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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:
III niedziela miesiąca godz. 15.30
(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.15.30
(St. Maria Frieden)
 Wilhelmshaven:
II, IV, i V niedziela miesiąca
godz. 15.30 (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
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Zapatrzeni w niebo

„Czuję potrzebę i pragnienie aby
zostać świętym” mówił św. Dominik.
Listopad jest odpowiednim miesiącem na
rozmyślania o wieczności, świętości,
życiu po śmierci, które jest mocno
związane z życiem tu, na Ziemi. Nasze
Zbawienie zależy od tego jak żyjemy, czy
jesteśmy dobrymi ludźmi, pomagamy innym, wypełniamy nasze codzienne obowiązki, modlimy się, budujemy relację z
Panem Bogiem.
Kościół beatyfikuje i kanonizuje
(uznaje za świętych) wielu ludzi – są oni
w mniejszym lub większym stopniu znani,
możemy dowiedzieć się o nich z książek,
mediów czy Internetu. Ich postępowanie
na ziemi świadczyło o świętości, natomiast po śmierci wstawiają się za żyjącymi
ludźmi do Pana Boga, wypraszając np.
łaskę uzdrowienia z nieuleczalnej choroby. Wydaje się, że my, zwykli, przeciętni
ludzie, mieszkający dziś w Polsce,
uczący się, studiujący, czy pracujący, nie
mamy nic wspólnego z tymi świętymi
Kościoła katolickiego. Nie mamy daru bilokacji (przebywania w dwóch miejscach
na raz) jak św. ojciec Pio, nie pokazuje
się nam Jezus jak św. siostrze Faustynie,
nie jesteśmy papieżami i nie pielgrzymu-

jemy po całym świecie jak św. Jan Paweł
II.
Jesteśmy
zwykłymi,
nieznaczącymi
ludźmi, którzy nie mają nic do zaoferowania. Nic bardziej mylnego! Każdy z nas
ma coś do zaoferowania – Pan Bóg obdarzył nas wieloma umiejętnościami, a
modlitwa pomaga odkrywać złożone w
nas pokłady talentów. Trzeba nam prosić
(„Proście a będzie wam dane”), by Bóg
odkrywał nasze wewnętrzne tajemnice i
pomagał nam je rozwijać. Każdy może
zostać świętym – Ty też! Powinniśmy
zacząć patrzeć w przyszłość, stawiać sobie cele, dążyć do nich – ja chciałbym
zostać świętym i będę próbował.
Orędownictwo świętych patronów w
niebie jest zapewnione (Katechizm
Kościoła Katolickiego 956) – wystarczy
gorliwie się modlić i prosić ich o pomoc.
Oni chcą by nasze życie przemieniało się,
byśmy i my stawali się świętymi. „Nie
płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy
pożytek i będę wam skuteczniej pomagał
niż za życia”, mówił do swoich braci umierający św. Dominik Savio. Kościół
wspomina świętych podczas liturgii. Nie
bójmy się marzyć o świętości – jest ona
jak najbardziej realna – postawmy sobie ją
za cel i z pomocą świętych, naszych patronów, Aniołów Stróżów, Maryi i Boga w
Trójcyjedynego dążmy do nieba. Modlitwa, Eucharystia i inne Sakramenty, adoracja Najświętszego Sakramentu, rzetelne
wykonywanie codziennych obowiązków,
nauka i pomoc innym ludziom oraz radość
doprowadzą nas do Zbawienia.
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Zabawa z przymrużeniem oka?
Zanim z uśmiechem przebierzemy nasze dziecko za jakąś zjawę czy makabrycznego bohatera horroru, by wędrując po sąsiadach mówiło: „poczęstunek albo
psikus”, zastanówmy się głęboko, w jakim „święcie” tak naprawdę pozwalamy naszym dzieciom uczestniczyć. Nie jest prawdą, że to tylko zabawa traktowana z
przymrużeniem oka, której towarzyszy makabryczna sceneria wszechobecnych kościotrupów, podświetlanych dyń czy czaszek.
Prawda jest zgoła inna, odważnie i głośno o niej mówi od wielu lat znany włoski ksiądz Oreste Benzi, założyciel Wspólnoty im. Jana XXIII, którego zdaniem Halloween zostało wprowadzone przez ezoteryczno-satanistyczną kulturę. Kultura ta w
jego opinii nakłania społeczeństwo do uprawiania nie tylko czarów, ale także spirytualizmu oraz satanizmu. Taką samą opinię wyraża wielu kapłanów katolickich na
całym świecie, apelują oni do wiernych, by nie poddali się próbie deprecjonowania
dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Warto przypomnieć, że w pierwotnym zamyśle Kościoła uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem radosnym i w
takiej też atmosferze powinien być przeżywany. Bowiem 1 listopada to dzień, w którym wszyscy nasi błogosławieni i święci patroni obchodzą swoje imieniny.
Nie utożsamiajmy jednak naszej chrześcijańskiej radości z niebezpieczną zabawą w pogańskie Halloween, które sięga swoimi korzeniami wiele tysięcy lat
wstecz i wywodzi się z pogańskiego celtyckiego święta ku czci boga śmierci – Samhaina. W tym właśnie dniu druidzcy magowie podczas swoistych obrzędów spirytystycznych składali również krwawe ofiary z ludzi. Być może do wielbicieli zamerykanizowanego święta Halloween przez cały ambaras medialno-przebierańczomarketingowy, nakręcający niezły biznes, nie docierają zarówno informacje o prawdziwej istocie tego „święta", jak i praktykach satanistów, którzy tego dnia są niezwykle aktywni.
Pewnie niewielu rodziców wie, że zbieranie słodyczy przez dzieci wywodzi
się również z pogańskich zabobonów, według których, aby nie rozzłościć złych duchów, powinno się przygotować na ten dzień wiele rarytasów. Niewinna zaś z pozoru wydrążona dynia jest z kolei pozostałością po pogańskim zwyczaju rzeźbienia
wizerunku demonów, których rolą było odstraszanie wszelakich nieszczęść. To również ówczesny symbol potępionych dusz. Warto tutaj także dodać, że zarówno
podświetlona dynia, jak i czaszka, którymi tak chętnie ozdabiane są domy podczas
Halloween, w przeszłości były symbolami czcicieli szatana. Nie ma wątpliwości, że
Halloween jest powiązany z okultyzmem, dlatego może zniekształcać postrzeganie
prawdy o świecie nadprzyrodzonym i prowokować do przekroczenia bardzo niebezpiecznej granicy. Wydaje się, że tu tkwi najpoważniejszy problem dotyczący tego
dnia - niebezpieczne ignorowanie realizmu świata duchowego.
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. 30 października po Mszach Św. organizujemy kiermasz z lampionami nagrobnymi.
Dochód przeznaczony jest na dofinansowanie akcji duszpasterskich dla dzieci.
2.Rozpoczynamy miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. Niech ten listopadowy
czas będzie refleksją nad życiem i przemijaniem. Podczas każdej Mszy św. w
listopadzie będziemy modlić się za zmarłych wyczytując ich imiona zapisane w
tradycyjnej modlitwie kościoła jaką są wypominki.

