Rok XIII nr 5

Wrzesień 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.

Biuro parafialne czynne:
 Wtorek i piątek
w godz. 10.00-12.30 i 14.00-17.30
 Adres:
Stedinger Str. 54; 26135 Oldenburg;
tel. 0441 3401978
fax. 0441 3404012

Zakończyły się wakacje
Wreszcie. Czy szkoda?
Nowy czas nowa przygoda:
Z kolegami,
Z książkami,
Z nauczycielami.
Będą słyszeli teraz aż do znudzenia:
Siedź cicho, nie wierć się,
Miejsca nie zmieniaj,
Nie oglądaj się poza siebie.
Będą nowe wrażenia,
Nowe przyjaźnie w potrzebie,
Nowe rozczarowania.
A skoro czas pogania,
Trzeba brać worek z książkami
I szukać koniecznej wiedzy,
I życia z przygodami.
Ks. Jan Warchał
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Refleksja na rozpoczęcie roku szkolnego
Skończyły się już wakacje. Minęły upały. Słońce jakby przygasło. Dni coraz
krótsze. Zrobiło się chłodniej. Pozostały jedynie ciepłe, miłe wspomnienia z pobytu nad
wodą, morskich kąpieli, górskich wędrówek,
wieczornych spacerów, dyskotek.
Dziś z nutą nostalgii przywołujemy te
wakacyjne przygody. Ale cóż, wszystko, co
dobre, szybko się kończy.
Teraz razem z Bogiem chcemy rozpocząć nową przygodę, przygodę ze
szkołą. Nie mniej ciekawą, frapującą,
ubogacającą. Trzeba, więc zebrać siły,
wzbudzić szlachetne pragnienia, aby ze
świeżym zapałem wyruszyć na szkolne szlaki
odkrywania wiedzy, zdobywania nowych
sprawności.
Pan Bóg każdemu człowiekowi daje
różnorakie dary, zdolności, talenty, i chce,
aby człowiek, uczeń szczególnie te talenty,
te zdolności rozwijał poprzez naukę, pracę.
To jest naszym obowiązkiem. Z każdego
zmarnowanego talentu będziemy kiedyś musieli odpowiedzieć, zdać sprawę przed Bogiem. Wśród uczniów wiele jest osób
zdolnych i bardzo zdolnych. Niektóre mają
zdolności łatwego uczenia się języków
obcych, inne mają słuch muzyczny, inne mają zdolności łatwego uczenia się matematyki,
geografii czy historii albo posiadają
sprawności fizyczne. Ci, którzy te talenty w
sobie rozwiną, będą kiedyś w wielkim poważaniu u ludzi, będą dobrymi fachowcami.
Może wśród nich będą lekarze, nauczyciele.
Ale nad tymi talentami trzeba już teraz
zacząć pracować, już teraz je rozwijać. A
oprócz ludzi bardzo wtedy będzie zadowolony Bóg, pochwali za to i da nagrodę.

