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Październik 2015

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.

Są modlitwy nagłe jak pociągi ekspresowe. Są modlitwy krótkie „ Bogu dzięki“, „ Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus“, „
Wieczny odpoczynek“. Są modlitwy długie, które wloką się jak stare
przedwojenne wąskotorowe ciuchcie- nowenny, litanie, różaniec.
Październik miesiąc modlitwy długiej, nieustającej, cierpliwej.
Ile jest miłości w cierpliwości.
Ile jest miłości w cierpliwości matki, która siedzi godzinami przy łóżku
chorego dziecka.
Ile jest miłości w cierpliwości narzeczonego, który wisi na słuchawce
telefonicznej.
Ile jest miłości w cierpliwości zakonnicy, która dla Pana Boga
zamiata klasztor dzień po dniu.

Różaniec poprzez swoje tajemnice przypomina nam nie tylko
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

Ewangelie…. W niecierpliwych, nerwowych dzisiejszych dniach,
kiedy nikt na nic nie ma czasu, różaniec uczy zaufania cierpliwej
modlitwy, nieustępliwego trzymania się Matki Bożej. W miłości trzeba
być przede wszystkim cierpliwym.
„ W cierpliwości posiądziecie dusze wasze“.

Ks. Jan Twardowski
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Zawitaj Królowo Różańca Świętego...
HISTORIA STOWARZYSZENIA
ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Od połowy XIX wieku najbardziej popularną
różańcową wspólnotę modlitewną stanowi
Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone
przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie
w roku 1826. "Najważniejszą rzeczą i
najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą
wszystkich" – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut,
aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną
tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane
później «żywymi różami». Każda z osób
tworzących piętnastkę zobowiązywała się do
odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy
razem odmawiają codziennie cały różaniec.
Wszystkich członków róży dotyczy taka sama
zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a
utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia
Żywego Różańca jest według Założycielki
wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Żywy
Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się
w całej Francji, a następnie na świecie. Po
pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot
napisała:
"Liczba odmawiających dziesiątek różańca
rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą
się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat
później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi

świata". Gdy kilkadziesiąt lat później powstały
Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w
naturalny sposób stał się ich wiernym
współpracownikiem. Rozpoczynając 25. rok
swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście
apostolskim zatytułowanym «Różaniec Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca (okres od
października 2002 do października 2003
roku). Ojciec Święty wprowadził nową część
różańca, tajemnice światła, uwzględniające
lata publicznej działalności Pana Jezusa,
«aby różaniec w pełniejszy sposób można
było nazwać streszczeniem Ewangelii».
Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli
żywe róże składają się z 20 osób.
NALEŻEĆ DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA OZNACZA:

a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego.
Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie
Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec
nazywamy streszczeniem lub zbiorem
najważniejszych prawd Ewangelii.
b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć
bowiem do Żywego Różańca znaczy –
wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który
przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga
ludzi. (...)
c. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH
RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób,
z których każda odmawia codziennie jeden
dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę,
połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wi-
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Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest
modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych,
która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych,
Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi
świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia
wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim

Przy naszej parafii również działa i modli się Koło Żywego Różańca. W
rozpoczynającym się miesiącu październiku kierujemy zaproszenie do wszystkich
naszych parafian o włączenie się aktywnie w dzieło Żywego Różańca. Tak wielu z nas
codziennie sięga po różaniec…, czyńmy to we wspólnocie wsłuchując się w słowa Pana
Jezusa „ Gdzie dwaj lub trzej zebrani w imię moje tam ja jestem pośród nich“. Mt
18,20. Mieszkamy w różnych miejscowościach oddalonych od siebie może nieraz dotyka nas uczucie osamotnienia, bezsilności, niech łaczy nas zatem wspólna różańcowa
modlitwa, która jeszcze bardziej będzie przybliżać nas do Jezusa Chrystusa, do
wspólnoty Kościoła, którą tworzymy. Zapraszamy wszystkich, różaniec to nie tylko
modlitwa najstarszych to modlitwa, która uczy cierpliwości, daje poczucie wspólnoty
tu na ziemi, co najważniejsze potrafi wyjednać łaskę zbawienia dla najbardziej zatwardziałych grzeszników a nam otwiera drogę do wieczności. Wsłuchując się w
Orędzia Maryjne możemy byc pewni, -(że ten kto odmawia różaniec,)-w ostatniej
drodze sam nie pozostanie, towarzyszyć mu będzie Królowa Różańca Świętego, Matka
Miłosierdzia w drodze do domu Ojca...
Osoby chcące zapisać się do Żywego Różańca zapraszamy do kontaktu z Ks. Tomaszem.

Bractwo żywego różańca
Intencje różańcowe:
Intencja ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna
forma niewolnictwa.
Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie
azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze
na nią czekają.
Zmiana tajemnic żywego różańca w pierwszą niedzielę miesiąca.

W październiku- miesiacu różańca zachęcamy do odmawiania różańca i
uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych. W Oldenburgu nabożeństwa
różańcowe we wtorki, piątki i soboty po Mszach św. W pozostałych punktach
przed Mszą św.
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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 o godz. 18.00
w Oldenburgu (Hl. Geist) i w środy o godz. 16.50 w Delmenhorst
(St. Marien).
3. W pierwszy piątek miesiąca: 2 października w Oldenburgu w kościele Hl.
Geist Msza św. o godz. 16 .00 i okazja do spowiedzi dla dzieci i od godz. 17.30
dla dorosłych, następnie Msza św. Po Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu i nabożeństwo różańcowe.
4. W niedzielę 4 października zapraszamy dzieci przygotowujące się do
I Komunii Św. wraz z rodzicami na Mszę Św. do Oldenburga(g. 12.30,
kościół St. Peter przy Peterstr. 26,) po Eucharystii odbędzie się pierwsze
spotkanie formacyjne przed I Komunią Św. Zapisy dzieci na
przygotowanie
do
Pierwszej
Komunii
św.
podczas
spotkań
katechetycznych.
5. Serdecznie zapraszamy na Uroczystą Mszę Św. 11 października w
czasie której młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania.
Eucharystii przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Heinrich
Timmerevers, biskup pomocniczy diecezji Münster. W tym dniu nie
będzie w naszej misji Mszy Świętych w Wilhelmshaven i Vechta.
6. W niedzielę 11 pażdziernika przypada DZIEŃ PAPIESKI. W naszej Misji
dzień Papieski obchodzić będziemy w niedzielę 18 pażdziernika.
7. Zapraszamy dzieci i młodzież na katechezę i lekcje języka polskiego, które
prowadzone są przy naszej misji.

Delmenhorst:
W środy o godz. 17.45 w domu parafialnym przy kościele St. Marien.

Oldenburg:
W piątki o godz. 16.00 w domu parafialnym Dede Str. 13.

Vechta:
W czwartki o godz. 17.00 w domu parafialnym przy kościele St. Maria
Frieden.
8. W związku z przypadającymi feriami jesiennymi od 19.10-31.10.b.r. nie
będzie również zajęć dla dzieci w szkole przy naszej Misji.
9. Przypominamy, że w naszej misji trwa peregrynacja obrazu Bożego
Miłosierdzia po domach naszych parafian. Chetnych, chcących przyjąć obraz
prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

Osoby chętne do współpracy w redagowaniu naszego Biuletynu Informacyjnego
„Wieści” serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie się do księdza Tomasza.

