


Drodzy Parafianie Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu!

Nadchodzą wakacje, czas odpoczynku. Czekają na nie wszyscy: młodzi i starsi. 
Ludzie będą rezerwować bilety lotnicze i miejsca w hotelach na całym świecie. 

Wszystko po to, aby odpocząć i jak najlepiej wykorzystać często jedyny w roku urlop. 

Wakacje mogą i powinny być dla chrześcijanina czasem pogłębienia wiary w Boga, 
czasem nawiązania bliższej przyjaźni ze Stwórcą. Można wtedy poświęcić więcej 

czasu modlitwie, lekturze w pogodnej atmosferze, jaką stwarza życie rodzinne i prze-
bywanie z najbliższymi. Można zaplanować wakacje i spędzić je na sposób prawdziwie 
chrześcijański. Propozycji jest bardzo wiele. Każdy może znaleźć taką, która mu odpo-
wiada. 

W naszej parafii zostały przygotowane  oferty spędzenia wakacji z Bogiem dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. Niech ten czas będzie wypełniony Bożym pokojem  

i radością. Rodzina i bliscy niech będą ponownie w centrum naszej uwagi. 

Obecność Boga niech Wam zawsze towarzyszy w modlitwie i odpoczynku. Nie zapo-
minajcie o Mszy świętej niedzielnej, gdziekolwiek będziecie. 

Dobrych i błogosławionych wakacji. Niech wszystkim Bóg błogosławi.

      Ks. Kan Jacek Bystron

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście,  

a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarz-
mo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo 

jestem cichy i pokorny sercem,  
a znajdziecie ukojenie dla dusz 

waszych. Albowiem jarzmo moje jest 
słodkie, a moje brzemię lekkie.”

Mt 11, 28-30

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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Tu i tam słyszy się o liturgii Mszy św., 
jej pięknie, dobrze przygotowanej  

i sprawowanej liturgii, głębi misterium 
liturgicznego wielkich świąt kościelnych. 
Liturgia to dziesiątki gestów, postaw, słów 
uroczych i tych mniej zgrabnych. Piękne 
ornaty złotem wyszywane, przesiąknię-
te fioletem zadumy, krwi czerwienią lub 
zwykłe, zielone, niczym wiosenna trawa 
radująca oko. Śnieżnobiałe komże dum-
nych ministrantów, starannie przez mamę 
wyprasowane. Muzyka sącząca się do uszu 
ze starych organów i światło wpadające 
nieśmiało przez kolorowe szkiełka witraży. 
Ksiądz Proboszcz przy ambonie niczym 
Pasterz na pastwisku wśród owiec i wika-
ry w konfesjonale odświętnie ubrany, jak 
ten Ojciec z Ewangelii czekający na Mar-
notrawnego Syna. I my siedzący grzecznie  
w ławkach, niczym dzieci w klasie pierw-
szej, rozmodleni tak na serio i z przy-
zwyczajenia, czekający na dzwonek na 
przerwę, na niedzielny obiad. Liturgia to 
atmosfera pełna rodzinnego ciepła pro-
mieniującego z otulających nas Ojcow-
skich dłoni ukrytych w śnieżnobiałej Ho-
stii.

Liturgia, niczym pani od historii, co 
roku przy tym samym biurku i w tej 

samej klasie mądrze uczy swe urwisy  
o Panu Jezusie, Matce Bożej, apostołach, 

świętych, tych smutnych i tych uśmiech-
niętych. Otwieramy elementarz a tu na 
pierwszej stronie adwent – trudna lek-
cja cierpliwego oczekiwania na pierwszy 
śnieg, pierwszą gwiazdkę, karpia, choinkę, 
prezenty i kolędy. Fioletem błyszczy stu-
ła i zaprasza od konfesjonału i ornat taki 
pogrzebowy, choć dziś nikt nie umarł.  
A u dołu strony, gdzieś w małym kąciku 
Kościoła, gromadka dzieci z lampiona-
mi w rękach oświetla drogę Jezusowi do 
swych serduszek. Przewracamy stronę. 
Wyrywa nas z adwentowej zadumy potęż-
ny śpiew anielski Bóg się rodzi – ciekawe 
czy oni też mają lekcje muzyki. W Koście-
le ktoś postawił szopę, wpuścił osła, woła  
i owieczki. Czy to wypada? W takim świę-
tym miejscu! Nieważne! W tę świętą noc 
pójdźmy wszyscy do stajenki. O północy, 
w mistycznej i nieogarnionej ciszy serca 
witamy Boga, niczym pasterze z bożona-
rodzeniowej kartki świątecznej. Wszystko 
mówi nam, że się On narodził. Ksiądz na 
kazaniu i sąsiad z ławki i ślady na świeżym 
śniegu w drodze do domu. Bóg do nas 
przyszedł…

