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Rok XI. nr. 8

Listopad 2013

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Przed nami dni szczególne: uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny. Przez wszystkie cmentarze przejdą znowu niezliczone rzesze ludzi.
Na grobach zapłoną znicze i pojawią się bukiety kwiatów. Ten wzruszający
świąteczny obraz jest jednak jakby daleki od codziennej pamięci o zmarłych.
Najczęściej przez 364 dni w roku ludzie zajmują się swoimi sprawami, nie
pamiętając o rocznicach czy imieninach zmarłych bliskich, natomiast 1
listopada jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszyscy przypominają
sobie o zmarłych. Całymi rodzinami wychodzą na cmentarze, przynoszą
ogromne ilości zniczy i kwiatów. To piękne. Tylko czy pod tymi zewnętrznymi

formami pamięci - jak znicze, kwiaty, odwiedziny na cmentarzu - nie kryje się
więcej rutyny niż pamięci?
W Kościele katolickim 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich
Świętych. Niekiedy uroczystość tę błędnie utożsamia się z Dniem Zadusznym,
przypadającym 2 listopada. W uroczystość Wszystkich Świętych dziękujemy
Bogu za dar świętości. Tego dnia łączymy się duchowo ze świętymi w Niebie, z
wiecznymi już przyjaciółmi Boga. Z nimi niesiemy Mu cześć i uwielbienie.
Przypominamy sobie o naszym powołaniu do świętości, we wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych zaś, 2 listopada, w tzw. Dzień Zaduszny kiedy
wspomina się wszystkich wiernych zmarłych, modlimy się o pełnię zbawienia dla
tych, którzy odbywają czyśćcowe oczyszczenie, którzy są w drodze do pełni
zbawienia. Kościół stara się wówczas otoczyć modlitwą i wspomóc zmarłych
cierpiących w czyśćcu, oczekujących na udział w społeczności zbawionych.
Uroczystość Wszystkich Świętych ma w swoim założeniu rozpalić w nas
tęsknotę za innym życiem. Ma uczyć szukania świętości zarówno u tych, którzy
już zakończyli swoje ziemskie życie, jak i w tych, którzy żyją obok nas i w nas
samych. Dzisiejszy świat potrzebuje nadziei takiej, która wszystko
przetrzyma, która będzie mocniejsza nawet od bólu rozstania ze zmarłymi.
Święci i ci dobrzy ludzie, których znamy, wnoszą tę nadzieję w nasze życie.
Oni uczą, że prawdziwe skarby, dla których warto się poświęcać, odsłaniają się
zwłaszcza w obliczu śmierci. Tam objawi się dopiero pełna prawda o nas. W
tym dniu Kościół dziękuje Bogu za tych, którzy swoje człowieczeństwo
upodobnili do człowieczeństwa Jezusa i to właśnie ich prośmy, aby i nam
pomogli stawać się takimi, jakimi chce nas widzieć Bóg. Uwierzmy w to, że
najpiękniejszy człowiek to człowiek widziany Bożymi oczami.
Dzień Zaduszny jest jakby dniem otwarcia Skarbca Kościoła. Żywi odwiedzają
umarłych, a umarli wkraczają w świat żywych. Jest to dzień hołdu, modlitwy i
pamięci. W tym dniu szczególnie pamiętamy o tych zmarłych, którzy jeszcze
nie osiągnęli pełni zbawienia i przebywają w czyśćcu. Wierzymy w Świętych
obcowanie, a to wiąże się też z wiarą w czyściec. Oznacza ona, że każdy
człowiek, który za życia nie odpokutował swoich grzechów, po śmierci trafia do
czyśćca. Pomóc mu można ofiarowaną za niego modlitwą, jałmużną, a zwłaszcza
Mszą św. i Komunią św. Szczególną formą pomocy naszym zmarłym są
ofiarowane za nich odpusty. W tym celu należy spełnić następujące warunki:
być w stanie łaski uświęcającej, pobożnie odwiedzić cmentarz, nie mieć
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i odmówić modlitwę według intencji
Ojca Świętego.
Piękną polską tradycją jest to, że odwiedzamy groby naszych bliskich i
modlimy się tam za nich. Zewnętrznym przejawem naszej miłości i pamięci o

zmarłych są zapalane świece i znicze. Dla człowieka wierzącego światło
stawiane na mogile to bardzo głęboki i wymowny symbol wiary w światłość
nieprzemijającą i w życie wieczne. O tym życiu mówią też składane na grobach
żywe kwiaty. Źródłem tego nie kończącego się życia jest Zmartwychwstały
Chrystus.

Ogłoszenia Duszpasterskie:
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca po Mszach św.
2. Zmiana tajemnic żywego różańca w pierwszą niedzielę miesiąca.
Intencje różańcowe:
ntencja ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach,
wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.
Intencja misyjna: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów
jako owoc misji kontynentalnej.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorki w Oldenburgu
i w środy w Delmenhorst.
4. W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada (Piątek) Msza św., procesja i modlitwy za
zmarłych w Oldenburgu w kaplicy na cmentarzu katolickim przy Ammerländer Heerstr. 40
o godz.16.00. ( W tym dniu nie będzie Mszy św. w kościele Hl. Geist.)
5 .W Dzień Zaduszny 2 listopada (Sobota) Msza św. zbiorowa za zmarłych w Oldenburgu w
kościele Hl.Geist o godz 17.30. Od godziny 17.00 okazja do spowiedzi św. z racji pierwszego
piątku miesiąca.
6. W sobotę 9 listopada o godz. 15.00 w Wilhelmshaven na cmentarzu Aldenburgerfriedchof
przy Friedchofsweg 2 odbędzie się nabożeństwo za zmarłych.
7. Wypominki (Zalecki) za zmarłych odczytywane będą w listopadzie podczas nabożeństw.
PODZIELMY SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI
Nasza Misja tak jak w latach ubiegłych pragnie
przeprowadza zbiórkę żywności i odzieży
z przeznaczeniem dla potrzebujących.
Naszą akcję prowadzić będziemy
do niedzieli 17 listopada.
Dary serca można składać po Mszach św., lub w biurze
parafialnym.

Msze św. w naszej Misji:
Bad Zwischenahn Delmenhorst EmstekNordenham Oldenburg -

VechtaWilhelmshaven Langförden –

trzecia sobota miesiąca o godz. 16.00
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. 15.00 ( 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)
pierwsza niedziela miesiąca o godz.15.30 (St.Marien in Oythe)
II, IV, i V niedziela miesiąca o godz.15.30(St.Marien)
dla pracowników sezonowych (po wcześniejszym ogłoszeniu)

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
Kontakt:
Adam: 0151 66231221
Grzegorz: 0151 632 636 25

EDEWECHT

Środa 06.11.2013 godz. 19.00
Msza św. z okazji 10 rocznicy wprowadzenia do kościoła St. Vinzenz Pallotti w Edewecht obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej

FORMACJA DOROSŁYCH
Zapraszamy osoby pragnące pogłębić swoją wiarę na

spotkania ewangelizacyjne.
Oldenburg:
drugi i czwarty wtorek miesiąca po Mszy św. na plebanii- Stedingerstr. 54.

Wilhelmshaven:
druga i czwarta niedzielę miesiąca po Mszy św.

Biuro parafialne czynne jest: we wtorek od godz. 10.00 – 14.00 i w piątek od godz. 14.30 – 17.30

