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Październik 2018

Msze święte w naszej misji:
 Bad Zwischenahn:
III sobota miesiąca godz. 16.00
 Bockhorn:
po wcześniejszym ogłoszeniu
 Delmenhorst:
niedziela godz. 9.30 (Allerheiligen)
środa godz. 16.50 Nowenna do MB
i Msza św. (St. Marien)
 Nordenham:
II sobota miesiąca godz. 16.00 (St.
Willehad)
 Oldenburg:
niedziela godz. 11.30 (St. Michael)
wtorek godz. 18.00 (St. Michael)
piątek godz. 18.00 (St. Michael)
sobota godz. 17.30 (St. Michael)
 Vechta:
niedziela godz.14.30
(St. Maria Frieden)
 Wilhelmshaven:
II, IV, i V niedziela miesiąca
godz. 14.30 (St. Marien)
 Langförden:
dla pracowników sezonowych
(czerwiec, lipiec, sierpień) sobota
godz. 19.30.

Miesiąc Październik
miesiącem Różańca Świętego

Biuro parafialne czynne:
 Wtorek i piątek
w godz. 10.00-13.00 i 14.30-17.00
 Środa w godz 10.00– 13.00
 Adres:
Klingenberg Str. 20b
26133 Oldenburg;
tel. 0441 3401978
fax. 0441 3404012
W sprawach pilnych, losowych
prosimy dzwonić pod nr telefonu:
01701522685