Następnych kilka stron w naszym litur-
gicznym podręczniku, to czas zwy-

kły, zielony jak trwa na łące. Taki zwyczaj-
ny, podobny do domu w Nazarecie. Gdzie 
Maryja z miotłą w ręku krząta się po izbie 
i Józef z trocinami we włosach uwija się  
w warsztacie. Czas niczym nie wyróżnia-
jący się, jak Jezus wśród chłopców grają-

KALENDARZ NIE CAŁKIEM 
LITURGICZNY
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cych w piłkę. Przewracamy kartki i znowu 
fiolet. Nie taki jak w adwencie – ciemniej-
szy, niczym  chmury burzowe, wymagają-
cy skupienia i uwagi. Obraz jakby grozy  
z podpisem „Wielki Post”. Stronice wołają 
tutaj ku nam jakąś nieprzeniknioną głę-
bią misterium Męki, jak pustynia na którą 
wyprowadził nas Bóg. Cicho tu, aż słychać 
głos sumienia w słowach rekolekcjonisty, 
niczym Starotestamentalnego Izajasza: „…
wyprowadziłem Cię na pustynię, aby mó-
wić do Twojego serca”. Wracamy! Dokąd? 
Do miasta na święto Paschy. Od bram wi-
dać już jakiś tłum ludzi, czuć zapach potu, 
słychać płacz i wrzaski. To stamtąd, z drogi 
wiodącej na Górę. Chodźmy, i my… tylko 
nie tak jak na spacer, w sandałach i bez ko-
rony cierniowej na głowie. Weź swój krzyż 
i chodź do mnie! Tam na Górę! Idę. Nie, tu 
Go nie ma! Stoi tylko krzyż z przewieszo-
ną czerwoną stułą. Nawet Dobry Łotr już 
w niebie. Może w grobie. Tu też pusto…  
A Jezus uśmiecha się, z ołtarza jak do 
Marii Magdaleny w tamten poniedziałek  
i pyta: A spojrzałeś w serce? 

To już wiosna! Piękne białe strony, 
niczym obłoki na błękitnym niebie 

płyną po spokojnej tafli okresu Wielka-
nocnego. Tutaj niedawno On wstępował,  
powracając do Domu, jak dzieciaki ska-
czące przez kałuże po skończonych lek-
cjach. Już spadł pierwszy ciepły deszcz.  
I wszystko byłoby jak w bajce, gdyby nagle 
nie dał się słyszeć „…grzmot i gwałtowny 
wiatr”. Spokojnie, to nie burza na jezio-
rze. To tylko Duch Święty, swą czerwienią 
niczym ogień zwiastuje Czas Kościoła. 
Dziwny czas… Jakoś dużo pustych kar-
tek. Może one są dla mnie? Namaluj ob-
raz swojej duszy. Wstydzisz się, jest zbyt 

ciemna i nieciekawa. Spróbuj ją zmienić, 
masz jeszcze czas na to. Nie wypada aby 
arcydzieło samego Boga wyglądało jak 
byle jaki obrazek.

Ostatnie strony w podręczniku, znowu 
zielone. Zielony ornat księdza Pro-

boszcza, zielone myśli w głowie – bo to już 
wakacje! Od Pana Boga nie ma wolnego, 
więc w niedzielę do Kościoła. A potem 
nad jezioro, do koleżanki, kolegi, na rower, 
na kolonie, w góry i nad morze. I z po-
wrotem do Kościoła. Coś się zmieniło… 
Pod ołtarzem wieńce dożynkowe – znak 
że były żniwa. A my jeszcze jak pszenica 
trwamy na polu naszego życia, pod okiem 
Niebiańskiego Gospodarza. Ciekawe czy 
będzie dobry z nas chleb… Czas szybko 
biegnie i znowu przyszła szkoła i znowu 
przyjdzie adwent i tak od początku. Pisze-
my każdego dnia nasze życie, aż Bóg nie 
zamknie Księgi.
  
  Ks. Arkadiusz Liberski
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PIELGRZYMUJĄC DO ŹRÓDEŁ KAPŁAŃSTWA. 
JUBILEUSZ 25 LAT KAPŁAŃSTWA  

KS. PROBOSZCZA JACKA BYSTRONA

Na przełomie maja i czerwca - gdy w 
przyrodzie kłosy zbóż otwierają się 

ku Niebu - troskliwa Matka Kościół, jak 
od wieków, tak i dziś, posyła na „swoje 
żniwo” kolejne zastępy pełnych zapału do 
pracy, duchowej radości, dopiero co zro-
dzonej, niczym nie skalanej świętości, wy-
pełnionych Bożą łaską „robotników”. Oto 
w tym właśnie czasie, we wszystkich die-
cezjach w Polsce święci się nowych kapła-
nów. Bóg cały czas na nowo posyła tych, 
których wybrał od wieków. Młodzi księża, 
dopiero co namaszczeni świętym olejem, 
zdumieni wielkością i powagą Daru jaki 
otrzymali, Daru Chrystusowego kapłań-
stwa, żegnają swoich młodszych kolegów, 
mądrych, i tych zwykłych w swej codzien-
nej świętości Profesorów, żegnają Semi-
narium - miejsce modlitwy, rodzenia się 
i kształtowania kapłaństwa - w którym to 
spędzili sześć ostatnich lat przygotowując 
się do pracy w „winnicy Pańskiej”, i wyru-
szają w świat, ku nieznanej a jakże pięknej 
przygodzie, idą w drogę z Chrystusem do 
tych parafii, tych wiernych i nie - wier-
nych, często pogubionych „owiec”, do tych 
wszystkich ludzi, których On postawi na 
ich kapłańskiej drodze …

