Wieści
Biuletyn Informacyjny Polskiej Misji Katolickiej
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
okręgu Oldenburg
www.pmk-oldenburg.de
e-mail:pmk.oldenburg@t-online.de
Stedinger Str. 54 26135 Oldenburg ; tel. 0441/3401978; fax.0441/3404012

Rok XII. nr. 5

Lipiec / Sierpień 2014

Kiedy nadchodzą wakacje, być może, że pojawia się pytanie, jak najlepiej je
spożytkować? Co robić? A może po prostu nic? Może myślę, że wakacje są dla leniuchów, a ja
najlepiej je spożytkuję, gdy będę pracować tak, jak to robię przez cały rok? Mogę, jako motto
na wakacje obrać sobie słowa: „Wszystko na mojej głowie i jeszcze te wakacje!”. Czy zatem
wakacje to „rzecz niepotrzebna”? A może warto się zastanowić, czy Pan Bóg odpoczywa? I nie
chodzi tutaj bynajmniej o Boga oddalonego, o Boga-Zegarmistrza, który dawno temu nakręcił
zegary wszechświata i teraz beztrosko odpoczywa. Chodzi o Boga, który stwarza i zbawia świat
i jednocześnie odpoczywa. Czy Bóg uczy nas, że nie tylko można, ale że należy odpoczywać?
Oczywiste jest to, że w Piśmie Świętym wprost o wakacjach nie ma mowy. Z drugiej strony
warto sobie uświadomić, że słowo „wakacje” jest pochodzenia łacińskiego i oznacza między
innymi uwolnienie, zwolnienie (od służby), urlop, odprawę.
Natomiast w Piśmie Świętym kilkadziesiąt razy użyte jest słowo odpoczynek. Już w
księdze Rodzaju na końcu opisu stworzenia świata, czytamy: „A gdy [Bóg] ukończył w dniu
szóstym dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie. Wtedy
Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym, bowiem dniu odpoczął po
całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając” (Rdz 2,2-3). Później Bóg, nawiązując do swojego
odpoczynku, nakazuje także odpoczywać człowiekowi: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go
uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś

siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz, przeto w dniu tym wykonywał żadnej
pracy (...). W sześć dni, bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w
nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za
święty” (Wj 20,8-11). Do odpoczynku w dniu siódmym nawiązał też autor Listu do
Hebrajczyków, wskazując, że odpoczynkiem chrześcijan jest odpoczynek Boga: „A zatem
pozostaje odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po
swych czynach, jak Bóg po swoich. Śpieszmy się, więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt
nie poszedł za tym przykładem nieposłuszeństwa” (Hbr 4,9-11). Bóg jednak nie odpoczywał
jedynie po dziele stworzenia. W sposób szczególny przypominają o tym niektóre hymny
Wielkiej Soboty w tradycji bizantyjskiej. Jeden z nich w taki sposób opiewa tajemnicę tego
dnia liturgicznego: „Dzisiejszy dzień w sposób mistyczny zapowiedział wielki Mojżesz,
mówiąc: pobłogosławił Bóg dzień siódmy. Oto jest ta błogosławiona sobota, oto dzień
odpocznienia, w którym spoczął od wszystkich swoich dzieł Jednorodzony Syn Boży, który z
Opatrzności przyjął śmierć i odpoczywał cieleśnie w sobotę. Ale On powróci przez swoje
zmartwychwstanie, da nam życie wieczne, jako jedyny dobry i miłujący człowieka”. A zatem
Wielka Sobota, ów dzień siódmy, rozumiana jest tu, jako dzień odpoczynku Boga tak po dziele
stworzenia, jak i po dziele zbawienia.
Może wydaje nam się nieraz, że aby spełnić Przykazanie Boże „Pamiętaj, aby dzień
święty święcić”, wystarczy pójść na niedzielną czy świąteczną Mszę św. do kościoła. Jednak
wakacje przypominają nam, że w dni świąteczne powinniśmy powstrzymywać się od ciężkiej
pracy. Co więcej, widzimy, że oprócz tych dni świątecznych są też wakacje. Owszem, nie są to
w żadnym razie od strony liturgicznej dni świąteczne. A jednak czas wolny podczas wakacji
może stać się okazją, aby zatrzymać się nieco i pomyśleć nad swoim życiem, a jeśli trzeba — to
i odnowić czy pogłębić kontakt z Bogiem. Wiemy, co stało się nazajutrz po Wielkiej Sobocie,
po owym dniu odpoczynku Pana po dziele zbawienia — Chrystus ukazał się, jako Zwycięzca
śmierci, piekła i szatana. I po to także Bóg nam nakazuje odpocząć, abyśmy zrozumieli, że nie
wystarczy cierpieć, trudzić się, pracować, aby dojść do zmartwychwstania. Uczy nas tego
również znana nam dobrze modlitwa zanoszona za zmarłych: „Wieczny odpoczynek racz im
dać, Panie”. A zatem, odpoczynek to nie żaden luksus czy oznaka lenistwa. Jest to raczej
przygotowanie się do zmartwychwstania. Dlatego uczmy się od samego Pana odpoczynku już
tu na ziemi.

Wszystkim naszym Parafianom i Gościom, szczególnie
dzieciom i młodzieży życzymy aby wakacyjne spotkania z
przyrodą, z nowymi ludźmi, były okazją nie tylko do
wzmocnienia sił fizycznych ale także do
intensywniejszego kontaktu z Bogiem i wzrastania w
wierze.
życzą Duszpaterze

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:
> Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca po Mszach św.
> Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorki w Oldenburgu i w środy w
Delmenhorst.
> W pierwszy piątek miesiąca: 4 lipca i 1 sierpnia w Oldenburgu w kościele Hl. Geist,
okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
> W środę 6 sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msza Św. w
Delmenhorst o godz. 17.00. W Oldenburgu w kościele Hl. Geist o g. 18.00.
> W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia w piątek
Msza Św. w Oldenburgu w kościele Hl.Geist o godz. 18.00.
>Biuro parafialne w lipcu i sierpniu będzie czynne w piątki od godz. 14.30 do 17.30
BRACTWO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Intencje różańcowe
Lipiec
Intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i
rozwoju ludzkiego.
Intencja misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię
w krajach najuboższych
Sierpień
Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu
przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom
kontynentu.
> 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)
Emstek- trzeci czwartek miesiąca o godz.19.00 (Seniorenzentrum)
Nordenham - trzecia niedziela miesiąca o godz. 15.30 ( 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)
Vechta- pierwsza 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 ( do końca sierpnia)-sobota
o godz. 19.30.
PIELGRZYMKA HANNOVERSKA – ku czci Matki Bożej Częstochowskiej,
organizowana przez Polską Misję Katolicką w Hannoverze w tym roku odbędzie się w
niedzielę 17 sierpnia o godz. 11.00.

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 Chorwacjiśw.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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