Rok XV nr 6

Wrzesień 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)

29 września- wspomnienie
Św. Michała Archanioła
patrona naszej świątyni
w Oldenburgu.

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

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

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą
strąć do piekła. Amen.
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13 września 1917 - piąte objawienie się Matki Bożej
Kiedy zbliżyła się godzina, przeciskałam się z Hiacyntą i Franciszkiem
przez tłum ludzi, który nam ledwo pozwalał przejść. Ulice były pełne ludzi.
Wszyscy chcieli nas widzieć i rozmawiać
z nami. Tam się jeden drugiego nie bał.
Wiele osób, nawet zacne panie i panowie przeciskali się przez tłum, który nas
otaczał. Padali na kolana przed nami,
prosząc, byśmy Matce Bożej przedstawili ich prośby. Inni, którzy nie mogli się
do nas dostać, wołali z daleka: „Na miłość Boską, proście Matkę Boską, żeby
mi wyleczyła mego syna kalekę". Ktoś
inny wołał: „Niech wyleczy moje niewidome dziecko". A znowu inny: „A moje
jest głuche".I znowu inny: „Niech mi
przyprowadzi z wojny do domu mego
męża i mego syna". „Niech mi nawróci
grzesznika". „Niech mnie uzdrowi z
gruźlicy" itd.
Tam ukazała się cała nędza biednej ludzkości, niektórzy krzyczeli z
drzew, inni z muru, na którym siedzieli,
aby nas zobaczyć, gdy przechodziliśmy.
Jednym obiecując spełnienie ich życzeń,
innym podając rękę, aby mogli się podnieść z ziemi, mogliśmy się dalej posuwać dzięki kilku mężczyznom, którzy
nam torowali drogę przez tłum.
Kiedy teraz czytam w Nowym Testamencie o tych cudownych scenach, które się zdarzały w Palestynie, kiedy Pan
Jezus przechodził, przypominam sobie
te, które jako dziecko mogłam przeżyć
na ścieżkach i ulicach z Aljustrel do Fatimy do Cova da Iria. Dziękuję Bogu i
ofiaruję Mu wiarę naszego dobrego ludu
portugalskiego. Myślę, że jeżeli ci ludzie
na kolana padali przed trojgiem biednych dzieci, jedynie dlatego, że z miłosierdzia Bożego doznały łaski rozmawiania z Matką Boską, to co by dopiero robili, gdyby widzieli przed sobą samego
Jezusa Chrystusa? Więc dobrze, ale to
wszystko do tego nie należy. Było to raczej poślizgnięcie się pióra w tym kierunku, do którego właściwie nie zmierzałam. Cierpliwości, znowu coś zbędnego!

Nie usuwam jej jednak, aby nie niszczyć
zeszytu. Doszliśmy wreszcie do Cova da
Iria koło dębu skalnego i zaczęliśmy odmawiać różaniec z ludem. Wkrótce potem
ujrzeliśmy odblask światła i następnie Naszą Panią nad dębem skalnym.
„Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W
październiku przybędzie również Nasz
Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu, św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce,
żebyście w łóżku miały sznur pokutny na
sobie. Noście go tylko w ciągu dnia".
„Polecono mi, żebym Panią prosiła o wiele rzeczy: o uzdrowienie pewnego chorego i jednego głuchoniemego". „Tak, kilku
uzdrowię, innych nie. W październiku
uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli". I zaczynając się wznosić, znikła jak zwykle.