W tę drogę - wyjątkową i jedyną dro-
gę Chrystusowego Kapłaństwa - 25 

lat temu, 27 maja 1990 roku, zawierza-jąc 
swe posługiwanie Maryi Matce kapłanów, 
wyruszył, wyświęcony przez ks. bpa Ma-
riana Przykuckiego w katedrze Pelpliń-

skiej, nasz ks. Proboszcz - ks. kan. Jacek 
Bystron. Chrystus - Jedyny i Wieczny Ka-
płan - po święceniach posłał Go do pracy 

duszpasterskiej w parafiach w Kowalewie 
Pomorskim, Godziszewie i Tczewie. To tu-
taj stawiał On pierwsze kroki na swej ka-
płańskiej drodze, z radością i hojnie dzie-
ląc się tym Darem Bożego wybrania, jaki 
Bóg złożył w Jego kapłańskie dłonie. Po 
kilku latach pracy w Polsce, Chrystus po-
wołał Go do pracy duszpasterskiej wśród 
Polonii w Niemczech. Przez pierwsze lata 
swej posługi był On wikariuszem w na-
szej Misji - Polskiej Misji Katolickiej w 
Hamburgu. Następnie został proboszczem  
w Polskiej Misji Katolickiej w Neumün-
ster - Itzehoe. Po śmierci ks. proboszcza 
prałata Jana Śliwańskiego, w 2008 roku,  
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ks. kan. Jacek Bystron został mianowany 
proboszczem naszej Wspólnoty, a w dwa 
lata później dziekanem Dekanatu Północ-
nego Polskiej Misji Katolickiej w Niem-
czech.

W ostatnich dniach maja Ks. Pro-
boszcz, wraz ze swymi parafiana-

mi, pielgrzymował do źródeł swego ka-
płaństwa - do katedry pelplińskiej, gdzie 
wszystko się rozpoczęło - aby wraz ze 
swymi braćmi w kapłaństwie dziękować 
Dobremu Bogu za ten miniony, nazna-
czony Bożą obecnością i łaską czas 25 lat 
pracy na niwie Pań-skiej. Za wszelkie do-
bro, wszystkich postawionych na Jego ka-
płańskiej drodze ludzi, za trudy i radości 
kapłańskiego serca. 

W piątek 5 czerwca 2015 roku nasza 
wspólnota parafialna świętowała 

uroczyście srebrny jubileusz kapłaństwa 
Księdza Proboszcza. W kościele św. Józefa 
w Hamburgu o godz. 18.00 została odpra-
wiona uroczysta Msza św. dziękczynna, 
której przewodniczył Dostojny Jubilat 
dziękując Panu Bogu za dar powołania  
i 25 lat posługi kapłańskiej. 

Wraz z Jubilatem Mszę św. koncele-
browali przybyli na tę uroczystość 

goście: ks. prob. Christoph Giering - dzie-

kan dekanatu HH-Altona, ks. Bogusław 
Ostafin - sekretarz Polskiej Misji Katolic-
kiej w Niemczech, ks. prob. Roman Przy-
byłek z Osnabrück, ks. prob. Henryk Ró-
żański z Hanau,  ks. dyr. Damian Lewiński 
z Herdorf oraz ks. Karl Schulz - proboszcz 
niemieckiej parafii św. Józefa i ks. prob. se-
nior Konrad Janiszewski.

Na początku tej uroczystej Eucharystii 
ks. dziekan Christoph Giering od-

czytał list z gratulacjami od Metropolity 
Hamburskiego ks. abp. dra Stefana Heße 
oraz złożył najserdeczniejsze życzenia od 
księży niemieckich z dekanatu HH-Alto-
na. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. 
Karl Schulz. Powiedział on, iż jubileusz 
skłania do patrzenia wstecz, do dokona-
nia pewnego bilansu. Jest to także czas, 
aby podziękować Jezusowi za wszystkie 
łaski płynące z daru kapłaństwa: odpra-
wione msze św., udzielone sakramenty, ale 
także za chwile osobistej z Nim rozmowy, 
modlitwy. To czas dziękowania za ludzką 
życzliwość, radość i wszelkie łaski, który-
mi Bóg obdarzał Jubilata przez te 25 lat 
kapłaństwa. Ale to także zgoda na krzyż  
i podążanie za nim, jak czynił to św. Boni-
facy - patron dnia.

