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Takie jest także współczesne wołanie o szczęśliwe życie
człowieka w małżeństwie, w rodzinie, w społeczeństwie.
Warunkiem szczęśliwego życia jest życie w łasce Bożej,
czyli w świętości. Przed ludzkością pokazują się nowe
zagrożenia, szczególnie do ingerowania w tajemnicę życia
ludzkiego. Nasze czasy z dużą dozą pustki, lęku,
samozniszczenia, każą z większą ufnością szukać wspólnoty
życia i miłości. Taką wspólnotą, w której dokonuje się
zbawienie człowieka, jest Kościół. Pierwszym punktem
wyjścia dla osiągnięcia świętości jest wszczepienie w
Chrystusa, które dokonuje się w sakramencie chrztu.
Generalnie tłumacząc „wspólnota świętych” (świętych
obcowanie, communio sanctorum) oznacza ponadnaturalne
zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Te
oblicza Kościoła uobecniają Kościół jako Mistyczne Ciało
Chrystusa.
Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych w stosunku do
zmarłych. Miłość ta wyraża się w świadczeniu pomocy ze strony zbawionych w niebie i

zobowiązuje do wstawiennictwa za żywych „wspólnoty świętych”. Obejmuje ona zatem
Kościół w wymiarze ziemskim i niebieskim.
Chrystus jest Głową Kościoła zarówno zadośćcierpiącego w czyśćcu, tryumfującego w
niebie, jak i walczącego na ziemi. Jest to ten sam Kościół Jezusa Chrystusa który
funkcjonuje w trzech wymiarach. Dla przykładu, gdy modlimy się za zmarłych na ziemi,
to ta więź odbywa się w Chrystusie i przez Chrystusa.
Wierzący zwracają się z prośbą do Boga, by zmarłych przyjął do swej chwały. Modlą się
również za siebie, aby wytrwać w wierności Bogu w pielgrzymce do wieczności. „Gdy
cierpi jeden członek (Kościoła), współcierpią wszystkie inne członki” (1Kor 12, 26n).
Najmniejszy zatem czyn miłości „przynosi korzyść wszystkim”, żyjącym na ziemi czy
zmarłym (Katechizm Kościoła Katolickiego).
Czym jest Kościół na ziemi? Co stanowi Jego więź? Jest wspólnotą wiary, wspólnotą dóbr
duchowych. Te dary przekraczają granice śmierci, tzn. są oznaką nadprzyrodzonego
charakteru Kościoła.
Stary (2 Mch 12) i Nowy Testament (Mt 12; 1Kor3) wspomina o eschatologicznym
oczyszczeniu, o rzeczywistości czyśćca. Dogmat o czyśćcu sformułował uroczyście
Kościół na Soborze Trydenckim (16 w.).
Czyściec jest stanem każdej duszy, która wprawdzie umiera w łasce, ale jeszcze
potrzebuje pomocy z powodu nieodpokutowania kary za grzechy. Ponieważ nic
nieczystego nie może wejść do nieba, dlatego odbywa się proces oczyszczenia duszy
człowieka w miłości i przez miłość. Jest to miłość zadośćcierpiąca.
Możemy pomóc „duszom czyśćcowym” przez modlitwę, ofiarę Mszy św., post, odpusty,
dobre uczynki. Cierpieniem „dusz czyśćcowych” jest pewność zbawienia, ale niemożność
oglądania Boga. One nie mogą już być potępione, a stan przejściowy czyśćca polega na
niemożliwości oglądania Boga „twarzą w twarz”. Ta ekspijacja ma przywrócić duszy jej
„visio beatifica”, całkowitą pełną zbawienia.
Tradycja Kościoła przypomina o naszej pomocy w wybawieniu zmarłych przebywających
w czyśćcu. Stąd wypływa praktyka modlitwy za zmarłych, a szczególnie zadośćuczynienia
za ich ziemskie winy (por. 2 Mch 12,45-ofiara przebłagalna za zabitych). Stan czyśćca
przedstawia się jako wyjątkowo nasycony „ładunkiem chrześcijańskiej nadziei i miłości”.
Jest to zatem stan chrześcijańskiej solidarności między żywymi a umarłymi.
Istotą nieba jest wspólnota zbawionych w komunii „życia i miłości”. Jest to jednocześnie
stan pełni wszystkiego, pełni życia. Oznacza wieczne zbawienie po śmierci lub „bycie z
Chrystusem” (Flp i,23), wspólnotę z Nim.
Oznaką nieba jako wspólnoty świętych jest wzajemna więź, która wyklucza izolację. W
niebie wypełnią się wszystkie oczekiwania Kościoła na ziemi. To jest Kościół w „chwale
nieba”, gdzie osiąga swoje wypełnienie, cel swego pielgrzymowania.
Do Kościoła niebiańskiego należą wszyscy święci w niebie wraz z Matką Bożą, Maryją, i
aniołami. Wstawiennictwo świętych utwierdza „Kościół świętości” przez zasługi, które
zdobyli oni na ziemi. Sobór Watykański II przypomina, że istnieje „braterska troska” o
nas. To jest patronat wszystkich zbawionych nad ich braćmi pielgrzymującymi do
wieczności. Kult świętych to wyraz aktywnej więzi nieba z ziemią. Skuteczne staje się
zatem wstawiennictwo świętych za nami