Oglądając nieraz w telewizji zawody
lekkoatletyczne zwracamy uwagę jak bardzo
ważny jest w konkurencjach biegowych moment startu. Zawodnicy sprężają się, wytężają
uwagę, aby nie przegapić tego momentu i aby
się nie spóźnić, bo wtedy, już na początku,
wszystko byłoby stracone. Tak też bywa z
nauką. Dobry start, to początek sukcesu. Nie
można opóźniać tego startu, trzeba wystartować od razu, od pierwszego dzwonka, od
pierwszej lekcji.
Wiemy też dobrze, że każdy sukces
sportowy, jest okupiony wielkim trudem, gigantyczną pracą. Nie jest inaczej w osiągnięciach szkolnych. Mogą potwierdzić to ci,
którzy przed wakacjami na zakończenie roku
szkolnego odbierali nagrody. Za ich sukcesami kryła się codzienna, systematyczna,
czasem ciężka i żmudna praca. Ale to wszystko się opłacało.
Pamiętajmy też o tym, że temu wszystkiemu zwykle towarzyszy ogrom trudu wielu
ludzi, najpierw rodziców, którzy przygotowują,
zaopatrują w podręczniki i przybory szkolne,
wspomagają i pilnują, aby czas nauki nie poszedł na marne. W trudzie szkolnego siewu
kryje się wielka praca nauczycieli, którzy dobierają odpowiednie programy, najlepsze
książki, aby przekazać jak najskuteczniej
mądrość i wiedzę. A za tym wszystkim kryje
się trud dyrekcji, która czuwa nad całością
funkcjonowania szkoły, trud pracowników,
obsługi szkoły. Umiejmy to wszystko zauważyć i docenić.
Na samym początku tej szkolnej sztafety prośmy Boga o siły, o mądrość, o wytrwałość. W tej twórczej, pięknej pracy niech
towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.
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Modlitwa ucznia
Panie Jezu, Ty wiesz, jak ciężką pracą jest nauka,
wiesz, jak trudno jest rano wstać
i iść do szkoły bez względu na pogodę.
I jeszcze trzeba tam cicho siedzieć, i uważać, i słuchać,
co mówią nauczyciele.
Często też są testy.
A jak trzeba pilnować wyobraźni, by nie bujała w obłokach
- Ty też to wiesz.
A w domu, Panie Jezu, nie jest łatwo zrezygnować z telewizji, komputera.
Ale nie chcę, żeby rzeczy mną rządziły.
Daj mi siłę, by oprzeć się pokusom i móc spokojnie odrabiać lekcje.
Ciężko jest chodzić do szkoły, ale dzięki Ci, Panie Jezu, za to, ze mogę
rozwijać umiejętności, które są Twymi darami.
Dzięki Ci za moich nauczycieli, za moich kolegów, tych dobrych i tych, którzy
są dla mnie mniej mili.
Dzięki Ci za znój odrabiania lekcji - miło jest później dostać dobre stopnie.
Nauka to mój trud, to moje z Tobą budowanie świata.
Proszę Cię, Panie Jezu, o dar mądrości i umiejętności rozwijania zdolności.
I nie pozwól mi być obojętnym wobec trudności kolegów i koleżanek.

Bractwo żywego różańca
Intencje różańcowe:
Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości
kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.
Intencja misyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu
konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.
Zmiana tajemnic żywego różańca w pierwszą
niedzielę miesiąca.
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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: 4 września w Oldenburgu w kościele Hl. Geist,
okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Po Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu.
4. W niedzielę 13 września nie będzie Mszy św. w Vechcie!!!
5. Poświęcenie tornistrów podczas Mszy św.

w niedzielę 13 września: w Oldenburgu i Wilhelmshaven

w niedzielę 20 września: Delmenhorst, Vechta i Nordenham

w sobotę 19 września: w Bad Zwischenahn.
6. Zapraszamy dzieci i młodzież na katechezę i lekcje języka polskiego, które
prowadzone są przy naszej misji. Rozpoczęcie roku szkolnego
i katechetycznego 2015/2016:

Delmenhorst:
W środę 9 września o gody 17.45 spotkanie informacyjne z dziećmi
i rodzicami w domu parafialnym przy kościele St. Marien.

Oldenburg:
W piątek 11 września o godz. 16.00 spotkanie informacyjne z dziećmi
i rodzicami w domu parafialnym Dede Str. 13.

Vechta:
W czwartek 10 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:
Oldenburg - w kościele St. Peter w niedzielę 13 września o godz. 12.30.
Delmenhorst - w kościele Allerheiligen w niedzielę 20 września o godz. 9.30.
Vechta - w kościele St. Maria Frieden w niedzielę 20 września o godz. 15.30.
7. Zapisy dzieci na przygotowanie do Pierwszej Komunii św. podczas spotkań
katechetycznych. Pierwsza Komunia Święta w naszej Misji odbędzie się
w niedzielę 15 maja 2016 roku.
8. Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony w Oldenburgu w niedzielę
11 października 2015 o godz. 12.30 w kościele St. Peter.
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 ksiedza Tomasza.

