Rok XIV nr 3

Czerwiec 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:
Stedinger Str. 54; 26135 Oldenburg;
tel. 0441 3401978
fax. 0441 3404012

27 czerwca w kalendarzu liturgicznym
obchodzimy wspomnienie

Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W tym dniu pamiętajmy w modlitwach o
całej naszej wspólnocie parafialnej,
o dzieciach, młodzieży, małżonkach i

rodzinach , o samotnych i chorych, którym
patronuje Matka Boża w tym wezwaniu.

Matko Boża Nieustającej Pomocy
- módl się za nami
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Nabożeństwo Czerwcowe
Czerwiec poświęcony jest Jezusowi
Chrystusowi, którego w tym czasie czcimy
w sposób szczególny w nabożeństwach
dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu.
Jest ono - jak nauczał papież Leon XIII
(+1903) gorący orędownik kultu Serca Jezusowego -"symbolem i żywym obrazem
nieskończonej
miłości"
Jezusa
do
wiernych.
Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie, pojawiły się dość
późno, bo dopiero w XIX wieku. Sam kult
Serca Jezusowego został już wcześniej zainicjowany przez św. Małgorzatę Marię Alacoque (1647-1690) - francuską wizytkę.
Znamienne wydarzenie w wielbieniu
Serca Jezusowego miało miejsce w Marsylii, gdy w mieście w 1720 roku olbrzymie
żniwo zbierała zakaźna choroba - cholera.
Biskup tego miasta postanowił szukać ratunku w Miłosiernym Sercu Jezusa.
Specjalnym dekretem zarządził uroczyste
poświęcenie swej diecezji Sercu Jezusa.
Akt poświęcenia odmówiono 1 listopada
1720 roku. Ledwo umilkły pokutne śpiewy,
a ta zaraźliwa choroba przewodu pokarmowego zaczęła szybko ustępować. W
rok po zażegnaniu epidemii ordynariusz
Marsylii nakazał odprawianie nowenny do
Najświętszego Serca Jezusowego. Kult
Serca Jezusowego przybierał najrozmaitsze formy.
Samo zaś nabożeństwo czerwcowe
pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie
XIX wieku za sprawą zakonnicy - Anieli de
Sainte-Croix. Otóż podczas dziękczynienia
po przyjęciu Jezusa w Komunii Św. pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony
Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować
czerwiec Sercu Jezusa. Podzieliła się tym
pomysłem z innymi. Była to myśl na tyle
trafna, że została dosyć szybko oficjalnie

