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Mądrość to coś więcej niż tylko sprawność w myśleniu. To kwestia miłości. Nie osiągnie
mądrości ten, kto nie kocha, gdyż mądrość to zdolność wykorzystywania inteligencji,
wykształcenia i wiedzy właśnie po to, by kochać. Człowiekiem mądrym może być nawet
analfabeta, pod warunkiem, że uczy się kochać mądrze, czyli na wzór Jezusa. Miłość jest
bowiem nie tylko szczytem dobroci, lecz także szczytem mądrości. Nie trzeba w ogóle
myśleć, by kogoś krzywdzić, Trzeba natomiast bardzo mądrze myśleć po to, by kogoś
rozumieć, wspierać w rozwoju i chronić przed jego własnymi słabościami. Kto kocha, ten
nie musi znać się na astronomii czy fizyce, lecz świetnie rozumie człowieka. Wie, jaki
sposób postępowania prowadzi do błogosławieństwa i życia, a jaki do przekleństwa i
śmierci. Człowiek mądry dba o rozwijanie w sobie tego najważniejszego i najbardziej
związanego z mądrością aspektu inteligencji, jakim jest inteligencja moralna. Jest to
zdolność odróżniania tych zachowań, które prowadzą nas do świętości, do przyjaźni z
Bogiem i ludźmi, do trwałej radości i szczęścia, od tych zachowań, które prowadzą nas do
krzywd, cierpień, grzechów, uzależnień i rozpaczy. Człowiek mądry wie, że istnieją
niemądre sposoby postępowania, które sprawiają, że niektórym ludziom odechciewa się
żyć. Taki człowiek rozumie, dlaczego nieszczęśliwi są ci, którzy nie kochają. Wie też, że
szczytem nierozumności jest inteligentny egoista, gdyż skoro jest inteligentny, to ma
szansę odkryć oczywisty fakt, że szczęśliwi są tylko ci, którzy kochają i wiążą swój los z
tymi, którzy też kochają.

W miesiącu wrześniu rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny.
Katecheza, którą obejmujemy dzieci naszej Misji jest wtórna w stosunku do
wychowania katolickiego, jakie swoim pociechom dają rodzice. Tzn.
dziecko najpierw w domu poznaje podstawowe modlitwy, obserwuje
przykład swoich rodziców, którzy się modlą (najlepiej razem, całą rodziną),
a następnie w szkole uzupełnia i poszerza swoją wiedzę o Panu Bogu.
Następnie ponownie konfrontuje poznane informacje w rozmowie z
rodzicami („mama, tato a na religii dowiedziałem (am) się, że człowiek
nawet jak umrze to jego dusza żyje”). W osobistej rozmowie można wtedy
podzielić się osobistym świadectwem wiary. W ten sposób budujemy w
dziecku fundament wiary, na którym będzie bazowało całe jego dalsze
życie.

Wszystkim dzieciom i młodzieży
życzymy wielu łask Bożych i wytrwałości
w zdobywaniu wiedzy.

Matka Boża
Stolica Mądrości

Ogłoszenia Duszpasterskie:
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielą 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: 5 września w Oldenburgu w kościele Hl. Geist,
okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. Poświęcenie tornistrów podczas Mszy św. : w Vechcie w niedzielę 7 września; w
Oldenburgu, Delmenhorst i Wilhelmshaven w niedzielę 14 września; w Nordenham w
niedzielę 21 września; w Bad Zwischenahn w sobotę 20 września
5. Zapraszamy dzieci i młodzież na katechezę i lekcje języka polskiego, które prowadzone są
przy naszej misji. Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2012/2013
Delmenhorst:
W środę 10 września o 17.00 Msza św, a po Mszy spotkanie informacyjne z dziećmi
i rodzicami. W domu parafialnym przy kościele St.Marien
Oldenburg:
W piątek 12 września o godz. 16.00 spotkanie informacyjne z dziećmi i rodzicami w
domu parafialnym Dede Str. 13.
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w Oldenburgu w kościele St.Peter w niedzielę
14 września o godz. 12.30.
6. Zapisy dzieci na przygotowanie do Pierwszej Komunii św. podczas spotkań katechetycznych.