Uroczystości jubileuszowe uświet-
nił chór parafialny pod kierunkiem  

p. Tomasza Harkota. 

Miłą niespodziankę sprawili Jubi-
latowi pamiętający o nim wierni, 

którzy ofiarując księdzu kwiaty i upomin-
ki – składali z głębi serca płynące życze-
nia: zdrowia, satysfakcji, wdzięczności,  
a przede wszystkim obfitości łask Bożych. 
Dostojny Jubilat przyjmował gratulacje  
i życzenia od dzieci komunijnych i ich ro-
dziców; w imieniu dorosłych parafian głos 
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zabrali: przedstawiciel Rady Parafialnej, 
nauczyciele Parafialnej Szkoły Sobotniej, 
pracownicy Misji, przedstawiciele różnych 
grup parafialnych działających w naszej 
parafii oraz przedstawiciele Służby Litur-
gicznej.

Na zakończenie uroczystej jubileuszo-
wej Mszy św. Ksiądz Proboszcz prze-

kazał serdeczne podziękowania kapłanom 
przybyłym na tę uroczystą Eucharystię,  
z którymi współpracuje w duszpasterstwie 
polonijnym już 21 lat. Słowa wdzięczności 
skierował także do parafian niemiecko-
języcznej parafii św. Józefa, dziękując za 
dotychczasową dobrą i serdeczną współ-
pracę. Na koniec Ksiądz Jubilat złożył 
podziękowania księżom wikariuszom, 
a więc ks. Robertowi, ks. Arkadiuszowi  
i ks. Tomaszowi, Siostrom ze Zgromadze-
nia Sióstr Wspólnej Pracy posługującym 
w naszej parafii, osobom pracującym  
w parafii i wspólnotom parafialnym dzie-
ci, młodzieży oraz dorosłych – za życzli-
wość, okazaną pomoc i modlitwę.

Po Eucharystii Ksiądz Proboszcz zapro-
sił przybyłych parafian i zaproszonych 

gości na dużą salę parafialną, gdzie czekał 
na wszystkich poczęstunek. Tam, przy suto 
nakrytych stołach wszyscy głośno zaśpie-
wali „Sto lat”, a potem przyszedł czas na 
indywidualne życzenia. Przed Jubilatem 
ustawiła się bardzo długa kolejka, ponie-
waż wszyscy chcieli tego dnia być blisko 
Księdza Proboszcza i życzyć mu dalszych 
Bożych łask i pomyślności. Każdy z przy-
byłych otrzymał obrazek jubileuszowy.

Kilka dni wcześniej ks. kan. Jacek By-
stron obchodził swój srebrny jubi-

leusz kapłaństwa również w swojej pa-
rafii rodzinnej, w Goręczynie k. Kartuz. 
To tam kształtowało się jego powołanie 
kapłańskie, w tamtejszym kościele przy-
jął sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, 
uczęszczał na katechezę i mieszkał tam do 
czasu pójścia do seminarium duchownego.  
W tym też kościele odprawił swoją 
pierwszą Mszę św. Nic więc dziwnego, że  
w uroczystej Mszy św. jubileuszowej wzięli 
udział tłumnie tamtejsi parafianie, przyja-
ciele Księdza Jubilata z ławy szkolnej, ko-
ledzy z Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Pelplinie, kapłani z sąsiednich 
parafii oraz rodzina. Homilię wygłosił ks. 
prałat Stanisław Budyn - rektor Polskiej 
Misji Katolickiej w Niemczech. Ksiądz 
Rektor w homilii mówił o kapłaństwie,  
o świętości Liturgii, przypomniał drogę do 
kapłaństwa i czas trwania w niej Księdza 
Jubilata, zwracając uwagę na Jego dokona-
nia w pracy na rzecz Polonii w Niemczech.

Na zakończenie liturgii Dostojny Ju-
bilat w ciepłych słowach dziękował 

Bogu za serce i ręce swojej Mamy, która 
tyle dobrego zrobiła dla niego, za wzór  
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   CHÓR PARAFIALNY - Poniedziałek, godz. 19.45
   KOŁO KOBIET KATOLICKICH  - Wtorek, godz. 10.30
   ŻYWY RÓŻANIEC - 1. środa miesiąca, godz. 19.00
   KOŁO PRZYJACIÓŁ  RADIA MARYJA - 2. środa miesiąca, godz. 19.00
   RUCH RODZIN SZENSZTACKICH  - 3. środa miesiąca, godz. 19.00
   DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO - 4. środa miesiąca, godz. 19.00
   KRĄG BIBLIJNY - Czwartek, godz. 17.00
   RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH - Czwartek, godz. 19.45
   GRUPA MŁODZIEŻOWA - Piątek, godz. 19.45
   DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE „PORT” - Piątek, godz. 19.45
   MODLITEWNA GRUPA WSPARCIA „WIECZERNIK” - Sobota, godz. 16.00
   GRUPA MODLITEWNA „ŹRÓDŁO ŻYCIA” - Niedziela, godz. 19.00
   DOMOWY KOŚCIÓŁ - WSPÓLNOTA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN  
   Kontakt z księdzem Robertem 040/71663813