Ogłoszenia Duszpasterskie:
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca po Mszach św.
2. Zmiana tajemnic żywego różańca w pierwszą niedzielę miesiąca.
Intencje różańcowe:
Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i
wsparcia ze strony braci.
Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze
przygotowanych formatorów.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorki w Oldenburgu
i w środy w Delmenhorst.
4. W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada (Sobota) Msza św., procesja i modlitwy za
zmarłych w Oldenburgu w kaplicy na cmentarzu katolickim przy Ammerländer Heerstr. 40
o godz.15.00. ( W tym dniu nie będzie Mszy św. w kościele Hl. Geist.)
5. W Dzień Zaduszny 2 listopada (Niedziela) Msza św. jak w każdą niedzielę.
6. W pierwszy piątek miesiąca 7 listopada w Oldenburgu w kościele Hl.Geist okazja do
spowiedzi od godz 17.30.
6. W sobotę 8 listopada o godz. 15.00 w Wilhelmshaven na cmentarzu Aldenburgerfriedhof
przy Friedchofsweg 2 odbędzie się nabożeństwo za zmarłych.
7. Wypominki (Zalecki) za zmarłych odczytywane będą w listopadzie podczas nabożeństw.
8. Msze św. w naszej Misji:
Bad Zwischenahn
Bockhorn
Delmenhorst
Emstek
Nordenham
Oldenburg

Vechta
Wilhelmshaven
Langförden

- trzecia sobota miesiąca o godz. 16.00
- (po wcześniejszym ogłoszeniu)
- każda niedziela o godz. 9.30 ( Allerheiligen)
środa o godz. 17.00 Nowenna ( St.Marien)
- trzeci czwartek miesiąca o godz.19.00 (Seniorenzentrum)
- trzecia niedziela miesiąca o godz. 15.30 ( Herz Jesu)
- 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)
- każda niedziela o godz.15.30
(St.Marien in Oythe)
- II, IV, i V niedziela miesiąca o godz.15.30 (St.Marien)
- dla pracowników sezonowych
Godziny otwarcia Biura Parafialnego:

Wtorki od godz. 10.00 do 14.00 i piątki od godz. 14.30 do 17.30

PEREGRYNACJA OBRAZU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W dniach od 21 listopada do 1 grudnia
odbędzie się w naszej misji
PEREGRYNACJA OBRAZU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
Z tej okazji przeprowadzone zostaną
MISJE ŚWIĘTE.
Program peregrynacji i misji podany jest na dodatkowych ulotkach.

UWAGA
Od niedzieli 7 grudnia Msze św. w Vechcie odprawiane będą
w każdą niedzielę o godz 15.30
w kościele St.Maria Frieden przy Overbergstr. 10
Katecheza w Vechcie odbywa się w każdy czwartek od godz.
17.00 w domu parafialnym przy
kościele St. Maria Frieden, Overbregstr. 10.

FORMACJA DOROSŁYCH
Zapraszamy osoby pragnące pogłębić swoją wiarę na Krąg Biblijny
w Oldenburgu: w czwarty wtorek miesiąca
(28 października) po Mszy św. na plebanii, Stedingerstr. 54.
PODZIELMY SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI
Nasza Misja tak jak w latach ubiegłych pragnie
przeprowadzić zbiórkę żywności i odzieży.
Akcję zbierania darów prowadzić będziemy
od niedzieli 26 października do niedzieli 16 listopada.
Dary serca można składać po Mszach św., lub w biurze parafialnym.
Spotkania klubu AA
Spotkania otwarte w każdą pierwszą niedzielę miesiąca
Spotkania zamknięte w każdą kolejną niedziele miesiąca – tylko dla osób uzależnionych
Spotkania odbywają się w Lüsche, Auf dem Lohne 7, Bakum w godzinach 17.00 – 19.00
Info w biurze parafialnym
W Oldenburgu sporkania odbywają się w domu parafialnym przy Dedestr 13
w 2 i 4 piątek miesiąca o godz. 19.00
Info w biurze parafialnym.

