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Październik 2013

ROK WIARY
Dobiega końca zainaugurowany przez Benedykta XVI ROK WIARY. Przez cały ten
czas byliśmy zachęcani, by tekst WYZNANIA WIARY stał się częścią codziennej
modlitwy każdego wierzącego. CREDO odmawiane w duchu pobożności pozwala
ugruntować podstawy chrześcijańskiej wiary w naszym osobistym życiu.
Odpowiedzmy zatem pozytywnie na tę zachętę Kościoła i podczas codziennej
modlitwy wyznawajmy naszą wiarę nie z pamięci, lecz odczytując poniższy tekst
pytając siebie przy każdej lini: "Czy wierzę w tę prawdę wiary?". W ten sposób
będziemy mogli na nowo uświadomić sobie w co i w Kogo wierzymy?
Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga,
Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas

pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia,
jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Miesiąc październik
miesiącem Różańca świętego
W dzisiejszych czasach, różaniec zaczyna kojarzyć się z modlitwą, która pozostaje domeną
starszych osób. Niestety – trzeba przyznać, że coraz mniej ludzi odmawia tą piękną, tradycyjną
modlitwę. Z drugiej strony jednak możemy zauważyć, że Różaniec wciąż jest żywy w Kościele!
Różaniec – największy skarb Kościoła
Przecież w każdej parafii istnieją tzw. róże różańcowe, gdzie grupa ludzi jednoczy się, odmawiając
codziennie określoną tajemnicę i wypraszając szczególne łaski dla całej wspólnoty. Dla dzieci są
tworzone podwórkowe kółka różańcowe. Rozważając tajemnice życia Jezusa i Maryi, człowiek
ubogaca swoją duchowość. Różaniec jest modlitwą szczególną, która naprawdę może zdziałać
cuda! Modlitwa różańcowa była szczególnie bliska papieżowi Janowi Pawłowi II. Poświęcił jej cały
jeden list apostolski – „Rosarium Virginis Mariae.” Kiedyś nasz wielki rodak powiedział: „Jeśli
pragniecie przez kilka chwil być bliscy sercu Papieża, łączmy się w modlitwie różańcowej, w której
polecam was wszystkich Maryi Pannie; pragnąłbym, byście wy również mnie polecali Jej w ten
sposób." Papież Pius IX zapytany, jaki jest największy skarb Kościoła, wyciągnął z kieszeni różaniec
i powiedział: „Oto jest największy skarb Kościoła!”
Krótka historia modlitwy różańcowej
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wierni chwalili Boga, powtarzając różne modlitwy.
Początkowo była to głównie Modlitwa Pańska. Przykładowo reguła benedyktyńska nakazywała
braciom zakonnym odmawiać ją 150 razy dziennie. Ponieważ kult Najświętszej Maryi Panny, był
bardzo żywy, zaczęto poszukiwać modlitwy przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki. Najpierw było
to samo pozdrowienie Archanioła Gabriela, później dodano słowa wypowiedziane przez św.
Elżbietę. Obecną formę modlitwy „Zdrowaś Maryjo” zatwierdził papież Pius V w 1566r. Za ojca
Różańca uważa się jednak św. Dominika (1172-1221), któremu miała objawić się Maryja i przekazać
modlitwę różańcową, której forma jednak była nieco inna niż obecnie. Ostatecznie dominikanin
Lamus a la Roche (XV w.) ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Mario” (tak jak 150 psalmów) przeplatanych
Modlitwą Pańską. Wreszcie w październiku 2002 papież Jan Paweł II ogłosił nową część różańca –

tajemnice światła.
Cuda modlitwy różańcowej
Jednym z najbardziej znanych cudów modlitwy różańcowej jest cud w Hiroszimie. Na kilka miesięcy
przed zrzuceniem bomby atomowej przez lotnictwo USA w mieście tym pojawiło się dwóch
mężczyzn, głoszących konieczność nawrócenia, gdyż zbliża się nieuchronna katastrofa. Mówili
także o konieczności codziennego odmawiania różańca. Po ataku nuklearnym okazało się, że w
mieście pozostały nietknięte 2 budynki (wszystko inne było całkowicie zniszczone), w których
przeżyli ludzie. Mówili oni, że w nocy przed atakiem ukazał im się Anioł i zaprowadził ich do domów
rodzin, które posłuchały wezwania Maryi do odmawiania różańca. Należy dodać, że eksperci USA
uznali, że zjawisko to musiało mieć charakter nadprzyrodzony.
Innym przykładem jest rewolucja na Filipinach. W latach 80’ dyktator F. Marcom rozpoczął masowe
aresztowania. Część ludzi zbuntowała się i wyszła na ulice właśnie z różańcami w ręku. Po kilku
dniach dyktator wysłał wojsko, aby poskromić tłum. Czołgi jednak zatrzymały się, a sami żołnierze
przyłączyli się do wspólnej modlitwy. W ten sposób w dniach 22-25 lutego 1986r. doszło do
bezkrwawej rewolucji w stolicy Filipin Manili i obalenia dyktatora.
Październik – wyjątkowym miesiącem
Tradycyjnie to właśnie październik jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie
różańcowej. W każdej parafii są wtedy organizowane nabożeństwa różańcowe. Gorąco zachęcam
wszystkich ministrantów i lektorów, do włączenia się w modlitwę różańcową we wspólnocie
parafialnej i podtrzymywania tej pięknej tradycji, jaką są październikowe nabożeństwa różańcowe.

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: 4 października w Oldenburgu w kościele Hl. Geist,
okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W październiku – miesiącu Różańca zachęcamy do odmawiania różańca i
uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych. W Oldenburgu nabożeństwa różańcowe
we wtorki,piątki i soboty po Mszach św. W pozostałych punktach różaniec odmawiać
będziemy przed Mszami św.
5. Intencje różańcowe
Intencja ogólna: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca,
mogli odczuć bliskość Bożej miłości.
Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim
chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.
> Zmiana tajemnic żywego różańca w pierwszą niedzielę miesiąca.
6. Lekcje religii i Języka Polskiego
Delmenhorst: W środy od godz. 17.45 w domu parafialnym przy kościele St.Marien
Oldenburg: W piątki od godz. 15.45 w domu parafialnym Dede Str. 13.

7. W sobotę 12 października odbędzie się pielgrzymka do Heede
8. W dniach 26 i 27 października w Oldenburgu w domu parafialnym przy Dedestr. 13, odbędzie się
kurs przedmałżeński . Zapisy w biurze parafialnym.

Dzień Papieski 2013
13 października 2013 XIII Dzień Papieski
"Jan Paweł II - Papież dialogu"

PODZIELMY SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI
Nasza Misja tak jak w latach ubiegłych pragnie
przeprowadzić zbiórkę żywności i odzieży.
Akcję zbierania darów prowadzić będziemy
od niedzieli 20 października do niedzieli 17 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
Kontakt:
Adam: 0151 66231221
Grzegorz: 0151 632 636 25

FORMACJA DOROSŁYCH

–

Zapraszamy osoby pragnące pogłębić swoją wiarę
na spotkania ewangelizacyjne.
w Oldenburgu: drugi i czwarty wtorek miesiąca po Mszy
św. na plebanii, Stedingerstr. 54.
Godziny otwarcia Biura Parafialnego:
Wtorki od godz. 10.00 do 14.00 i piątki od godz. 14.30 do 17.30