GRUPY PARAFIALNE DZIAŁAJĄCE W NASZEJ MISJI

i szlachetne serce śp. Taty. Dziękował ka-
płanom, których spotkał dotychczas w 
swym życiu, a szczególnie śp. ks. prał. 
Edmundowi Kosznikowi, który - jak po-
wiedział Jubilat - był najważniejszym księ-
dzem na Jego życiowej drodze, to On po-
zwolił mu odkryć dar powołania, uczył Go 
szacunku i mądrego szanowania wszyst-
kiego co święte, wszystkiego co Boże. 
Dziękował również wszystkim obecnym 
na tej uroczystości i tym przedstawicielom 
wszystkich miejsc, po których szedł do ka-
płaństwa. Jak sam powiedział, „...to tutaj, 

W tym wyjątkowym dla naszej Misji momencie, składając Księ-
dzu Proboszczowi najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych 
łask na dalsze lata pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej - 

Matki wszystkich kapłanów - stajemy z wielką radością i pokorą, 
w postawie dziękczynienia przed Miłującym Bogiem, dziękując 

za pełną pokory, radości i oddania posługę wśród nas  
Księdza Proboszcza. 

na tej Kaszubskiej ziemi wychowałem się 
i wzrastałem, a moje serce jest zawsze tu 
właśnie z wami”.
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GOŚCILIŚMY J. E. ABPA STEFANA HESSE - 
NOWEGO METROPOLITĘ HAMBURGA

W niedzielę 22 marca 2015 r., na 
Mszy św. o godz. 11.00 w kościele 

św. Józefa, gościliśmy w naszej Wspólno-
cie nowego Metropolitę Hamburskiego,  
Ks. Abpa dra Stefana Hesse. Wizyta ta  
w swej doniosłej wymowie i charakterze, 
niewątpliwie stanowiła wielkie i wyjąt-
kowe wydarzenie dla całej naszej Misji. 
Ks. Biskup – przypomnijmy – przybył 
do Hamburga z archidiecezji Kolońskiej, 
gdzie sprawował funkcję wikariusza ge-
neralnego a w ostatnim czasie był admini-
stratorem tamtejszego Kościoła. Święcenia 
biskupie przyjął on 14 marca w katedrze 
Hamburskiej, obejmując tym samym pa-
sterską pieczę nad Archidiecezją Hambur-
ską.  

Dostojnego Gościa przywitała jedna 
z najmłodszych naszych parafianek, 

Julia Grochocka. Prosząc o sprawowanie 
Przenajświętszej Ofiary oraz modlitwę  
w naszych intencjach – za nasze domy  
i rodziny, małżonków, dzieci i młodzież, 
osoby starsze, chore i samotne – zapewniła 
go również o naszej serdecznej modlitwie 
w jego intencji oraz w intencji tych wszyst-

kich spraw, które są bliskie jego sercu.  
W imieniu Polskiej Misji Katolickiej 
Metropolitę powitał także przewodni-
czący Rady Parafialnej, Zenon Zieliński.  
W swym słowie podkreślił on, jak ważną 
przestrzeń życiową stanowi dla nas życie 
religijne, którego drogą prowadzeni je-
steśmy przez biskupów i kapłanów, życie 
oparte na wierze w Jezusa Chrystusa i gło-
szonej nam Jego Ewangelii.

Po rozpoczęciu Mszy św., Biskup Stefan 
w swym niezwykle serdecznym, skie-

rowanym do nas pozdrowieniu, wyraził 
swą wielką radość i wdzięczność Dobremu 
Bogu za to, że może być z nami, modlić się 
wspólnie i sprawować Ofiarę Eucharystii. 
W swym słowie skierowanym do nas po-
kreślił on także istotną rolę Polaków, jaką 
wnosili oni i nadal wnoszą w duchowe  
i religijne życie Kościoła Hamburskiego. 
Na koniec Mszy św. Ksiądz Proboszcz,  
w ciepłych i pełnych serdeczności słowach 
podziękował Księdzu Arcybiskupowi za 
Jego wizytę, za modlitwę w naszych inten-
cjach, sprawowanie Przenajświętszej Ofia-
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ry Eucharystii, skierowane do nas słowo  
i Jego pasterską opiekę. Podkreślił, że wy-
darzenie to, będące wyrazem szczególnej 
Bożej łaski i opieki, z pewnością na trwałe 
wpisze się w duchową historię Naszej Mi-
sji. Wskazał również na to, że duchowa 
obecność i wsparcie Księdza Arcybiskupa, 
pomogą nam jeszcze bardziej zjednoczyć 
się w wyznawanej wierze i stać się znakiem 
Bożej miłości dla całego świata.

