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Poradnictwo Rodzinne w naszej wspólnocie

Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości,
a Kościół uznaje służbę rodzinie za jedną z najistotniejszych i naglących potrzeb
naszych czasów. Dlatego też staraniem Rektora Polskiej Misji Katolickiej
w Niemczech ks. Stanisława Budyna zorganizowano trzyletnie Studium
Poradnictwa Rodzinnego.
Państwo Teresa i Zdzisław Ormian ukończyli Studium oraz otrzymali dyplomy
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Poradnictwo
Rodzinne w naszej Parafii zajmuje się prowadzeniem kursów przygotowujących
do małżeństwa, jak również pomocą i dobrą radą w rozwiązywaniu problemów
małżeńskich, rodzicielskich i rodzinnych w myśl nauki Kościoła katolickiego
i zasad chrześcijańskich. Z pomocy mogą korzystać bezpłatnie wszyscy
potrzebujący, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Polski Ośrodek Duszpasterski
w Gießen
Nordanlage 45, 35390 Gießen
www.polska-parafia-giessen.de

Wielkanoc 2019

Kontakt:
email: poradnia@ormian.com
Tel.: 0641/9311883 (kontakt przez polską parafię)
Teresa i Zdzisław Ormian

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią,
piekłem i szatanem – pragnę złożyć wszystkim
najserdeczniejsze życzenia:

Chrystus
powstał
z martwych

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim
dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać
i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.

Ks. Mariusz Golonka

Tel.: 0641/9311883
email: pfarrer@polska-parafia-gissen.de

dla naszego
zbawienia

Prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa opiera się
na historycznym fakcie, który równocześnie przekracza
historię. Kiedy trzeciego dnia po śmierci krzyżowej Jezusa
zalęknieni apostołowie usłyszeli od kobiet, że Jezus
zmartwychwstał, „słowa te wydały im się czczą gadaniną
i nie dali im wiary” (Łk 24, 11). Wtedy zmartwychwstały
Pan objawia się i nawiązuje z nimi osobisty kontakt. Mogą
swoimi zmysłami doświadczyć Jego bliskości, upewnić się,
że to nie
jakaś
zjawa,
lecz
On sam
w swoim
zmartwychwstałym ciele. Widzą Go, rozmawiają z Nim,
mogą się Go dotknąć, spożyć z Nim posiłek (por. Łk 24, 3743). Apostołowie stają się pewni, że Jezus zmartwychwstał
w tym samym ciele, w którym został ukrzyżowany, ale które
teraz nie podlega już fizycznym ograniczeniom.
Apostołowie mogli rozpoznać Jego głos, włosy, rysy twarzy,
ręce i bok – wraz ze śladami ran (por. J 20, 27).
Każdy, kto rzetelnie zapoznał się ze źródłami wiary
w Zmartwychwstanie Chrystusa, nie powinien mieć
wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z faktem, który
rzeczywiście zaistniał. Spotkania ze Zmartwychwstałym
całkowicie przemieniły apostołów. Dały im tak wielką
wewnętrzną moc i odwagę, że z wyjątkiem św. Jana
wszyscy zginęli męczeńską śmiercią w obronie prawdy,
że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał i że jest Bogiem.
Właśnie ta w nieustraszony sposób głoszona przez
apostołów prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa zrodziła
chrześcijaństwo
z jego
niezniszczalną
żywotnością,
entuzjazmem i radością życia – i to w sytuacji, gdy z czysto
ludzkiego punktu widzenia wydawało się, że umierając
na krzyżu, Jezus poniósł ostateczną klęskę.

STAŁE TERMINY W NASZEJ WSPÓLNOCIE

WIELKI TYDZIEŃ

St. Albertus Gießen
 Pierwszy Piątek miesiąca
1800 Spowiedź święta
1900 Msza święta
 W każdą niedzielę:
1230 Msza święta.

WIELKANOC
2019

Christkönig Alsfeld
 W drugą i czwartą niedzielę miesiąca Msza święta o godz. 1600
Langgöns
 W drugą sobotę miesiąca Msza święta o godz. 1630

SPOWIEDŹ

ŚWIĘTA W

Gießen St. Albertus


18.04 Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej 1900



19.04 Wielki Piątek – Droga Krzyżowa oraz Liturgia
Męki Pańskiej 1730

WIELKIM POŚCIE


na stół wielkanocny 1200

St. Albertus Gießen


20.04 Wielka Sobota – Obrzęd błogosławieństwa pokarmów

07.04 Niedziela od 1200 do 1400



14.04 Niedziela Palmowa od



17.04 Wielka Środa od 1700 do 1830



18.04 Wielki Czwartek od 1700 do 1830



19.04 Wielki Piątek od 930 do 1100

1200

do

1400



21.04 Niedziela Wielkanocna 1230 - Msza święta



22.04 Poniedziałek Wielkanocny – 1230 - Msza święta

Langgöns


20.04 Liturgia Wigilii Paschalnej - Msza św. godz. 2100
Po Mszy św. obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół
wielkanocny.

Alsfeld - 14.04 Niedziela od godz. 1530
Aßlar - 09.04 Wtorek od 1700 do 1800
Langgöns - 13.04 Sobota – 1600 - 1630

Alsfeld Christkönig


21.04 Niedziela Wielkanocna - 1600 Msza św.