Zapraszamy na
Nabożeństwa Fatimskie
kolejne odbędzie się

13 września o g. 19.00
w kościele St. Michael
w Oldenburgu.
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Św. Michał Archanioł- Któż jak Bóg
29 września w kalendrzu liturgicznym obchodzimy wspomnienie Św. Michała Archanioła. Nasza Świątynia w Oldenburgu jest pod wezwaniem Tegoż Świętego. Zatem w tym dniu przypada odpust ku czci Św. Michała. Każda Msza Św. kończy się
zawsze modlitwą do tego Świętego. Przypomnijmy sobie zatem kilka faktów związanych z Michałem Archaniołem.
Św. Michał to jeden z Archaniołów stojących przed obliczem Boga. Hebrajskie
imię Mika’el znaczy: Któż jak Bóg. W religiach chrześcijańskich i muzułmańskich jest
uważany za największego ze wszystkich aniołów. W religii judaistycznej wymienia się
Michała wśród 7 aniołów wyższego rzędu. Również w islamie jest jednym z ważniejszych aniołów. Poza tym jest postrzegany różnie: jako Posiadacz Kluczy do Nieba i
Szef Archaniołów; Anioł Żalu, Prawości, Litości i Uświęcenia Duszy; Anielski Książę
Izraela; Stróż Jakuba; Anioł Gorejącego Krzewu. Jest niezmordowanym mistrzem dobroci i pomaga pokonanym podnieść się. Zawsze też jest skłonny załagodzić konflikt i
rozwiązać kłopot. Daje wsparcie wszystkim, którzy są w ucisku. Jest Aniołem sprawiedliwości i sądu, lecz nie jest mu obca łaska i miłosierdzie. Jest Aniołem, który pomaga
odnaleźć odpowiednie światło wewnętrzne. Jest też Aniołem Końcowego Rachunku,
Ważącym Ludzkie Dusze i Przewodnikiem Dusz w ostatniej drodze. Stoi u wezgłowia
umierających, by stoczyć bój z szatanem o ich dusze, a następnie towarzyszy im w
drodze do wieczności. Pisarze pierwszych wieków Kościoła uważają św. Michała za
anioła od szczególnych zleceń Bożych. Według tzw. Złotej Legendy średniowiecznego
kaznodziei Jakuba de Voragine, Archanioł Michał z polecenia Pana Boga karał plagami Egipt, rozdzielił wody Morza Czerwonego, prowadził naród wybrany przez piaski
pustyni do Ziemi Obiecanej. W dniu ostatecznym ma na Górze Oliwnej zabić Antychrysta i dźwiękiem swej trąby wskrzeszać zmarłych. Wybitny Ojciec Kościoła Orygenes przypisywał św. Michałowi przywilej zanoszenia modlitw ludzi do Boga, dlatego
jego kult był w Kościele zawsze żywy. Od zarania dziejów dał się poznać jako zwycięski wódz w walce dobra ze złem, jako obrońca chwały prawdziwego Boga, a w obecnej
dobie
jawi
się
nadal
jako
uosobienie
zwycięskiej
mocy.
Pierwsze znane święto ku czci św. Michała Archanioła sięga połowy czwartego
wieku. Obchodzono je 8 maja we Włoszech w okolicy góry Gargano. Podanie głosi, że
na tej górze, w grocie istniejącej do chwili obecnej, św. Michał pojawił się w latach 492
-494 św. Wawrzyńcowi Maiorano, biskupowi Manfredonii. Opiekę nad sanktuarium,
licznie nawiedzanym do dzisiaj, sprawują Księża Michalici z Polski.
Papież św. Bonifacy I poświęcił św. Michałowi bazylikę w Rzymie i nakazał, aby
każdego roku 29 września obchodzono uroczyście rocznicę objawienia się św. Archanioła. Święto rozszerzono na Kościół powszechny i do dziś przypomina je kalendarz
liturgiczny. W św. Michale widzimy przykład zachwytu i uwielbienia Boga oraz płomiennej miłości, która zwyciężyła nieposłuszeństwo i bunt szatana. W naszej współczesności Duch Święty woła do nas znakami czasu. Przestrzega przed mirażami zła,
ułudą materii, chorobliwym głodem użycia. Naszym zadaniem jest więc szerzenie kultu św. Michała Archanioła i wzywanie jego przemożnego wstawiennictwa.
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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: 1 września w Oldenburgu w kościele St.
Michael, okazja do spowiedzi i Msza Św. dla dzieci o godz. 16.00.
Okazja do spowiedzi dla dorosłych od godz. 17.30. i Msza Św. o
godz. 18.00. Po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. Poświęcenie tornistrów podczas Mszy Św. : w Vechcie w niedzielę 3
września; w Oldenburgu, Delmenhorst i Wilhelmshaven w
niedzielę 10 września.
5. Zapraszamy dzieci i młodzież na katechezę i lekcje Języka
Polskiego, które prowadzone są przy naszej misji.
Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2017/2018
Delmenhorst: W środę 6 września o 17.00 Msza Św., a po
Mszy spotkanie informacyjne z dziećmi i rodzicami w domu
parafialnym przy kościele St.Marien.
Oldenburg: W piątek 1 września o godz. 16.00 Msza Św. i po
Mszy spotkanie informacyjne z dziećmi i rodzicami w domu
parafialnym przy kościele St. Michael, Klingenbergstr. 20.
Vechta: W czwartek 7 września o godz. 17.00 spotkanie
informacyjne z dziećmi i rodzicami w domu parafialnym przy
kościele St.Maria Frieden.
6. Zapisy dzieci na przygotowanie do Pierwszej Komunii św. podczas
spotkań katechetycznych.
7. Uwaga uczestnicy Mszy Św. w Vechcie: W związku z festynem
parafialnym w niedzielę 10 września w Vechcie nie będzie Mszy
Św.
8. W środę 13 września o godz. 19.00 w Oldenburgu odbędzie się na
Nabożeństwo Fatimskie.
9. 14 października 2017r.(sobota) odbędzie się Kurs Przedmałżeński
– osoby zainteresowane prosimy o zapisy w biurze parafialnym.
Bractwo żywego różańca
Intencje różańcowe na miesiąc Wrzesień:

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo
miłości.