Po Mszy św. była okazja, aby osobiście 
spotkać się i porozmawiać z Księdzem 

Arcybiskupem, złożyć mu serdeczne ży-
czenia czy po prostu podziękować za jego 
obecność. Metropolita z ogromną rado-
ścią i otwartością spotkał się z wiernymi 
na placu przed kościołem, a także w sali 
parafialnej, gdzie jak co niedzielę, można 
było wypić kawę i zjeść ciasto. Wspólnie 
spędzony czas stał się okazją do bliższe-
go poznania naszego nowego Pasterza, 
serdecznej rozmowy, wspólnej wymiany 

myśli i poglądów na temat wielu spraw 
dotyczących naszej Wspólnoty, a także 
współczesnych problemów moralnych  
i duchowych, z którymi musi zmierzyć 
się Kościół. Również dla Księdza Arcybi-
skupa wspólnie spędzone chwile stały się 
sposobnością do bliższego zaznajomie-
nia się z naszą Wspólnotą, charakterem 
prowadzonej tu pracy duszpasterskiej, 
z naszymi problemami i radościami.  

  Ks. Arkadiusz Liberski

PIELGRZYMKA Z KRZYŻEM PRZEZ ŚWIAT

W niedzielę 19 lipca 2015 r. na mszy 
św. o godz. 18.30 gościć będziemy 

wyjątkowego Gościa, pana , który przeka-
że zebranym świadectwo swego życia. Po 
mszy św., wraz z chętnymi parafianami, 
wyruszy on z kościoła św. Józefa ulicami 
Hamburga do centrum miasta, niosąc na 
swych ramionach krzyż.    

Pan Blessitt jest niezwykłym pielgrzy-
mem, który przemierza świat z krzy-

żem na ramionach. Podczas swego cztero-
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MAŁGORZATA SZUBA - LAUREATKĄ XI 
OLIMPIADY JĘZYKA POLSKIEGO W NIEMCZECH

W lutym br. uczniowie naszej para-
fialnej Szkoły Sobotniej wystarto-

wali w eliminacjach XI Olimpiady Języka 
Polskiego w Niemczech. Olimpiady, gdzie 
musieli wykazać się znajomością nie tyl-
ko gramatyki i ortografii, ale również 

znajomością zagadnień stylistycznych  
i leksykalnych. Po przebrnięciu przez etap  
I i II, do finału dostała sie uczennica kl. 
VII - Małgosia Szuba. Finał Olimpiady 
odbył sie w Pułtusku. I stało się...

Z ogromna przyjemnością, informu-
jemy, że I miejsce w kategorii szkół 

społecznych w Niemczech zajęła właśnie 
nasza uczennica - Małgosia Szuba, która 
pomyślnie przeszła cześć pisemną - test 
kompetencyjny, jak i ustną. Z bagażem 
wrażeń, przeżyć i nowych znajomości 
wróciła szczęśliwa do Hamburga.

Laureatce serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych osiągnięć w odkrywa-

niu piękna polskiej mowy.  

krotnego pobytu w Polsce szedł z krzyżem 
w pielgrzymce na Jasną Górę. 

Z potrzeby spełniania misji ewange-
lizacyjnej Blessitt, biorąc na swoje 

barki 3,5-metrowy i ważący około 20 ki-
logramów krzyż, rozpoczął wędrówkę 24 
grudnia 1969 roku. Początkowo wyruszył 
z Los Angeles, pragnąc dotrzeć do położo-
nego po drugiej stronie USA Waszyngto-
nu. Jednak już dwa lata później postano-
wił przejść cały świat. I tak, w 1971 roku,  
w północnej Irlandii rozpoczął swoją po-
dróż po świecie. Przemierzył ponad 66 tys. 
kilometrów na 7 kontynentach. Był łącz-
nie w 323 państwach, terytoriach niezależ-
nych i na wyspach. Z krzyżem przeszedł 
przez pustynie i dżungle, a także przez 
tereny gdzie trwały zbrojne konflikty.  

W roku 2000 jego wyczyn został wpisany 
do Księgi rekordów Guinnessa. 

