Rok XIV nr 5

Wrzesień 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. 12.30 (St. Peter)
wtorek godz. 18.00 (Hl. Geist)
piątek godz. 18.00 (Hl. Geist)
sobota godz. 17.30 (Hl. Geist)
 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

Uroczyste przeniesienie
Mszy Św. do kościoła
St. Michael w Oldenburgu.
25 września 2016r.
godz. 11.00
Msza Św. w Kościele

St. Michael w Oldenburgu.
Ostatnia Msza św. w Języku
Polskim w Oldenburgu
w kościele St. Peter
zostanie odprawiona
w niedzielę 18 września 2016r.
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Św. Stanisław Kostka- Patron dzieci i młodzieży na trudne czasy.

Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele”.
Wszyscy znamy te słowa, które stanowią
syntezę życia naszego Świętego, postaci
doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość
powołania chrześcijańskiego i zakonnego.
Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na
Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była
jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do
tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Kiedy znajdujemy się
wobec tej niezwykłej postaci, myśli nasze
podążają natychmiast do młodych całego
świata (…).
Od czasów św. Stanisława Kostki
zmieniło się bardzo wiele, lecz zmieniło się
to, co zewnętrzne. W postaci świętego z
Rostkowa pozostało bowiem coś, co jest
niezmienne i jakże charakterystyczne dla
współczesnego młodego, pokolenia: to świat marzeń, ambicji, pragnień i życiowych
celów, które posiada każdy młody człowiek,

niezależnie czy jest synem szlachcica
żyjącym w XVI wieku, czy młodym człowiekiem XXI wieku. Dlatego kiedy przypatrujemy się postaci i życiu świętego Stanisława,
bez wahania możemy odpowiedzieć, że jest
on dla młodzieży ciągle żywym i aktualnym
przykładem.
Jest
drogowskazem
do
świętości. W nim odkrywamy, co robić, aby
uzyskać świętość. I choćbyśmy wskazywali
dziesiątki różnic między światem, w jakim
żył Stanisław, a dzisiejszymi problemami,
nie dajmy się zwieść pozornym różnicom.
Niezmienny pozostał Bóg i świat osobistych
marzeń, pragnień, nadziei i celów życiowych,
Tak, św. Stanisław miał trudną młodość, mimo że był z bardzo bogatego rodu,
arystokratycznego, prawie królewskiego,
miał trudną młodość. Dzieci i młodzież bardzo często i dziś mają trudną młodość,
czasem wydaje się, że nie potrafią sprostać
wyzwaniom, znaleźć odpowiedniej drogi
swojego życia. Szukajmy u niego stale
wspomożenia dla dzieci i młodzieży.
Cyprian Kamil Norwid, urzeczony
postacią świętego Polaka, napisał wiersz A
ty się odważ; oto jego fragment:
A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym - to nie zlękły powstać z
wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!
Krocz - jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys
Miłość
Święty aż po krzyż - przez krzyż - na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być!
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Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga. Fragmenty listu KEP
z okazji VI Tygodnia Wychowania (11-17 września 2016 r.)
Ogłaszając Jubileusz Miłosierdzia papież Franciszek zachęcał: „Odkryjmy na nowo
uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. I nie zapominajmy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze
radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy
cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych” (Papież Franciszek, Bulla Misericordiae vultus). Nie ulega wątpliwości, że w wychowaniu jest miejsce na realizację wszystkich wymienionych wyżej uczynków miłosierdzia – zarówno tych, co do ciała,
jak i tych, które nazywamy „uczynkami względem ducha”. Święty arcybiskup Lwowa, Józef
Bilczewski, w liście pasterskim o wychowaniu przytacza obraz ze starożytnej Grecji. Pisze o
mędrcach ateńskich, którzy zebrali się, by radzić, jak ratować chylącą się ku upadkowi Ojczyznę. Jeden z nich w milczeniu rzucił na ziemię zepsute jabłko. Owoc rozpadł się na kawałki,
ale oczom zebranych ukazały się zdrowe ziarna. Wszyscy zrozumieli wymowę tego przykładu: nadzieję społeczeństwa stanowią dzieci i młodzież – „…wychowajmy ją zdrową fizycznie i
moralnie, a Grecja wyzdrowieje.
O wychowaniu warto rozmawiać zawsze, jednak aktualność problematyki wychowawczej jako przedmiotu refleksji osobistej i społecznej w obecnym czasie wydaje się szczególnie ważna. Rozwój cywilizacyjny jest tak szybki i pociąga za sobą tyle nowych problemów, że
bez pomocy pedagogów, psychologów czy lekarzy wychowawcy są często bezradni. Przykładem może tu być chociażby zjawisko uzależniania się nawet bardzo małych dzieci od tabletów czy smartfonów, powodujące między innymi ich zamykanie się na budowanie prawdziwych relacji z bliskimi. Znamienny jest widok dziecka, które przyzwyczajone do dotykowych
ekranów usiłuje rączką przesuwać ilustracje w oglądanej książce.
Wielu rodziców, dziadków, nauczycieli zadaje sobie pytanie, co robić, by podejmowane
przez nich wysiłki wychowawcze były owocne. Wypełniając program wyznaczony przez Chrystusowe przykazanie miłości, przełożone na konkretny język uczynków miłosierdzia, trzeba
pamiętać, że „radzić”, „pouczać”, „upominać”, „pocieszać” należy nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem, a zwłaszcza przykładem własnego życia. Najskuteczniejsze jest wychowanie poprzez osobiste świadectwo wychowawcy. Dziecko potrafi bowiem czytać
„pomiędzy wierszami” wypowiadanych przez rodziców słów. Nie sposób oddać koloru lub
smaku za pomocą samych, nawet bardzo obrazowych, słownych opisów, ale trzeba się w
końcu odwołać do konkretnego przedmiotu w tym właśnie kolorze czy potrawy, która tak właśnie smakuje. Nie można też wychowywać dziecka bez umożliwienia mu doświadczenia, jak
wygląda życie oparte na wartościach, które są mu przekazywane. Dotyczy to zwłaszcza wychowania w wierze. Słysząc pytanie uczniów: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”, Jezus niczego nie tłumaczy, ale kieruje do nich zaproszenie: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38-39).
W ten sposób chce im powiedzieć, że jeśli pragną cokolwiek zrozumieć z Jego nauczania,
muszą przebywać z Nim i doświadczyć, na czym polega życie u Jego boku. Tak ważne jest,
by dom rodzinny był prawdziwym domem, w którym darowane są urazy, przebaczane krzywdy, by każdy z domowników mógł odnaleźć w nim pociechę i otrzymać pomoc.

