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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. 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

Lipiec- Sierpień 2016

Z dniem 1 lipca zmienia się adres naszego
biura parafialnego:
Klingenberg Str. 20b
(przy kościele St. Michael)
26133 Oldenburg
tel. 0441 3401978
fax. 0441 3404012
W związku z przeprowadzką
od 25.06– 05.07.2016r.,
biuro parafialne będzie nieczynne.
Informujemy również, że:
Msze Św. w tygodniu będą nadal
odprawiane w kościele Hl. Geist
do 31.08.2016r.
Od 01.09.2016 w kościele St. Michael.
Msze Św niedzielne w kościele

 Adres:
Klingenberg Str. 20b

St. Peter

26133 Oldenburg;

do 18.09.2016r.

tel. 0441 3401978
fax. 0441 3404012

Od 25.09.2016 w kościele St. Michael.
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Wakacje– okazją do zacieśnienia więzi z Bogiem
Nadchodzą miesiące wakacyjne,
wielu z nas kojarzą się z bezczynnością,
beztroską i lenistwem. Młodzież myśląc o
wakacjach bardzo chętnie chce zapomnieć
o książkach, nauce i egzaminach, starsi
chcą uwolnić się od zawodowych obowiązków i problemów związanych z pracą.
Niestety bywa i tak, że na wakacje
wysyłamy także swoje sumienie i wiarę.
Każdy człowiek ma prawo do odpoczynku.
Wakacje i urlop są po to, byśmy nabrali
nowej energii, choć na moment zmienili
swoje środowisko i nadrobili różne
zaległości. Wolny czas jest darem Boga,
który na swoim przykładzie pokazał, że po
pracy należy odpocząć. Sam Jezus, widząc
utrudzonych apostołów mówił: „Pójdźcie na
ubocze, na miejsce pustynne i odpocznijcie
nieco” (Mk 6,31).
Warto pamiętać, że są takie sprawy,
o których nie wolno zapomnieć nawet podczas urlopu. Musimy pamiętać, że nie ma
wakacji bez Boga, nie ma udanych urlopów
bez modlitwy, niedzielnej Eucharystii oraz
spowiedzi i komunii świętej. Różne
wakacyjne atrakcje nie powinny nam
przysłonić Jezusa, bo cóż nam przyjdzie
gdy odpoczniemy fizycznie a zatracimy się
duchowo. Jeśli w duchu coś jest „nie tak” to
trudno o radość, szczęście i ochotę do
życia. Należy pamiętać, że katolikami jesteśmy przez cały rok a Chrystus towarzyszy nam w każdej chwili życia. Jest z
nami gdy pracujemy i uczymy się, jest z nami także w czasie urlopu i wakacji. Skoro
uciekamy się do niego w chwilach
trudnych, przy egzaminach, w trakcie kłopotów w pracy, przy problemach zdrowotnych to dlaczego zapominamy o naszym
Mistrzu w wakacje?