Godziny otwarcia Biura Parafialnego:
Wtorki od godz. 10.00 do 14.00 i piątki od godz. 14.30 do 17.30

BRACTWO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Intencje różańcowe
Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą,
których potrzebują, by godnie żyć
Intencja misyjna: : Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w
służbę ubogim i cierpiącym.
> Zmiana tajemnic żywego różańca w pierwszą niedzielę 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)
Emstektrzeci czwartek miesiąca o godz.19.00
(Seniorenzentrum)
Nordenham trzecia niedziela miesiąca o godz. 15.00 ( Herz Jesu)
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)
Vechtapierwsza niedziela miesiąca o godz.15.30 (St.Marien in
Oythe)
Wilhelmshaven II, IV, i V niedziela miesiąca o godz.15.30(St.Marien)
Langförden –
dla pracowników sezonowych ( czerwiec, lipiec,
sierpień)- sobota o godz. 19.30.

AUTOKAROWA PIELGRZYMKA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W OLDENBURGU: CHORWACJA – BOŚNIA I HERCEGOWINA
PLITWICKIE JEZIORA – SZYBENIK – TROGIR - SPLIT – OMIŚ - MAKARSKA
RIWIERA – DUBROWNIK – MEDJUGORIE – MOSTAR –ZAGRZEB
Dzień 1: Wyjazd z ustalonego miejsca o godz. 03.00, przejazd na obiadokolację i nocleg
w hotelu (okolice Zagrzebia, podróż ok. 15 godzin).

Dzień 2: Po śniadaniu zwiedzanie Plitwickich Jezior – jeden z najbardziej znanych
parków narodowych w Europie, park objęty ochroną UNESCO, kaskadowo ułożonymi
jeziorami, licznymi wodospadami i kataraktami. Przejazd do Szybenika – najstarsze
miasto rodowe Chorwatów położone na wschodnim wybrzeżu Adriatyku, zwiedzanie
Katedry św. Jakuba znajdującej się na liście UNESCO, miasto z którego pochodzi
pierwszy święty Chorwacji- św.Mikołaj Tavelic. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, przejazd do Trogiru – zwiedzanie starówki wpisanej na listę
UNESCO. Następnie przejazd do Splitu: największe miasto Dalmacji, zwiedzanie starego
miasta, które odzwierciedla burzliwe dzieje regionu- krzyżują się tu wpływy weneckie,
węgierskie i austriackie. Zwiedzanie pałacu Dioklecjana- jeden z najpiękniejszych w
Europie przykładów rzymskiej architektury obronnej (IV-V w.) i malowniczy port.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4: Śniadanie, zwiedzanie miejscowości Cetiny tworzącej kanion u podnóża
skalnego
Omiś – miasto nad Adriatykiem przy ujściu Rzeki masywu Mostar. Po południu przyjazd
na Makarską Riwierę, spacer nad morzem, wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5: Śniadanie, wyjazd do Dubrownika – perły Adriatyku. Zwiedzanie starego miasta,
katedry i uroczych uliczek za murami. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Mejdugorie
(Bośnia i Hercegowina).
Dzień 6: Śniadanie, pobyt w Medjugorie, Sanktuarium Matki Bożej, zwiedzanie,
Eucharystia. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 7: Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Mostaru - . głównym zabytkiem miasta jest
XVI wieczny kamienny Stary Most wybudowany w 1566 r. (lista UNESCO). Przejazd do
Zagrzebia na obiadokolację i nocleg.
Dzień 8: Śniadanie, spacer po starym mieście Zagrzebia: Gornij Grad i Kapitol, Katedra
Wniebowstąpienia NMP, budynki Parlamentu, kościół św. Marka, Wieża Lotrszczak,
Brama kamienna z Cudownym Obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. W godzinach
południowych wyjazd do Niemiec, powrót do Oldenburga w godzinach
nocnych/porannych dnia następnego.
CENA:

575 €

TERMIN: 24.10 – 31.10 2014

Cena zawiera:
7 noclegów wg programu, 7 śniadań i 7 obiadokolacji, opieka pilota na całej trasie,
ubezpieczenie KL i NNW, przejazd autokarem turystycznym, koszty wstępów i
lokalnych przewodników wg programu.
Informacja i zapisy: Ks. Tomasz Świątek Polska Misja Katolicka Oldenburg,
tel. 0441 3401978, xtomek@op.pl
Przy zapisach, zaliczka w wysokości 200 euro.
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