Zapraszamy do wspólnotowego
odmawiania Różańca.
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Dlaczego październik jest miesiącem maryjnym?
Takie pytanie zadało jedno z forum internetowych młodym internautom i o dziwo
wszyscy, którzy na nie odpowiedzieli wiedzieli, że ma on coś wspólnego z odmawianiem
różańca. Jedna z internautek powoływała się na objawienia w Fatimie, które miały
miejsce w tym miesiącu, w 1917 roku. Oczywiście widać, że kluczem jest tu różaniec i to
właśnie on jest główną przyczyną, dla której październik jest nazywany miesiącem maryjnym.
Dlaczego październik?
Bo oprócz maja ma on najwięcej wspólnego ze czcią Najświętszej Maryi Panny i
porównań z Nią związanych. Maj przypomina budzenie się przyrody do życia i jest kojarzony z Maryją czystą i świeżą, zielenią pełną nadziei powołującą do życia nasze zbawienie Jezusa Chrystusa. Październik, w którym przyroda kładzie się powoli do zimowego
snu tracąc liście drzew, przywołuje jesień ludzkiego życia i wspomnienie eschatologicznej przyszłości w Królestwie niebieskim, w którym króluje Jej Syn i Ona Sama orędując
za nami. Takich porównań nigdy dosyć. Dochodzi do tego antyczna przeszłość tych
miesięcy związana z pogańskimi kultami żeńskimi, które w swoim czasie zostały schrystianizowane i objęte patronatem maryjnym. Październik nabrał szczególnego znaczenia
maryjnego w XVI w. po słynnej bitwie i zwycięstwie wojsk chrześcijańskich nad flotą
turecką, pod Lepanto, dokładnie 7 października 1571 roku. Wtedy to papież Pius V,
przypisując nieoczekiwane zwycięstwo floty chrześcijańskiej interwencji Matki Bożej
wzywanej na różańcu, ogłosił święto Matki Bożej Różańcowej. Oficjalnie dopiero papież
Leon XIII w 1885 roku, z racji różańca, ogłosił październik miesiącem maryjnym. Do
ożywienia nabożeństw różańcowych w październiku przyczyniły się na początku zeszłego stulecia objawienia w Fatimie, 13 października 1917 roku trojgu portugalskim pastuszkom, w których Matka Boża z różańcem w ręku przedstawiła się, jako Pani Różańca
Świętego i zaprosiła świat do przygotowania wielkiego zwycięstwa nad szatanem za
pomocą różańca. Tak powstały nabożeństwa gromadzące tłumy wiernych na wspólnej
modlitwie różańcowej, a sam październik wpisał się na stałe w Kościele katolickim, jako
maryjny miesiąc różańcowy.
Pod sztandarem różańca.
Była już nie raz sposobność pisania o różańcu, jako formie kontemplacyjnej modlitwy chrześcijańskiej wprowadzającej człowieka w głębię zażyłości z Bogiem w Chrystusie przez Maryję. Czyni się to poprzez rozważanie pięciu szczególnych momentów z
życia Jezusa i Maryi, w tzw. tajemnicach radosnych, bolesnych i chwalebnych odmawiając tzw. dziesiątki, czyli 10 razy Zdrowaś Maryjo poprzedzone Ojcze nasz i
zakończone Chwała Ojcu. Jan Paweł II dodał w 2002 roku czwartą grupę pięciu tajemnic światła. Forma modlitwy różańcowej została wypracowana przez wieki szczególnie w
środowisku dominikańskim XII-XV w. mając swe wcześniejsze korzenie w pustelniczej i
mniszej modlitwie Jezusowej oraz w Psalmach. Dostosowana do nowych wymogów
przyjęła dzisiejszą postać, będąc następnie zatwierdzona przez Stolicę Apostolską,
najpierw dla diecezji księstw włoskich, po wspomnianym zwycięstwie pod Lepanto
(1571), a potem dla całego Kościoła po kolejnym zwycięstwie odniesionym nad Turkami
pod Belgradem w 1716 roku. Od tego czasu różaniec stał się swoistym orężem w walce
duchowej przeciw mocom zła na świecie. Potwierdził to papież Leon XIII polecając w
1885 roku odmawiać różaniec w intencji pokoju na świecie i zwycięstwa Boga i religii podczas specjalnych nabożeństw różańcowych. I tak do dziś w naszych kościołach odprawia się październiku nabożeństwa różańcowe. Przyjęło się ono jeszcze bardziej kształtując swoją strukturę po słynnych objawieniach maryjnych w Fatimie.
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Patronka wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Pochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska
(ur. między 1178 a 1180 - zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych
świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale
także w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we Francji. Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego, fundatorka klasztoru
cysterek w Trzebnicy, do końca życia oddana
dziełom miłosierdzia. Czczona jako patronka
Śląska i Polski, małżeństw i chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania
polsko-niemieckiego.
Jan Paweł II, odwiedzając w 1983 roku we Wrocławiu, powiedział o niej, że jest w dziejach Polski i w dziejach Europy postacią graniczną, która
łączy ze sobą dwa narody: niemiecki i polski: "Łączy na przestrzeni wielu wieków historii,
która była trudna i bolesna. (...) Wśród wszystkich dziejowych doświadczeń pozostaje przez
siedem już stuleci orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania". Św. Jadwiga
Śląska była córką Bertolda IV, hrabiego Diessen-Andechss. Wychowanie chrześcijańskie
i formację intelektualną otrzymała w klasztorze benedyktynek w Kitzingen koło Würzburga, gdzie zwracano uwagę m.in. na poznanie Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła i życiorysów świętych. Wtedy to zetknęła się też bezpośrednio z pobożnością benedyktyńską
- modlitwą, medytacją, codziennym czytaniem przy stole, a przede wszystkim z uroczystą
liturgią odprawianą w konwencie. Poznała też język łaciński.
Św. Jadwiga najchętniej pozostałaby w klasztorze oddając się życiu zakonnemu
ale około 1190 roku została wysłana do Wrocławia, gdzie poślubiła księcia Henryka I Brodatego, z którym miała później siedmioro dzieci. Jako księżna śląska wywierała znaczny
wpływ na politykę męża, który wspierał się wielokrotnie na jej koneksjach rodzinnych. Pochodziła bowiem z rodziny znanej w Niemczech i liczącej się w Europie - jej dwie
siostry zostały królowymi. Była popularyzatorką życia zakonnego i fundatorką m.in. klasztoru cysterek w Trzebnicy. Surowe życie pokutne, praktyki ascetyczne i działalność dobroczynna uczyniły ją postacią popularną wśród poddanych. Własne dobra przeznaczyła
na zorganizowanie wędrownego szpitala dworskiego dla ubogich, na szpital dla trędowatych w Środzie Śląskiej, a także na urządzenie hospicjum dworskiego. W swoich posiadłościach obniżała daniny chłopskie i gromadziła zapasy żywności wykorzystane następnie w czasach głodu i powodzi. Trudne wydarzenia z jej życia - kolejne zgony dzieci, banicja braci, skrytobójcza śmierć siostry Gertrudy, królowej Węgier - wpłynęły na pogłębienie jej życia religijnego i decyzję poświęcenia się dziełom miłosierdzia. Po około 20 latach
małżeństwa złożyła wraz z mężem śluby czystości, a po owdowieniu zamieszkała w
klasztorze cysterek w Trzebnicy. Pod wpływem duchowości franciszkańskiej mnożyła
praktyki pokutne, opiekowała się chorymi, dbała o los więźniów i ubogich. Żywiła szczególną cześć dla Matki Bożej.
Wyczerpana surową ascezą i pracą zmarła w opinii świętości w 1243 roku w Trzebnicy i została pochowana w tamtejszym kościele. 24 lata później, w 1267 roku została kanonizowana przez papieża Klemensa IV, a sanktuarium w Trzebnicy stało się głównym
ośrodkiem jej kultu. Chociaż czczona była jako patronka Śląska a od XIII wieku - patronka
Polski, to jej kult odegrał ważną rolę w formowaniu świadomości wspólnoty regionalnej
Ślązaków, zwłaszcza w XIX wieku.
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielą miesiąca
po Mszach św.
2. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorki
w Oldenburgu i w środy w Delmenhorst.

3. W pierwszy piątek miesiąca: 5 października w Oldenburgu w kościele
St. Michael, okazja do spowiedzi od godz. 17.30 i Msza św. o
godz. 18.00. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W październiku miesiącu różańca świętego zapraszamy na nabożeń
stwa różańcowe. We wszystkich kościołach różaniec odmawiać
będziemy przed Mszą św. W Oldenburgu w Kościele St. Michael
nabożeństwa różańcowe we wtorki , piątki i soboty po Mszach św.
5. 13 października (sobota)-Msza Św. wyjątkowo- o g. 19.00.
Zapraszamy na Eucharystię i ostatnie w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie.
6. W związku z przypadającymi feriami jesiennymi od 1.10 - 12.10 br.
nie będzie również zajęć dla dzieci w szkole przy naszej Misji.
7. Nasza Misja rozprowadza kalendarze wydane przez Rektorat
Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

8. W sobotę 27 października w Oldenburgu odbędzie się kurs
przedmałżeński.
Bractwo żywego różańca
Październik

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i
były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają
głosu.

