Rok XV nr 5

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:
 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

Lipiec i Sierpień 2017
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13 lipca 1917 - trzecie objawienie się Matki Bożej
Krótko po naszym przybyciu do Cova
da Iria do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy
różaniec z ludźmi licznie zebranymi,
zobaczyliśmy znany już blask światła, a
następnie Matkę Boską na dębie skalnym. „Czego sobie Pani ode mnie życzy?" - zapytałam.- „Chcę, żebyście przyszli tutaj 13
przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki
Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju
na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko
Ona może te łaski uzyskać".- „Chciałabym
prosić, żeby Pani nam powiedziała, kim jest
i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że
nam się Pani ukazuje".- „Przychodźcie tutaj
w dalszym ciągu co miesiąc! W
październiku powiem, kim jestem i czego
chcę, i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli".
Potem przedłożyłam kilka próśb, nie
pamiętam, jakie to były. Przypominam sobie
tylko, że Nasza Dobra Pani powiedziała, że
trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu
roku te łaski otrzymać. I w dalszym ciągu
mówiła: „Ofiarujcie się za grzeszników i
mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie
ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości
dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za
zadośćuczynienie za grzechy popełnione
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi".
Przy tych ostatnich słowach rozłożyła
znowu ręce jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli diabli i
dusze w ludzkich postaciach podobne do
przezroczystych, rozżarzonych węgli, które
pływały w tym ogniu. Postacie te były
wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz
płomieni i spadały ze wszystkich stron jak
iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak
puch, bez ciężaru i równowagi wśród
przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy. (Na
ten widok musiałam krzyczeć «aj», bo
ludzie to podobno słyszeli.) Diabli odróżniali
się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach
nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie
przezroczystych jak rozżarzone węgle.
Przerażeni, podnieśliśmy oczy do
Naszej Pani szukając u Niej pomocy, a Ona
pełna dobroci i smutku rzekła do nas: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze
biednych grzeszników. Żeby je ratować,

Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu
przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku
końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa Xl
rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy
pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, (ma
na myśli nadzwyczajne światło północne,
które widziano w nocy 25 stycznia 1938 r. w
całej Europie, także w Polsce. Łucja uważała
je wciąż za znak obiecany z nieba) wiedzcie,
że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się
kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie
wojna, głód, prześladowanie Kościoła i
OjcaŚwiętego.
Aby
temu
zapobiec,
przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji
memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię
św. wynagradzającą w pierwsze soboty.
Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione,
Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie,
bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne
nauki po świecie, wywołując wojny i
prześladowanie Kościoła, dobrzy będą
męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele
wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec
jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje.
Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się
nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój
na świecie. W Portugalii będzie zawsze
zachowany dogmat wiary. Tego nie mówcie
nikomu; Franciszkowi możecie to powiedzieć.
Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie
po każdej tajemnicy: „O mój Jezu, przebacz
nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do
nieba, a szczególnie te, które najbardziej
potrzebują Twojego miłosierdzia". Nastała
chwila ciszy, a ja zapytałam: „Pani nie życzy
sobie ode mnie niczego więcej?" „Nie, dzisiaj już nie chcę od ciebie niczego więcej". I
jak zwykle uniosła się w stronę wschodu, aż
znikła w nieskończonej odległości firmamentu.
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19 sierpnia 1917 - czwarte objawienie się Matki Bożej
Ponieważ wówczas jeszcze nie umiałam odróżnić poszczególnych dni miesiąca, być może, że się mylę. Ale zdaje mi się, że było to tego samego dnia, kiedy wróciliśmy z więzienia z Vila Nova de Ourem. Kiedy z Franciszkiem i jego bratem Janem prowadziłam owce do miejsca, które się nazywa Valinhos, odczułam, że zbliża się i otacza nas
coś nadprzyrodzonego, przypuszczałam, że Matka Boska może nam się ukazać i żałowałam, że Hiacynta może Jej nie zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana, żeby po nią poszedł. Ponieważ nie chciał iść, dałam mu 20 groszy; zaraz pobiegł po nią.
Tymczasem zobaczyłam z Franciszkiem blask światła, któreśmy nazwali błyskawicą.
Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Matkę Boską nad dębem skalnym.
- „Czego Pani sobie życzy ode mnie?" - „Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria
13 i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli". - „Co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają w Cova da Iria?"
- „Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Hiacynta i dwie inne
dziewczynki ubrane na biało, drugi niech nosi Franciszek i trzech chłopczyków. Pieniądze, które ofiarują na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto Matki Boskiej Różańcowej,
a reszta na budowę kaplicy, która ma tutaj powstać".- „Chciałam prosić o uleczenie kilku
chorych". - „Tak, niektórych uleczę wciągu roku" - i przybierając wyraz smutniejszy powiedziała: - Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na
wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił".
I jak zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu.

Serdecznie zapraszamy na:
Nabożeństwa Fatimskie
kolejne odbędą się

13 lipca o g. 19.00 oraz
13 sierpnia o g. 19.00
w kościele St. Michael
w Oldenburgu.
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielę miesiąca po
Mszach Św.

2. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorki w Oldenburgu i w
środy w Delmenhorst.
3. W pierwsze piątki miesiąca 7 lipca i 4 sierpnia okazja do spowiedzi św. w
Oldenburgu od godz. 17.30. Następnie Msza św. z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu.
4. Nabożeństwo Fatimskie 13 lipca i 13 sierpnia o godz. 19.00.
5. W uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia Msza św. o godz. 18.00 w
Oldenburgu.
6. W dniach od 15 lipca do 5 sierpnia biuro parafialne czynne będzie tylko w piątki
w godz. od 14.30 do 17.30.
7. Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Fatimy prosimy o uregulowanie
należności do końca sierpnia.
8. Nasza Misja planuje zorganizować w 2018 roku pielgrzymki do Ziemi Świętej i
Medjugorje. Szczegóły podane zostaną we Wrześniu.
9. Chcielibyśmy, aby w naszej Misji powstał krąg rodzin Domowego Kościoła.
Jest to ruch, który pomaga małżonkom otworzyć się na siebie i innych,
uczy jak przeżywać relacje małżeńskie. Małżeństwa tworzące Domowy
Kościół spotykają się raz w miesiącu, żeby modlić się, dzielić się ze
sobą doświadczeniami wiary i pomagać wzajemnie w problemach
małżeńskich i rodzinnych. Wszystkich małżonków, którzy pragną umacniać
swojąwiarę, pielęgnować miłość małżeńską, nauczyć się rozwiązywania konfliktów, doświadczyć życia we wspólnocie – serdecznie zapraszamy do kręgu Domowego Kościoła.
Wszelkie informacje można uzyskać u Ks. Krzysztofa.

Bractwo żywego różańca

Intencje różańcowe na miesiąc Lipiec: Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy
oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.
Intencje różańcowe na miesiąc Sierpień: Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów
poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

