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Koniec wakacji i odpoczynku – początek nauki i pracy
Dziękujemy Bogu za te wakacyjne dni, cieszymy się, że były, że dane nam było je
przeżyć, ale... co dobre i miłe – szybko się kończy. Może już nie tak miły, lecz na pewno
dobry czas rozpoczynamy. Chcemy prosić Boga, naszego najlepszego Ojca, by udzielał
nam swych łask, by błogosławił nas i naszym obowiązkom, wysiłkom, naszej pracy.
Stare polskie porzekadło mówi „bez Boga ani do proga”. Chcemy właśnie z Nim, z
Bogiem rozpocząć nowy rok nauki. Musimy jednak pamiętać, że swoim
błogosławieństwem Bóg zawsze nas obdarowuje, zawsze zlewa na nas swe łaski, tylko my
musimy je dobrze wykorzystać. Dokładnie tak, jak w przypowieści o talentach.

Przypowieść o talentach
Pewien człowiek, który wybierając się w daleką podróż przekazał swój majątek służbie.
Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Służący, którzy otrzymali
pięć i dwa talenty, puścili je w obieg i zyskali drugie tyle. Trzeci sługa, który otrzymał
jeden talent, zakopał go w ziemi. Gdy pan powrócił, zaczął rozliczać się ze wszystkimi.
Gdy pierwsi dwaj przynieśli mu pomnożone talenty, pochwalił każdego z nich słowami:
„Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię
postawię: wejdź do radości swego pana”. Trzeci sługa przyniósł otrzymany od pana jeden
talent i powiedział: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: żniesz tam, gdzie nie
posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój
talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Pan rozgniewał się na te słowa i kazał odebrać
talent trzeciemu słudze i oddać temu, który ma dziesięć talentów. „Każdemu bowiem, kto
ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to,
co ma”. Rozkazał też trzeciego sługę, jako nieużytecznego, wyrzucić na zewnątrz, w
ciemności, gdzie będzie „płacz i zgrzytanie zębów”.
Jak rozumieć przypowieść o talentach?
Człowiekiem udającym się w podróż, który przywołał swoje sługi i przekazał im swój
majątek jest sam Bóg. A kto jest sługami? My wszyscy! Bóg daje nam wszystko, co ma.
Największe swe bogactwa. W starożytności, w czasach, kiedy żył Pan Jezus talent był
formą zapłaty. Była to wartość prawie 34,5 kg złota lub srebra. Jeżeli Bóg jednemu daje 1
talent, drugiemu 2, a trzeciemu aż 5 talentów, to jak sobie można szybko policzyć, ten
ostatni otrzymał równowartość ponad 170 kg złota! Dużo, prawda!?
To tylko przypowieść opowiedziana przez Jezusa, ale pokazuje jak wielkie bogactwo Bóg
nam daje! Ktoś może zapytać, „jakie bogactwa?” „Nie dostałem od Boga ani sztabki!”
Dostałeś! Właśnie, że dostałeś! Otrzymałeś od Boga nawet więcej, bo nie zimne i martwe
złoto, ale Bóg dał każdemu z nas talenty naszych zdolności! To prawda, że może jeden ma
ich więcej, a inny mniej, ale każdy z nas je ma i każdy musi je rozwijać, jak owi dwaj
dobrzy słudzy z przypowieści o talentach. Nie wolno nam być tym trzecim - sługą złym i
gnuśnym, tzn. niedobrym, nieposłusznym, krnąbrnym i leniwym. Dlaczego? Bo leń nic w
życiu nie osiągnie! Leń to taki pasożyt, jak huba na drzewie, która rośnie na pniu; ciągnie
z niego soki i nic drewnu nie daje. Tak samo lenie, którzy w niczym nie pomogą - bo nic
nie umieją - a tylko żerują na tych, którzy są pracowici i uczciwi. Takiego sługi Bóg nie
chce, a tym, którzy swe talenty rozwijają, będzie dopomagał. „Bez pracy nie ma kołaczy”.
Jeśli przed klasówką ktoś się pomodli, nawet jeśli przyjdzie na Mszę Świętą do Kościoła,
nic to nie da, jeśli do tej klasówki się nie przygotuje. Panu Bogu trzeba troszeczkę
dopomóc, pokazać Mu, że chcemy Jego pomocy.
Patron dzieci i młodzieży św. Stanisław Kostka
Dla nas wszystkich, a dla dzieci i młodzieży w sposób szczególny, wzorem takiego
właśnie rozwijania talentu jest pewien młody człowiek, który żył kilka wieków temu. Miał
na imię Stanisław, urodził się w Rostkowie k. Przasnysza. Święty Stanisław Kostka, bo o
nim mowa, wzrastał w bardzo religijnej atmosferze. Jeśli ktoś nie zna dobrze historii jego
życia, może sobie odszukać i przeczytać, bo to bardzo ciekawa postać. Wiemy, że zmarł
bardzo młodo, miał zaledwie 18 lat. Dlatego też papież ogłosił go patronem dzieci i

młodzieży. Legendy mówią, że był tak świętobliwym chłopcem, że gdy słyszał
przekleństwa to mdlał. Pewnie to tylko legendy ale w każdej legendzie jest ziarnko
prawdy. Na pewno nie cieszył się gdy ktoś w jego obecności używał wulgarnych słów.
Św. Stanisław Kostka to chłopak, który na piechotę poszedł z Wiednia do Rzymu. Nie
mógł być jakimś wątłym, chuderlawym człowieczkiem, mdlejącym przy każdej okazji. To
zdrowy chłop, który nie wahał się wybrać w długą, trudną podróż.
Takiej wytrwałości, jaką miał Patron wszystkich dzieci i młodzieży życzymy wszystkim
rozpoczynającym nowy rok pracy i nauki. Byśmy dla Boga, dla pogłębiania wiary i
wiedzy umieli stawiać czoła wielu przeciwnościom.

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: 6 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 1 września; w
Oldenburgu, Delmenhorst i Wilhelmshaven w niedzielę 8 września; w Nordenham w
niedzielę 15 września; w Bad Zwischenahn w sobotę 21 września
5. Zapraszamy dzieci i młodzież na katechezę i lekcje języka polskiego, które prowadzone są
przy naszej misji. Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2013/2014
Delmenhorst:
W środę 4 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 6 września o godz. 16.00 spotkanie informacyjne z dziećmi i rodzicami w
domu parafialnym Dede Str. 13.
6. Zapisy dzieci na przygotowanie do Pierwszej Komunii św. podczas spotkań katechetycznych.
7. W sobotę 28 września w Tossens planowany jest piknik dla dzieci i młodzieży z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego.
8. W dniach 12.11 do 20.11. 2013 odbędzie się pielgrzymka do Ziemi Świętej w ramach
pielgrzymki Polskich Misji Katolickich w Niemczech. Są jeszcze wolne miejsca.
9. Osoby, które w najbliższych dwóch latach planują zawrzeć sakrament małżeństwa prosimy o
zgłaszanie się w biurze parafialnym celem zapisów na kurs przedmałżeński, który jest
nieodzowny do zawarcia tego sakramentu.

BRACTWO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Intencje różańcowe
Intencja ogólna: Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli
na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci .
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych
regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu
prorokami miłości Chrystusa.

> 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.

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

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

