Rok XV nr 7

Październik 2017

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.

Biuro parafialne czynne:

„Idźmy naprzód z nadzieją!” –

 Wtorek i piątek
w godz. 10.00-12.30 i 14.30-17.30

pod takim hasłem obchodzić będziemy

 Adres:
Klingenberg Str. 20b
26133 Oldenburg;
tel. 0441 3401978
fax. 0441 3404012
W sprawach losowych
prosimy dzwonić pod nr telefonu:
01701522685

XVII Dzień Papieski.
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Różaniec w życiu Św. Jana Pawła II
Jan Paweł II był człowiekiem
Różańca, a cały jego pontyfikat był nim
przepełniony
aż
po
brzegi.
Wypowiedzi Papieża nieustannie kierowały naszą uwagę ku modlitwie
różańcowej, a każda podróż apostolska
Jana Pawła II miała choć jeden silny
akcent związany z Różańcem. W pierwsze soboty miesiąca dzięki transmisjom Radia Watykańskiego cały świat
mógł odmawiać Różaniec wspólnie z
Ojcem Świętym. Każdy październik –
miesiąc różańcowy – stanowił dla Jana
Pawła II okazję, by przypominać
wiernym o roli Różańca i o jego potędze.
Jan Paweł II każdemu kto się nim spotykał wkładał do ręki swój osobisty upominek – z był to zawsze różaniec. Papież przełomu tysiącleci był również autorem bardzo ważnego dokumentu
poświęconego w całości Różańcowi.
Jest nim Rosarium Virginis Mariae,
którym Ojciec Święty ogłosił rozpoczęcie
Roku Różańca (16 października 2002 –
16 października 2003). Więcej, Jan Paweł II jako pierwszy w historii zaproponował reformę Różańca: zalecił jego
pogłębienie biblijne, związał go z kontemplacją „ikon”, wprowadził nową
część Różańca – tajemnice światła.
Ojciec Święty Jan Paweł II wiele nauczał
o Różańcu, wiele razy dawał przykład,
jak się nam nim nieustannie modlić. Ale
w jego życiu Różaniec tkwił jeszcze
głębiej. To on kształtował jego sposób
myślenia i działania. On był wpisany w
jego przemyślenia, on też miał być
gwarantem, że papieskiemu słowu
będzie towarzyszyć moc z nieba. Od
swego mistrza z czasów studiów rzymskich, dominikanina Garrigou-Lagranga
wiedział, że różaniec objawiony św. Dominikowi przez Matkę Bożą miał zapewnioną niebieską pomoc właśnie przez
połączenie modlitwy z rozmyślaniem
nad tajemnicami różańca – niejako z
wpisaniem modlitwy i działania w myślenie „różańcowe”. Ufamy, że nasza próba
przełożenia myśli papieskich na modlitwę różańcową zaowocuje w wielu ser-

cach nowym doświadczeniem mocy
różańca i poznaniem głębi duchowości
Ojca Świętego Jana Pawła II.

„Pragnę skupić waszą uwagę na
różańcu… Różaniec jest moją umiłowaną modlitwą. Modlitwą cudowną!
Cudowną w swojej prostocie i w swojej
głębi… W te same dziesiątki różańca
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie
człowieka, rodziny, narodu, Kościoła,
ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy
naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których
najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.”
Św. Jan Paweł II

Zapraszamy na nabożeństwa 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.
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13 października 1917 - szóste objawienie się Matki Bożej
Wyszliśmy z domu bardzo wcześnie, bo liczyliśmy się z opóźnieniem w drodze. Ludzie
przyszli masami. Deszcz padał ulewny. Moja matka w obawie, że jest to ostatni dzień mojego życia, z sercem rozdartym z powodu niepewności tego, co mogło się stać, chciała mi
towarzyszyć. Na drodze sceny jak w poprzednim miesiącu, ale liczniejsze i bardziej wzruszające. Nawet błoto nie przeszkadzało tym ludziom, aby klękać w postawie pokornej i
błagalnej.
Gdyśmy przybyli do Cova da Iria koło skalnego dębu, pod wpływem wewnętrznego natchnienia prosiłam ludzi o zamknięcie parasoli, aby móc odmówić różaniec. Niedługo potem zobaczyliśmy odblask światła, a następnie Naszą Panią nad dębem skalnym.
- „Czego Pani sobie ode mnie życzy?"
- „Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską
Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i
żołnierze powrócą wkrótce do domu".
- „Ja miałam Panią prosić o wiele rzeczy: czy zechciałaby Pani uzdrowić kilku chorych i
nawrócić kilku grzeszników i wiele więcej".
- „Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech proszą o przebaczenie swoich
grzechów".
I ze smutnym wyrazem twarzy dodała:
- „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony".
Znowu rozchyliła szeroko ręce promieniejące w blasku słonecznym. Gdy się unosiła, Jej
własny blask odbijał się od słońca. Oto, Ekscelencjo, powód dlaczego zawołałam, aby ludzie spojrzeli na słońce. Zamiarem moim nie było zwrócenie uwagi ludzi w tym kierunku,
gdyż nie zdawałam sobie sprawy z ich obecności. Zrobiłam to jedynie pod wpływem impulsu wewnętrznego, który mnie do tego zmusił.
Kiedy Nasza Pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie
słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną w bieli, w płaszczu
niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na
kształt krzyża.

Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam
wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna.
Pan Jezus wydawał się błogosławić świat w ten sposób jak św. Józef. Znikło i to widzenie
i zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Boską Karmelitańską.

Zapraszamy na
Nabożeństwo Fatimskie
kolejne odbędzie się

13 października
o g. 19.00
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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: 6 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. Zapraszamy dzieci i młodzież na katechezę i lekcje języka polskiego,
które prowadzone są przy naszej misji.
Delmenhorst: W środę od god 17.45 w domu parafialnym przy kościele
St.Marien
Oldenburg: W piątek od godz. 16.00 w domu parafialnym przy kościele
St. Michael.
Vechta: W poniedziałek od godz. 16.00 w domu parafialnym przy
kościele St. Maria Frieden.
6. W związku z przypadającymi feriami jesiennymi od 2.10 - 13.10 br.
nie będzie również zajęć dla dzieci w szkole przy naszej Misji.
7. W niedzielę 22 października w naszej Misji obchodzić będziemy
kolejny Dzień Papieski.
8. Nasza Misja rozprowadza kalendarze wydane przez Rektorat
Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
9. W sobotę 14 października w Oldenburgu odbędzie się kurs
przedmałżeński.
Bractwo żywego różańca

Intencje różańcowe na miesiąc Październik:

Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się
do tworzenia wspólnego dobra.