Bractwo żywego różańca
Intencje różańcowe na miesiąc Wrzesień:
Ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia
w centrum osobę ludzką.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo
Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.
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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: 2 września w Oldenburgu w kościele St. Michael,
okazja do spowiedzi i Msza św. dla dzieci o godz. 16.00 i okazja do spowiedzi
dla dorosłych od godz. 17.30. i Msza św. o godz. 18.00. Po Mszy św. adoracja
Najświętszego Sakramentu.
4. Poświęcenie tornistrów podczas Mszy św. : w Vechcie w niedzielę 4 września; w
Oldenburgu, Delmenhorst i Wilhelmshaven w niedzielę 11 września; w Nordenham
w niedzielę 18 września; w Bad Zwischenahn w sobotę 16 września.
5. Zapraszamy dzieci i młodzież na katechezę i lekcje Języka Polskiego, które
prowadzone są przy naszej misji. Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego
2016/2017
Delmenhorst:
W środę 7 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 9 września o godz. 16.00 spotkanie informacyjne z dziećmi
i rodzicami w domu parafialnym przy kościele St. Michael, Klingenbergstr. 20.
Vechta:
W czwartek 8 września o godz. 17.00 spotkanie informacyjne z dziećmi
i rodzicami w domu parafialnym przy kościele St.Maria Frieden.
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w Oldenburgu w kościele St.Peter w
Niedzielę 11 września o godz. 12.30.

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 11 września w Vechcie nie będzie
Mszy św.. Ponadto w okresie 12.09 - 14.10 w kościele St. Maria Frieden będzie
przeprowadzany remont. Dlatego przez trzy kolejne niedziele tj. 18, 25 września i 2
października nasze Msze św.w Vechcie odprawiane będą w kościele
St. Marien in Oythe.
8. Uwaga uczestnicy Mszy św. w Oldenburgu: Od niedzieli 2.10. 2016 roku
Msze św. niedzielne w Języku Polskim w Oldenburgu odprawiane będą w
Kościele St. Michael o godz. 11.30. Msze św. we wtorek i piątek o godz. 18.00
a w soboty o godz. 17.30.