Dlaczego od 46 lat Artur Blessitt okrą-
ża świat niosąc wielki krzyż?  „Robię 

to wszystko na chwałę Boga” - odpowiada 
krótko i dodaje, że jego misją jest modli-
twa o pokój na ziemii, o miłość w każ-
dym sercu i o Boże błogosławieństwo dla 
wszystkich ludzi.
   hk 
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WAKACJE Z BOGIEM

Ostatnia w tym roku szkolnym kateche-
za dobiegała końca, ale dzieciom trudno 
było się  rozstać z siostrą Janiną. Siedziały  
i z przejęciem opowiadały o swoich waka-
cyjnych planach. 
- Ja wyjeżdżam do babci - cieszyła się Mał-
gosia. - A ja nad morze. Przywiozę wam 
taaakie muszle! - Kuba szeroko rozłożył 
ręce. 
- A mój tato obiecał, że w tym roku nauczy 
mnie pływać! - wykrzyknął Tomek. 
- My jedziemy na wieś i będziemy po-
magać dziadkom przy żniwach. Pojadę  
z wujkiem na prawdziwym traktorze! - 
Olek wyprostował się dumnie.
- Myślę, że wszyscy wspaniale spędzicie 
czas wakacji - powiedziała siostra Janina. - 
Ale zanim się rozstaniemy, chciałam wam 
zadać jeszcze jedno pytanie. Jedziecie do 
różnych miast i wiosek. Powiedzcie, co 
znajduje się w każdej z tych miejscowości? 
- Szkoła i przedszkole - odpowiedziała na-
tychmiast Monika. 
- Ale one będą zamknięte, bo przecież za-
czynają się wa-
kacje - dodała 
szybko. 
Dzieci wybuch-
nęły radosnym 
śmiechem. 
- Wszędzie tam, 
gdzie jedziemy, 
są sklepy - po-

wiedział Krzyś. 
- A czy w czasie wakacji też będziecie robić 
zakupy? - zapytała siostra. 
- Oczywiście! - chórem odpowiedziały 
dzieci. 
- Ja będę chodził do sklepu nawet częściej 
w wakacje. Bo w sklepie są lody i zimne 
napoje. 
- My też będziemy kupować lody! - za-
wołały równocześnie bliźniaczki Zuzia  
i Zosia. 
- A co jeszcze znajduje się w każdej wiosce 
i w każdym mieście? - siostra powtórzyła 
pytanie. 
- W każdej miejscowości znajduje się też 
kościół - powiedziała Ula. - Moja babcia 
mieszka bardzo blisko kościoła. Mój dzia-
dek jest organistą. Kiedy okna w pokoju są 
otwarte, to nawet słychać organy. 
- Tak, w każdej miejscowości, do której je-
dziecie, jest kościół. A to znaczy, że wszę-
dzie tam czeka na was Pan Jezus. Kiedy 
możecie się z Nim spotykać? - zapytała 
siostra. 
- W niedziele, podczas Mszy świętych 

- odpowiedziały 
chórem dzieci. 
- A czy na pewno  
o tym nie zapomni-
cie? 
- Nie! - zapewniły 
dzieci. 
- Myślę, że możecie 
się stać „wakacyj-
nymi apostołami” 



13 

WAKACJE Z BOGIEM
Pana Jezusa i przypominać innym o nie-
dzielnej Mszy świętej. 
- Proszę siostry, moja babcia chodzi do 
kościoła nie tylko w niedzielę. W lecie czę-
sto w tygodniu idę razem z nią na Mszę 
świętą. 
- Tak, w wakacje jest więcej wolnego czasu. 
Zachęcam was, abyście nie zapominali  
o Panu Jezusie i nie zostawiali Go samego. 
A teraz życzę wam wspaniałego wakacyj-
nego odpoczynku. Do zobaczenia! 

Panie Jezu, 
dziękuję Ci za zakończony rok szkolny 
i wszystkie łaski, jakich mi udzieliłeś. 

Na czas wakacji proszę Cię o bezpieczeństwo, 
abym w promieniach słońca i Twojej miłości dobrze odpoczął 

i nabrał sił na nowy rok nauki.
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POLONIJNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY  
W CONCORDII

W sobotę (27.06.2015) we wczesnych 
godzinach porannych grupa mło-

dzieży wraz z księdzem Tomkiem udała się 
do Concordii na XIII Polonijne Spotkanie 
Młodych. W tym roku Spotkanie odbywa-
ło się pod hasłem „Jesteście przyjaciółmi 
moimi” (J 15,14). Młodzież uczestniczyła 
w licznych nabożeństwach słowa pokazu-
jących jak wielka jest siła prawdziwej przy-
jaźni między ludźmi, ale także wyjątkowej 
przyjaźni z Panem Bogiem.

Wyśmienitą oprawę muzyczną za-
pewniali obecni od zawsze na 

spotkaniach w Concordii SIEWCY LED-
NICY oraz zespół Voluntate Dei. Wszyscy 
radośnie wielbili Pana tańcem, śpiewem  
i modlitwą. Zwieńczeniem spotkania była 
uroczysta Msza św. pod przewodnictwem 
ks. bp. Wiesława Lechowicza połączona  
z Apelem Jasnogórskim. Wśród uczestni-
ków panowały znakomite nastroje przez 
cały dzień i jeszcze długo potem.
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UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA W HAMBURGU

W sobotę 6 czerwca 2015 r. Polonia 
w Hamburgu uczestniczyła w uro-

czystości Bożego Ciała. Około pół tysiąca 
wiernych przeszło ulicami dzielnicy HH
-Altona w procesji teoforycznej. Uroczy-
stości rozpoczęły się w kościele św. Józefa 
mszą św. o godz. 16.00. 

