INFORMACJE
∞ Modlitwa różańcowa i możliwość
do spowiedzi 30 minut przed każdą
Eucharystią.
∞ Ofiary składane na mszy św. dla
Polskiej Parafii, z wyjątkiem 8 marca
CaritasFastenopfer,
29
marca
MisereorKollekte.

∞ Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w
każdy piątek w Wielkim Poście:
Rottweil o 17.00 (oprócz w pierwsze
piątki miesiąca; 20 marca o 20.00)
Tuttlingen o 20.00 (6 marca o 20.15)
∞ Gorzkie Żale po każdej niedzielnej
Eucharystii w Wielkim Poście.

Ksiądz proboszcz: Wiesław Soja
Krummer Weg 17, 78628 Rottweil
Tel: 0741 20966590
Mobil: 0152 34268205
Mail: wieslaw.soja@drs.de
Ksiądz wikariusz: Paweł Spólny
Mobil: 0179 2665879
Mail: pawel.spolny@drs.de
Wszystkie aktualne informacje o
terminach
oraz
wiele
innych
ciekawych treści o życiu parafii na
stronie internetowej
https://www.parafiarottweil.de
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Marzec 2020
Wielki Post  czas przygotowania
"Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy
i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie
wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do ponownego
przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede
wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne
praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą
bliźniemu w potrzebie."
– tak pisał Jan Paweł II w Orędziu na Wielki Post w 2005 roku.

∞ Intencja ewangelizacyjna na
marzec: Módlmy się, aby Kościół w
Chinach trwał w wierności Ewangelii
i wzrastał w jedności.

KONTAKT

ISKIERKA

Sekretarka: Nicole Goik (PL  DE)
Im St. Michael 1, 78628 Rottweil
Tel.: 0741 12019
Mail: nicole.goik@drs.de
poczta@parafiarottweil.de
Biuro czynne:
 środa 9.0012.00
 czwartek 10.0012.00, 16.0018.00
 piątek 9.0012.00
Sekretarka: Manuela Hirth (DE)
Rathausgasse 8, 78628 Rottweil
Tel.: 0741 9423511
Mail: manuela.hirth@drs.de
Biuro czynne: poniedziałek, środa,
czwartek,
piątek
9.0012.00,
czwartek 16.0018.00

Wielki Post to czas przygotowania na Święto Wielkiej Nocy,
największe święto chrześcijańskie, które przypomina
najważniejszą prawdę tej religii: "Jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest
także nasza wiara" (Św. Paweł 1 Kor 15, 14). Często nie
doceniamy faktu istnienia zwyczajowego okresu pokuty i
duchowych zmagań poprzedzających wielkie uroczystości.
Kojarzy nam się to ze smutkiem i cierpieniem, więc na wszelki
wypadek omijamy trudne tematy Wielkiego Postu.
Papież Benedykt XVI zaznaczył, iż nie powinno się traktować Wielkiego Postu
wyłącznie jako czasu "smutku i szarości życia". Papież podkreślał, by nie czynić
dobrych uczynków, aby być podziwianym i szanowanym. Zachęcał do
ewangelizowania postawą życia w miejsce pustych często rytuałów, jakie obecnie
towarzyszą życiu religijnemu chrześcijan. Czas Wielkiego Postu przypada na
przełom zimy i wiosny. I jest doskonałą porą na podejmowanie wysiłków
związanych z symbolicznym budzeniem się z zimowego snu, z robieniem
porządków na dnie naszych serc i w obrębie naszych charakterów.

(Jan Paweł II – fragment homilii – Rzym, wrzesień 1983)

W czasie Wielkiego Postu wszyscy powinniśmy ze szczególną uwagą patrzeć na Krzyż,
aby na nowo zrozumieć jego wymowę. Nie możemy widzieć w nim jedynie pamiątki
wydarzeń, jakie miały miejsce przed około dwoma tysiącami lat. Powinniśmy rozumieć
naukę Krzyża tak, jak on przemawia do naszych czasów, do dzisiejszego człowieka:
"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13, 8). W Krzyżu Jezusa
Chrystusa wyraża się usilne wezwanie do nawrócenia: "Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię" (Mk 1, 15). I to wezwanie powinniśmy przyjąć jako skierowane do każdego
z nas i do wszystkich w sposób szczególny z okazji okresu Wielkiego Postu. Przeżywać
Wielki Post — znaczy nawrócić się do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.

