Rok XIV nr 6

Październik 2016

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

Pomnij o
miłosierna Panno
Różańcowa z
Pompejów, jako nigdy jeszcze nie
słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli
Twoich, z Różańcem Twoim,
pomocy Twojej wzywający,
miał być przez Ciebie opuszczony.
Ach, nie gardź prośbą moją,
o Matko Słowa Przedwiecznego,
ale przez święty Twój różaniec i przez
upodobanie, jakie okazujesz dla
Twojej świątyni w Pompejach
wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Modlitwa Pompejańska
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„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo”.

Święto Matki Boskiej Różańcowej
zostało ustanowione w 1572 roku przez papieża św.Piusa V na pamiątkę zwycięskiej
bitwy stoczonej w 1571 roku z flotą turecką
pod Lepanto. Mając świadomość, komu
zawdzięcza cudowne ocalenie Europy
przed nawałą turecką, papież nadał mu
tytuł święta „Matki Boskiej Zwycięskiej”. Miało ono być obchodzone co roku w pierwszą sobotę października, tj. w dniu, w
którym miała miejsce ta słynna bitwa.
Nadto, papież polecił również dołączyć do
Litanii
Loretańskiej
wezwanie:
„Wspomożenie wiernych – módl się za nami”. Jego następca, papież Grzegorz XIII,
w 1573 roku polecił obchodzić to święto w
kościołach, które posiadały obraz Matki
Bożej Różańcowej w pierwszą niedzielę
października i nazwał je imieniem „Matki
Boskiej Różańcowej”, podkreślając wpływ
nabożeństwa różańcowego na odniesione
zwycięstwo. Początkowo święto to było obchodzone jedynie w kościołach, gdzie funkcjonowały
Bractwa
Różańcowe.
Po
kolejnych zwycięstwach nad Turkami odniesionymi pod Belgradem w 1716 roku,
papież Klemens XI rozszerzył święto na
cały Kościół, nakazując świętowanie tego
dnia na całym świecie. Jednocześnie przeniósł to święto na pierwszą niedzielę