zaakceptowana przez kościelną hierarchię.
Papież Pius IX zatwierdził nabożeństwo
czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła
w roku 1873. W Polsce nabożeństwa
czerwcowe odmawiano już od 1857 r. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i
Lublinie. Potem zostały zaaprobowane
przez biskupa Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju. Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch
podstawowych
elementów:
adoracji
Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Wszystkie wezwania w tekście litanii
mają głębokie odniesienie do Pisma
Świętego. Większość z nich jest prawie
dosłownym cytowaniem Biblii, a inne biorą z
niej natchnienie. Każde wezwanie zostało
poprzedzone zwrotem Serce Jezusa. Wypowiadając te dwa słowa mamy na myśli
samego Chrystusa, który kocha nas swoim
Sercem. Owo Serce jest symbolem całego
Miłosierdzia i Miłości, jaką Chrystus ma dla
ludzi. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we
mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, gdyż jak zapowiedziało Pismo - strumienie wody
żywej popłyną z mojego serca. W tych słowach Jezus objawił najgłębszą tajemnicę
Swojego Serca. Jest ono źródłem żywej
wody, która, jak określa św. Jan, oznacza
Ducha Świętego (por. J 7, 39). Inaczej
mówiąc, dary Ducha Świętego wypływają z
samego wnętrza, z Serca Chrystusa Pana.
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W I Piątek Miesiąca wiele osób przystępuje do Sakramentu
pojednania. Czym spowodowana jest ta praktyka i jaki jest jej sens?
Dlaczego Pierwsze Piątki ?
Otóż praktyka Pierwszych Piątków Miesiąca kojarzy się bardziej ze spowiedzią, Sakramentem Pokuty i jest to pewne wypaczenie samej idei. Bo sens Pierwszych Piątków polega na
przyjęciu Komunii św. Wynagradzającej. To jest istota tego nabożeństwa objawiona św. Małgorzacie Marii Alacoque przez samego Jezusa Zbawiciela.
Zrodził się pewien mechanizm życia religijnego - spowiedź i najlepiej w ten sam dzień Komunia św. i potem długo, długo nic, aż do następnej spowiedzi. Mechanizm ten wypacza zarówno Sakrament Pokuty jak i Eucharystię. Na czym to wypaczenie polega?. Otóż spowiedź zakłada
poprawę i zmianę życia - to jest jeden z warunków. Nie dokonuje się on przez kolejną spowiedź,
ale przez pracę nad sobą. Istota nawrócenia nie tkwi w bardzo częstych spowiedziach, ale w rzetelnej, popartej łaską Boga pracy nad sobą i otwarciem na działanie Zbawiciela. Tak szczerze
mówiąc, jeśli staniemy na realnym gruncie naszego przygotowania do przyjęcia Chrystusa, to żaden człowiek nie jest godny Eucharystii. Przyjmujemy ją tylko na zasadzie łaski Bożej zaledwie
przygotowując serca na jej przyjęcie. Bo jak twierdzi św. Jan Apostoł - jeśli ktoś mówi, że nie ma
grzechu - jest kłamcą. Dokładnie to samo powtarza sumienie. Eucharystia zaś to nie obrzęd potwierdzający czystość serca i sumienia, tylko obecność Boga w sercu. A jeśli Bóg jest w nas i z
nami. któż przeciwko nam? Oczywiście jest bardzo ścisłe powiązanie obu Sakramentów, ale nie
jest ono mechaniczne. Nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób nastąpiło przesunięcie akcentu nabożeństwa Pierwszych Piątków Miesiąca z Komunii św, na spowiedź. Na pewno jednak sprawą
świadomego chrześcijaństwa jest przywrócenie właściwych proporcji i przyjęcie objawienie Chrystusa takim, jakie zostało przekazane. Tak, więc nie sama spowiedź konkretnie w Pierwszy Piątek Miesiąca jest celem tego nabożeństwa, ale przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Spowiedź może być w każdy inny dzień, stanowiąc przygotowanie do przyjęcie Chrystusa, i trzeba
powiedzieć jeszcze coś - nie jest Pierwszym Piątkiem Miesiąca spowiedź, nawet podpis na karteczce i do domu bez udziału we Mszy św., i przyjęciu Komunii św. Niestety tak robią dzieci często też dorośli - można to zaobserwować w każdym kościele. Trzeba położyć akcent na przyjęcie
Komunii św., a spowiedź pokazać jako środek do godnego przyjęcia Chrystusa, a nie cel sam w
sobie. Spróbujmy zatem odpowiedzieć, dlaczego I Piątki? Otóż są dwa powody takiej praktyki.
Pierwszy to objawienie, jakiego udzielił sam Zbawiciela siostrze Małgorzacie Marii Alacoque w
roku 1674 i przekazane obietnice. Warto je przypomnieć:
1. Dam im wszystkie łaski, potrzebne im w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę sam ich pociechą we wszelkich smutkach i utrapieniach.
4. Będę ich najbezpieczniejszą ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i morze niewyczerpanego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe szybko dostąpią doskonałości.
9. Zleję błogosławieństwo na te domy, w których obraz mego Boskiego Serca będzie zawieszony
i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci, że wszechmocna miłość tego Serca
wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św.
da ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów św. i że
Serce moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Strona 4

Biuletyn Informacyjny Polskiej Misji Katolickiej w Oldenburgu

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. Nabożeństwa czerwcowe w Oldenburgu we wtorki, piątki i soboty po Mszy św.
4. W pierwszy piątek miesiąca w Oldenburgu w kościele Hl. Geist o godz. 16.00
Msza św. i spowiedź dla dzieci, okazja do spowiedzi dla dorosłych od godz. 17.30.
5. W sobotę 25 czerwca organizujemy wyjazd do „Concordi” na Polonijne Spotkanie Modych.
6. Rozpoczęliśmy odprawianie Mszy św. w Langförden dla pracowników sezonowych. Msze św. odprawiane są w soboty o godz. 19.30.
7. Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w naszej misji odbędzie się w
Delmenhorst 15 czerwca, w Vechcie 16 czerwca i w Oldenburgu 17 czerwca. Msza
św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w Oldenburgu w niedzielę
19 czerwca.
8. W związku z przeniesieniem naszego biura parafialnego do kościoła St.
Michael w Oldenburgu. W dniach od 27 czerwca do 5 lipca biuro parafialne
będzie nieczynne.

Bractwo żywego różańca
Intencje różańcowe na miesiąc Czerwiec:
Ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.
Ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką
mają pełnić.

