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WAKACJE Z BOGIEM !!!
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne
i wypocznijcie nieco”
(Mk 6, 31)
Wreszcie wakacje i czas wolny. Młody Przyjacielu, grozi nam złe wykorzystanie
czasu i jego zmarnowanie. Trzeba umieć wypoczywać rozsądnie, bo lekkomyślność,
a także lenistwo są wrogami nie tylko dobrej pracy, ale i odpoczynku. Wolny czas
wymaga roztropnego zaplanowania, nie można „zabijać” czasu, ani go „spędzać”,
czas należy przeżywać - najlepiej z przyjaciółmi. Na szlaku wakacyjnym też
potrzebne są drogowskazy i znaki, które pomagają nam bezpiecznie i radośnie
wędrować. Zacznijmy od Małego Kodeksu DOBROCI:
1. BYĆ DOBRYM - to zapomnieć o sobie.
2. BYĆ DOBRYM - to przebaczać zawsze, myśląc, że słabość ludzka jest większa
niż złośliwość.
3. BYĆ DOBRYM - to przyjąć drugiego z jego słabością, myśląc, że my nie jesteśmy
inni od tamtych i że w ich warunkach może postąpilibyśmy gorzej.
4. BYĆ DOBRYM - to zamknąć oczy przed niewdzięcznością.
5. BYĆ DOBRYM - to dać również wtedy, gdy nie otrzymujemy, uśmiechając się do
tego, kto nie rozumie i nie docenia naszej hojności.
6. BYĆ DOBRYM - to ofiarować się dodając do ciężaru naszych codziennych trosk i
win, również winy i troski innych.
7. BYĆ DOBRYM - to trzymać mocno swoje serce, aby umieć cierpieć, stale się
uśmiechając.
8. BYĆ DOBRYM - to akceptować fakt , że im więcej dawać będziemy, tym więcej
żądać od nas będą.
9. BYĆ DOBRYM - to odczuć, że nie ma się nic zarezerwowanego dla siebie, oprócz
radości czystego SUMIENIA.
10. BYĆ DOBRYM - to rozpoznać z prostotą, że tak naprawdę DOBRY jest tylko
BÓG.
Młody Przyjacielu, tylko człowiek dobry jest zdolny do prawdziwej, serdecznej,
szczerej przyjaźni, do tej najwyższej formy miłości...
Na szlakach wakacyjnych wędrówek będziesz poznawał ludzi i szukał nowych
przyjaciół.

Niech pomocą
PRZYJAŹNI...
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1. Zaakceptować przyjaciela nawet z jego wadami.
2. Zrozumieć jego trudne momenty.
3. Pamiętać o jego imieninach.
4. Przesłać mu wyrazy swojej pamięci, kiedy jesteś daleko.
5. Pożyczać mu chętnie swoje rzeczy.
6. Nie być zazdrosnym.
7. Nie twierdzić, że istniejesz dla niego tylko ty.
8. Nie być złośliwym względem niego.
9. Nie mówić mu jednej rzeczy mając na myśli drugą.
10. Nie naigrywać się z niego w obecności innych.
Wakacje! Upragnione wakacje... Zerknij czasem w kalendarz
uroczystości religijnych i weź udział w wakacyjnych rekolekcjach.

„imprez”

i

Na zakończenie pamiętaj!!!
Twoim Największym PRZYJACIELEM jest JEZUS, do którego w wakacyjne dni
prowadzi Cię Jego i nasza Najlepsza MATKA, dlatego nie zapomnij o codziennej
rozmowie - /modlitwie/, karm się Słowem Życia - (czytaj Pismo Święte). Nie
zapominaj o niedzielnej Mszy św., częstej Komunii św., Bóg jest obecny w Twoim
życiu, nawet wtedy, gdy o Nim nie pamiętasz, jest bardzo blisko, przenika nas i
naszą codzienność. W zjednoczeniu z Nim łatwiej o dobroć serca, wrażliwość,
która wyraża się w życzliwym spojrzeniu na drugiego człowieka, przebaczeniu,
działaniu na korzyść bliźniego, współczuciu. Wróć z wakacji szczęśliwy, nie tylko
opalony, zdrowy, ale jeszcze bardziej kochający Boga i człowieka...
Weź na drogę słowa św. Jana Pawła II „ Spotykacie często Jezusa w Eucharystii i
jego Ewangelii, im bardziej bowiem będziecie Go poznawać, tym, bardziej
będziecie Go kochać. A on ubogaci całe wasze życie”.

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: 3 lipca i 7 sierpnia w Oldenburgu w kościele Hl. Geist,
okazja do spowiedzi od godz.17.30. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W czwartek 6 sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msza Św.
w Oldenburgu w kościele Hl. Geist o godz. 18.00.
5. W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia w sobotę
Msza Św. w Oldenburgu w kościele Hl.Geist o godz. 17.30.
6. Biuro parafialne w lipcu będzie czynne we wtorki w godz. od 10.00 do 12.30
i w piątki od godz. 14.30 do 17.30.
BRACTWO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Intencje różańcowe
Lipiec
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich
poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności
społecznych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić
swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.
Sierpień
Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie
angażowali się w służbę potrzebującym.
Intencja misyjna: Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym,
którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.
> Zmiana tajemnic żywego różańca w pierwsze niedziele miesiąca.
MSZE ŚW. W NASZEJ MISJI:
Bad Zwischenahn - trzecia sobota miesiąca o godz. 16.00
Bockhorn (po wcześniejszym ogłoszeniu)
Delmenhorst każda niedziela o godz. 9.30 ( Allerheiligen)
środa o godz. 17.00 Nowenna ( St.Marien)
Nordenham trzecia niedziela miesiąca o godz. 15.30 ( St. Willehad)
Oldenburg każda niedziela o godz. 12.30 ( St.Peter)
wtorek o godz. 18.00 (Hl. Geist)
piątek o godz. 18.00 ( Hl.Geist)
sobota o godz. 17.30 (Hl.Geist)
Vechtakażda niedziela o godz.15.30 (St.Maria Frieden)
Wilhelmshaven - II, IV, i V niedziela miesiąca o godz.15.30 (St.Marien)
Langförden –
dla pracowników sezonowych w soboty o godz.19.30
( lipiec i sierpień)
PIELGRZYMKA HANNOVERSKA – ku czci Matki Bożej Częstochowskiej,
organizowana przez Polską Misję Katolicką w Hannoverze w tym roku odbędzie się
w niedzielę 16 sierpnia o godz. 11.00.