Rekolekcje poprowadzi o. Edward Nocuń CSsR | Każdego dnia księża będą spowiadać

PROGRAM
Rekolekcje Wielkopostne

Krzyż  to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego życiem
ocalić własne.
Krzyż  znaczy miłość silniejsza jest od nienawiści i od zemsty – lepiej
jest dawać aniżeli brać – angażowanie skuteczniejsze jest od czczego
stawiania żądań.
Krzyż  znaczy: nie ma rozbicia się bez nadziei – ciemności bez
gwiazdy – burzy bez bezpiecznej przystani.
Krzyż  znaczy: miłość nie ma granic; rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie
zapominaj o tych, którzy są najdalej.
Krzyż  znaczy: Bóg jest większy od nas, ludzi; większy niż nasza zawodność, jest
ratunkiem nawet w największej klęsce – życie jest silniejsze niż śmierć.

25.03. Środa  Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego
Rottweil  kościół Auferstehung Christi
Msza św. z nauką o 18.30
27.03. Piątek
Rottweil  kościół Auferstehung Christi
Nauka rekolekcyjna o 16.30
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z
udziałem dzieci o 17.00
Tuttlingen  kościół Maria Königin
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
o 20.00

Nagold  29.03. i 5.04. od 16.00  18.00

Balingen  4.04. od 15.00  17.00

Rottweil  29.03. i 5.04. od 8.30  10.30

Loßburg  28.03. od 19.00  20.00

Tuttlingen  29.03. i 5.04. od 11.30 14.00

29.03. V Niedziela Wielkiego Postu
Msza św. z nauką w...
Rottweil o 9.15
Tuttlingen o 12.00
Nagold o 17.00

NAGOLD

ROTTWEIL

Eucharystia: 1, 15 i 29 marca o 17.00.
W sobotę 14 marca spotkanie Koła
Żywego Różańca o 9.30.

Eucharystia w każdą niedzielę o 9.15
w kościele AuferstehungChristiKirche
Adres: Krummer Weg 41

BALINGEN

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA

Loßburg  kościół St. Martin
Msza św. z nauką o 19.00

OGŁOSZENIA

(Jan Paweł II w Orędziu na Wielki Post 1979 r.)

W dniu 22 marca 2020 odbędą się wybory do Rady Pastoralnej. W naszej parafii Matki
Bożej Różańcowej Rottweil prawo wyborcze posiada ponad 7.500 osób. Po otrzymaniu
listu wyborczego można oddać swój głos zarówno listownie według załączonej
instrukcji lub w lokalu wyborczym w domu parafialnym przy kościele Auferstehung
Christi w Rottweil od godz. 10.00  12.00.
Każdy głos się liczy! Zachęcamy do udziału w wyborach.

28.03. Sobota
Tuttlingen  kościół Maria Königin
Msza św. z nauką o 10.00

Eucharystia: 7 i 22 marca o godz. 16.00.
14 i 28 marca kreatywne zajęcia dla
dzieci o 10.00.
Adres: Paulinenstr.
Parking: Alte Hechinger Str.

TUTTLINGEN
Eucharystia w każdą niedzielę o 12.00
w kościele Maria Königin
Adres: Bergstr. 63
7 marca nabożeństwo modlitewne
i spotkanie Koła Żywego Różańca
od 10.00  12.00.

6 marca I piątek miesiąca, nabożeństwo
do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
możliwość
spowiedzi
od
16.00.
Eucharystia o 17.00, później spotkanie
Koła Żywego Różańca.
20 marca Noc Konfesjonałów
20.00 Nabożeństwo pokutne
20.30 Droga Krzyżowa i adoracja NS
22.30 Eucharystia

LOßBURG
14 marca, sobota Eucharystia o 17.00 i
spotkanie parafialne.
28 marca, sobota Eucharystia o 19.00.
Adres: Obere Schulstr. 10