3.W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada (Wtorek) Msza św. procesja
i modlitwy za zmarłych w Oldenburgu w kaplicy na cmentarzu katolickim
przy Ammerländer Heerstr. 40 o godz.16.00.
W tym dniu biuro parafialne będzie nieczynne.
4.W środę 2 listopada przypada Dzień Zaduszny Msza Św. w kościele St. Michael
w Oldenburgu o godz. 18.00. W Delmenhorst w kościele St. Marien o g. 17.00.
5.W pierwszy piątek miesiąca: 4 listopada w Oldenburgu w kościele St. Michael okazja
do spowiedzi dla dzieci od godz. 16.00 i następnie Msza św. I od godz. 17.30
dla dorosłych i o godz. 18.00 Msza św.
6. W sobotę 5 listopada o godz. 15.00 spotkanie na cmentarzu Aldenburgerfriedhof
przy Friedchofweg 2 w Wilhelmshaven, gdzie odprawimy nabożeństwo za
zmarłych i odczytamy wypominki. Bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia
udziału w tym spotkaniu.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielą miesiąca po Mszach Św.
8. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorki o godz. 18.00
w Oldenburgu (Hl. Geist) i w środy o godz. 16.50 w Delmenhorst (St. Marien).
9. Jak w latach ubiegłych również i w tym roku chcemy przeprowadzić akcję zbierania
darów dla potrzebujących. Nasza zbiorka odbędzie się od niedzieli 13 do niedzieli
20 listopada. Dary można składać po Mszach św.
10. Uroczystość św. Mikołaja dla dzieci w tym roku odbędzie się w Sobotę 3 grudnia.
Bardzo prosimy rodziców chcących wziąć udział ze swoimi dziećmi w tym
spotkaniu o zapisywanie swoich dzieci do 20 listopada. Przy zapisie wpłacamy
7 euro od dziecka na paczki.

Bractwo żywego różańca

Intencje różańcowe na miesiąc Listopad:
Ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były
wspierane w swoim wysiłku solidarności.
Ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie
wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

