzymki uczyli się tego, co ma być wiecznym zajęciem zbawionych. Dlatego
pragnę również na początku raz w miesiącu zaprosić na Uwielbienie Boga w Dzień
Pański. Mogłaby to być druga niedziela miesiąca o godz. 16:00 w świątyni. Z tych
dwóch duchowych aktywności rodzić się będą i pojawiać inne charyzmaty, których
Bóg zawsze udziela.
W czasie pandemii te formy spotkań w czasie adoracji i uwielbienia mogą być
najbardziej akceptowalne dla osób obawiających się o swoje zdrowie. Pamiętajmy
ciągle, że bez Jezusa nie możemy nic uczynić i zaprzestanie „żywienia” swej duszy
obecnością Jezusa doprowadzić może do większych strat niż cała pandemia.

Troska o „Naszą Świątynię”
Dzieło rozpoczęte przez księdza kanonika Janusza
Idzika wspólnie z parafianami musi być kontynuowane.
Do tego pojawiają się nowe wyzwania i troski. Pragnę
przestawić kilka kroków inwestycyjnych, które należałoby podjąć w najbliższym
czasie:
1. Wykonanie i montaż kraty oddzielającej kaplicę adoracji od nawy kościoła,
koniecznej dla bezpieczeństwa świątyni i otwarcia nowych inicjatyw
duszpasterskich;
2. Instalacja systemu wspierającego śpiew i muzykę kościelną;
3. Przygotowanie ocieplenia dachu na kościele w celu zmniejszenia wahań
temperatury w świątyni;
4. Instalacja ogrzewania w kaplicy adoracji, aby zapewnić komfort cieplny
w miesiącach zimowych;
5. Montaż zabezpieczeń na zewnątrz świątyni;
6. Bieżące prace i remonty konieczne w tak dużym obiekcie;
7. Stworzenie dla dzieci i młodzieży warunków poznawania i wzrastania w wierze,
apostolacie i życiu Kościoła.

PROPOZYCJA
W związku z powyższym, mając na uwadze również warunki pandemii
i ogromne ilości wiernych nie przychodzących do świątyni, pragnę zaproponować
i poprosić Wszystkich Parafian o nową drogę wsparcia i troski o nasze Centrum
Duszpasterskie. Proszę o rozważenie zlecenia stałego w banku w wysokości 10 zł lub
więcej miesięcznie na wyżej wspomniane cele. Pragnę w ten sposób zastąpić
wcześniejszą formę roznoszenia kopert po domach, bowiem dzisiejsza technologia
i sposób bycia nas wszystkich z łatwością zastąpi dotychczasowe formy wsparcia.
Można zlecić taką dyspozycję samodzielnie używając komputera przez zalogowanie
się do swojego konta lub udać się do placówki swojego banku.
Dane do przelewu:
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
Ul. Królowej Jadwigi 1
67-200 Głogów
Nr konta: 55 1020 3017 0000 2902 0136 8398 (PKO BP)
Tytuł przelewu: „Nasza Świątynia”
Gdy chodzi o przyszłość to w Niedzielę Chrystusa Króla (przed rozpoczęciem
Adwentu) przy wyjściu ze świątyni będą rozdawane koperty na rzecz wsparcia
Diecezjalnego Seminarium Duchownego, które to jest obowiązkiem każdej parafii
w proporcjach do wielkości.
Opłatki Bożonarodzeniowe będą również rozprowadzane przy wyjściu
z kościoła przez grupy parafialne. Nie będziemy ich roznosić po domach. Podobnie
i świece Caritas.
Założony został profil Parafii na Facebooku, na którym obok strony
internetowej (milosierdzieboze.info.pl) chcemy publikować jak najwięcej aktualnych
informacji o życiu parafii (link znajduje się na stronie internetowej parafii). Tymi
kanałami można komunikować się również ze swoją parafią (np. messenger czy
mailowy formularz kontaktowy).
W sprawach pogrzebów i opieki nad chorymi proszę kontaktować się
z kapłanem poprzez numer 731 201 366.
Dziękując za łaskawe przyjęcie i ustosunkowanie się do powyższych propozycji
zapraszam Wszystkich do pracy w Winnicy Pańskiej, brania odpowiedzialności za
Kościół w świecie oraz modlitwy i cierpienia za Niego.
Jako duszpasterze modlimy się za Was wszystkich, tych bliskich i dalekich
i ufamy w „niezgłębione Miłosierdzie Boże.”
ks. Andrzej Skoblicki, proboszcz
oraz kapłani współpracownicy