On pragnie, byśmy dzielili z Nim także nasze radości, wszak to też dar, który od Niego
otrzymaliśmy. W czasie wakacyjnych
wycieczek, wspólnych wyjazdów, zwiedzania ciekawych miejsc i obcowania z naturą, czy też odpoczynku w domu powinniśmy
pamiętać,
że
gdziekolwiek
znajdziemy się, wszędzie możemy odnaleźć
Jezusa, musimy tylko chcieć.
Chrystus jest zawsze z nami w szumie morza i w pięknie gór, w darach natury,
w architekturze zwiedzanych zabytków, w
ciszy katedr i maleńkich kościółków.
Przyjdzie do nas podczas Eucharystii i w
drugim człowieku. Wakacje są zatem wspaniałą okazją do wzmocnienia naszych więzi
z Bogiem. W czasie letniego odpoczynku
warto zarezerwować więcej czasu na modlitwę i lekturę Pisma Świętego, dobrej
książki i prasy katolickiej. Warto też odbudować więzy rodzinne i przyjacielskie. Wiele
radości przyniesie też spotkanie z tymi,
których nie widzieliśmy przez długi czas.W
trakcie letniego odpoczynku nie stawiajmy
na pierwszym miejscu czerpania przyjemności i spełniania zachcianek uciekając od
Boga i rozleniwiając naszego ducha. Nie
przestawajmy od siebie wymagać, nie zwalniajmy się z odpowiedzialności, nie
rezygnujmy ze wszystkiego, co łączy się z
wysiłkiem duchowym, nie odstawiajmy w
tym czasie Boga na dalszy plan tylko dlatego, że Jego wymagania wydają się bardziej
kłopotliwe niż w innym okresie. Nie rozgrzeszajmy się tym, że „przecież są
wakacje”, a po nich wszystko wróci do
normy. Niech wraz ze wzrostem naszej aktywności fizycznej wzrasta również aktywność duchowa.
Wszystkim parafianom życzymy udanego letniego wypoczynku.
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Uroczystość Wniebowzięcia NMP
15 sierpnia w Kiele Katolickim obchodzi się jedno z najważniejszych świąt maryjnych.
Uroczystości odbywające się tego dnia w katolickich świątyniach wiążą się z dogmatem o
Wniebowzięciu NMP. Według niektórych tradycji Zaśnięcie NMP miało dokonać się ok. 45 r.
na Górze Syjon. Według innych źródeł św. Jan Apostoł miał zabrać Maryję ze sobą do Efezu,
gdzie zakończyła swe ziemskie życie. Jeszcze inne przekazy mówią o tym, że w dzień
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zjechali się apostołowie z oddalonych krańców ziemi, by
pochować jej ciało u podnóża Góry Oliwnej. Tomasz, którego nie było przy Zaśnięciu Marii,
poprosił o otworzenie jej grobu. Gdy odsunięto kamień, okazało się, że grobowiec jest pusty i
leżą w nim tylko pachnące lilie i wianki kwiatowe. Dalekim echem tej opowieści jest święcenie
w dzień Wniebowzięcia kwiatów i ziół. Kościoły wschodnie już od V wieku obchodziły Święto
Zaśnięcia Matki Bożej wierząc, że Maryja zasnęła i obudziła się już w niebie. Kościoły te
posługują się kalendarzem juliańskim, więc obchodzą dzień maryjny trzynaście dni później,
niż kościół rzymskokatolicki - czyli 28 sierpnia. Święto to jest najstarszym świętem maryjnym.
Już w V wieku znane było w Palestynie i w Syrii. Początkowo obchodzono je tylko lokalnie w
sanktuarium maryjnym niedaleko Betlejem. Od VI wieku święto zaczęło rozszerzać swój
zasięg i zostało połączone ze wspomnieniem kresu życia Maryi. Było obchodzone pod
różnymi nazwami: Przejścia, Zaśnięcia, Odpocznienia. Od VII wieku zostało przyjęte przez
Stolicę Apostolską i przemianowane na Święto Wniebowzięcia.
W 1950 roku Papież Pius XII ustanowił Wniebowzięcie jednym z dogmatów Kościoła
Katolickiego. Stwierdza on, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja
Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Święto to obchodzą również
wierni wyznania prawosławnego, polskokatolickiego i mariawici. W Polsce Wniebowzięcie
zwane jest także Świętem Matki Bożej Zielnej. Od IX wieku tego dnia w kościołach poświęca
się zioła, kwiaty, kłosy zbóż i owoce. Dawniej wierzono, że takie święcone bukiety mają
szczególną moc: zapewniają bezpieczeństwo i pomyślność w gospodarstwie. Tego dnia we
wszystkich kościołach obchodzone są uroczyste msze, a w sanktuariach maryjnych
odbywają się odpusty. Największe obchody odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie
przedstawiane są duże inscenizacje oraz na Jasnej Górze. Tradycyjnie już dni poprzedzające
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny są dla katolików okresem pielgrzymek
do sanktuariów maryjnych. Patrząc na chwałę Maryi , nie możemy sądzić, że nie ma ona
związku z naszym „dziś". Przeciwnie, przez cale życie dorastamy do naszej przyszłej
chwały - dochodzimy do istoty naszego człowieczeństwa. I tak było w życiu Maryi. Ona nie
tylko przez zewnętrzne zdarzenia, ale całym swym bytem wędrowała ku Bogu - zwłaszcza
przez wiarę, nadzieję, miłość i posłuszeństwo. Dziś, gdy jaśnieje przed nami jako znak
nadziei i pociechy, jednocześnie oświetla nam drogę, którą i my mamy podążać - ukazuje
nam drogę naszego „wniebobrania".
Wniebowzięcie Maryi nie jest po to, by nas zadziwiać, by nam zaspokoić potrzebę
przeżywania niezwykłych wydarzeń Nie jest ono dla głośnych fanfar i pięknej parady.
Owszem, możemy je uczcić w okazały sposób, ale się na nim nie zatrzymywać. To prawda,
że tajemnica wniebowzięcia powinna nas także zdumiewać, ale chodzi o zdumienie innego
rodzaju - ma to być zdumienie wiary, która wówczas się bogaci i umacnia się jej świadectwo
życia. Piękno Maryi Wniebowziętej jest rzeczywiście zachwycające, ale ono ma odbić się w
nas. Bez naśladowania życia Maryi, Jej zdecydowanego kroczenia drogą ku Bogu, nasze
nawet najbardziej podniosłe zachwyty i gorliwe świętowanie będą wewnętrznie puste i nie
sprawią radości samej Maryi. Mamy na Jej wzór starać się być ludźmi wniebowzięcia - tymi,
którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu. Którzy nie odkładają na bok tak
zasadniczej prawdy swojego życia, jak ta, że jesteśmy ludźmi w drodze do ludzkiej pełni i
życia z Bogiem i w Bogu przez całą wieczność.
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele 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 lipca i 5 sierpnia w Oldenburgu w kościele Hl.
Geist, okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Po Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu.
4. W sobotę 6 sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msza Św. w
Oldenburgu w kościele Hl. Geist o g. 17.30.
5. W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Msza Św.
w Oldenburgu w kościele Hl.Geist o godz. 18.00.
6. Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Włoch prosimy o uregulowanie
należności do końca sierpnia.

Bractwo żywego różańca
Intencje różańcowe na miesiąc Lipiec:
Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet
egzystencja są zagrożone.
Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez
swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i
entuzjazmem.
Intencje różańcowe na miesiąc Sierpień:
Ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i
przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo
wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