października. Papież Leon XIII nazywany
Papieżem Różańca, pod koniec XIX wieku
nadał mu własne formularze liturgiczne do
Mszy świętej i oficjum oraz dodał do Litanii
Loretańskiej wezwanie: „Królowo Różańca
Świętego – módl się za nami”, W 1913 roku
Pius X przywrócił święto na 7 dzień
października. Od 1969 roku, oficjalną decyzją papieża Pawła VI, pod stałą datą tego
dnia, czyli 7 października, obchodzone jest
święto Matki Bożej Różańcowej.
W modlitwach mszalnych tego święta
prosimy Pana Boga, abyśmy rozważając w
Różańcu „życie, śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa, przez które wysłużył nam wieczne
zbawienie”,
według
tych
tajemnic
„kształtowali swoje życie i osiągali to, co one obiecują”. Czytania liturgiczne przypominają nam pierwszą tajemnicę: Zwiastowanie, która dała początek następnym oraz
ważny fakt z zarania Kościoła: modlitwę
Apostołów wraz z Maryją, Matką Jezusa, w
przygotowaniu do zesłania Ducha Świętego.
„Szczególnym akcentem zewnętrznym uroczystości ku czci Matki Boskiej Różańcowej,
są wspaniałe i nieraz imponujące procesje
do pięciu ołtarzy, podczas których odmawiany jest Różaniec, a przy ołtarzach czytane
są stosowne słowa Ewangelii. Procesje te
zostały u nas wprowadzone dzięki dominikanom, którzy propagowali kult Różańca i
zakładali Bractwa Różańcowe po parafiach” (wg Jana Urygi).
Już w 1475 roku na synodzie w Kolonii,
Matce Bożej nadano tytuł Królowej Różańca
Świętego. Kongregacja do spraw Rytów zezwoliła na używanie go w Litanii Loretańskiej, a w 1883 r. papież Leon XIII
nakazał używanie go jako inwokacji w litanii.
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Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia
"Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia!" to hasło XVI Dnia Papieskiego. Tegoroczne jego obchody przypadają na czas wyjątkowy, bo wręcz przepojony w Kościele tajemnicą miłosierdzia Bożego.Trwa przecież zwołany przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, którego mottem są słowa: "Miłosierni jak Ojciec". Obecny Rok Święty niesie ze
sobą liczne dobra duchowe, z których nadal możemy korzystać. Z kolei niezapomniane Światowe
Dni Młodzieży przypominały ewangeliczną prawdę: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". Te słowa Pana Jezusa uczynił Ojciec Święty Franciszek osnową swoich homilii, wygłoszonych przemówień i licznych spotkań. Zarówno towarzyszący modlitwom wizerunek
Jezusa Miłosiernego, patroni wydarzenia - św. siostra Faustyna i św. Jan Paweł II, jak i wzmocnione papieskim przykładem, pełne pasji i zatroskania nauczanie Franciszka, ukazały wyjątkową
aktualność tajemnicy Bożego miłosierdzia. Tegoroczny Dzień Papieski jawi się zatem, jako swoista kontynuacja i niejako dopełnienie Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w lipcu w
całej Polsce ze swym ukoronowaniem w Krakowie. Tajemnica Bożego miłosierdzia objawiona już
w doświadczeniu Narodu Wybranego, o czym wielokrotnie zaświadcza Stary Testament, znajduje swoje dopełnienie w Nowym Przymierzu. Jezus Chrystus nie tylko mówi o miłosierdziu i tłumaczy je przez porównania oraz przypowieści, ale nade wszystko sam je wciela i uosabia.
"Poniekąd On sam jest miłosierdziem" (Dives in misericordia, 2). Kościół przez wieki na różne
sposoby świadczy o miłosierdziu Boga poprzez wyznawaną wiarę i wypływające z niej świadectwo życia chrześcijan. Dzisiaj nie sposób kontemplować tajemnicy miłosierdzia Bożego bez
szczególnego wsłuchiwania się w głos św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, których papież
Franciszek nazwał "łagodnymi i zdecydowanymi głosicielami miłosierdzia", "kanałami" miłości Pana, poprzez które "owe bezcenne dary dotarły do całego Kościoła i całej ludzkości" (Jasna Góra,
28 lipca 2016 r.).
W "Dzienniczku" czytamy słowa Pana Jezusa skierowane do św. siostry Faustyny:
"Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga" (Dzienniczek, 301). "Serce Moje jest miłosierdziem samym. (…) Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła - zbawcza i uświęcająca" (Dzienniczek, 1777). W innym miejscu rozmowy z siostrą Faustyną
Pan Jezus objawia, w jaki sposób odnosi się do grzeszników: "Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to
nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia" (Dzienniczek, 1728). Aby stawać się autentycznymi świadkami miłosierdzia, powinniśmy najpierw doświadczyć Bożego przebaczenia i usprawiedliwienia. Widząc własny grzech i niedoskonałość oraz szczerze za nie żałując, idąc z nimi do bezwarunkowo i nieodwołalnie miłującego nas
Pana Jezusa, przekonujemy się o radości płynącej z Jego przebaczenia i odpuszczenia win. Pełne współczucia, zrozumienia i akceptacji otwarte ramiona Zbawiciela potrafią ukoić wszelki ból i
zagoić ranę zadaną przez grzech i brak miłości. W ten sposób rozpoczynamy nowe życie. Przekonani, że Bóg nas kocha, jesteśmy zdolni okazać miłość, której ważnym znakiem jest umiejętność przebaczenia. Człowiek, który nie doświadczył jeszcze wyzwalającej i uzdrawiającej mocy
miłości, zazwyczaj zamyka się w sobie. Na ogół wypełnia go niechęć wobec bliźnich. Liczne blokady frustrują go, czego objawem bywa narastający lęk, izolacja, agresja a nawet dojmująca samotność, załamanie czy rozpacz.
Tegoroczny Dzień Papieski jest jeszcze jedną okazją, aby przyjrzeć się sobie w świetle
tajemnicy Boga bogatego w miłosierdzie. Chciejmy wcielać w życie wezwanie do wyobraźni, a
nawet fantazji miłosierdzia, o co mocno prosi nas Kościół głosem swych Pasterzy. Doznawana
przez nas łagodność Boga domaga się szlachetnej postawy bliskości i dobroci wobec bliźnich.
Realizując ją, wypełnimy wezwanie św. Jana Pawła II: "Bądźcie świadkami miłosierdzia!"
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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: 7 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 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.
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 czwartek od godz. 17.00 w domu parafialnym przy kościele St. Maria Frieden.
6. W związku z przypadającymi feriami jesiennymi od 3.10 - 14.10 br. nie będzie również zajęć
dla dzieci w szkole przy naszej Misji.
7. W niedzielę 23 października w naszej Misji obchodzić będziemy kolejny Dzień Papieski.

8. Nasza Misja rozprowadza kalendarze wydane przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w
Niemczech.

Bractwo żywego różańca
Intencje różańcowe na miesiąc Październik:
Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem
dla prawdy i silnym poczuciem etyki.
Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach
chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