Do uczestnictwa w obchodach Bożego 
Ciała zaproszeni zostali parafianie 

Polsk ie j 
Misji Ka-
tolickiej 
i parafia 
niemiec-
ka. Po 
wspólnej 
Euchary-
stii wy-
r u s z y ł a 
procesja 
z kościo-
ła św. Jó-
zefa do 
o ł t a r z a 
ustawio-
nego przez parafię polską przy kościele 
„Friedenskirche”. Tam pastor parafii ewan-
gelickiej przywitał zebranych i przeczytał 
fragment Ewangelii. Po odmówieniu mo-
dlitwy zebrani udali się procesjonalnie do 
następnego ołtarza, który znajdował się na 
placu przed kościołem św. Teresy (Dohr-
nweg). Ołtarz ten przygotowali członko-
wie Ruchu Neokatechumenalnego. Tam 
ks. Robert odmówił modlitwę i przeczytał 

fragment Ewangelii. Uroczystość zakoń-
czyła się w kościele św. Teresy dziękczyn-
nym „Te Deum” i błogosławieństwem Naj-
świętszym Sakramentem.

Zgodnie z tradycją, wywodzącą się jesz-
cze z XIV wieku, w centrum procesji 

eucharystycznej szedł kapłan z Najświęt-
szym Sakramentem. Towarzyszyło mu 4 ka-

p ł a n ó w, 
służba li-
turgiczna, 
s i o s t r y 
zakonne 
z trzech 
zgroma-
dzeń oraz 
mężczyź-
ni z „trze-
c i e g o ” 
z a k o n u 
benedyk-
tyńsk ie-
go. 

W orszaku procesyjnym nie zabra-
kło dzieci komunijnych ubranych  

w białe szaty i pocztów sztandarowych  
z naszej Misji oraz z parafii niemieckiej. 
Oprawę muzyczną przygotował na tę 
okazję zespół instrumentów dętych. Po 
zakończeniu procesji odbyło się wspólne 
świętowanie przy grillu. Wszystkim za 
obecność składamy serdeczne Bóg zapłać!
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SREBRNY JUBILEUSZ ŚLUBÓW 
ZAKONNYCH S. MARTY KRZYCH

Dziękując Bogu i ludziom za dar 25 lat 
ślubów zakonnych, Siostra Marta – 

przełożona sióstr ze Zgromadzenia Sióstr 
W s p ó l n e j 
Pracy od 
N i e p o k a -
lanej Ma-
ryi posłu-
g u j ą c y c h  
w Polskiej 
Misji Ka-
t o l i c k i e j  
w Hambur-
gu, obcho-
dziła swoje 
uroczysto-

ści jubileuszowe w katedrze włocławskiej  
2 maja br. podczas Mszy św. o godz. 12.00. 
Uroczystej liturgii przewodniczył J. E. Ks. 
Bp Wiesław Mering – ordynariusz diece-
zji włocławskiej. Srebrny Jubileusz prze-
żywało wspólnie 10 sióstr, złoty - dwie 
siostry i brylantowy - 7 sióstr. Siostry  
z domu generalnego na czele z Matką Ge-
neralną i całym Zarządem oraz siostry  
z innych wspólnot towarzyszyły jubilat-
kom w uwielbianiu Boga za dar powołania 
do Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy. 
Do tego wspólnego dziękczynienia Bogu 
za dar powołania dołączyli się także naj-
bliżsi: rodzice s. Marty, rodzeństwo, ks. 
prob. Jacek Bystron, ks. Robert, ks. Tomek, 
s. Janina i s. Katarzyna z Hamburga. 

W święto patronalne naszej wspólno-
ty parafialnej obchodzone 10 maja 

br. wpisał się srebrny jubileusz ślubów za-
konnych siostry Marty. Jubilatka w czasie 
Mszy św. odpustowej w sposób uroczy-
sty odnowiła swoje śluby zakonne, stając  
w postawie dziękczynienia Dobremu 
Bogu za szczególne powołanie do służby 
w Kościele, za wszelkie otrzymane dary  
i łaski, za swoich rodziców, rodzinę, sio-
stry zakonne i kapłanów, których On po-
stawił na drodze jej życia oraz wszystkich 
spotkanych na niej ludzi. Towarzysząc sio-
strze Marcie, w tym jakże ważnym dla niej 
wydarzeniu, my również w swych modli-
twach dziękowaliśmy Chrystusowi za Jej 
pełną oddania i duchowej radości pracę w 
naszej Misji, za wszelkie dobro jakim za jej 
przyczyną obdarował nas miłujący Bóg.  

Po Mszy św. odpustowej na sali parafial-
nej na wszystkich czekała gorąca kawa 

i pyszne, przygotowane przez naszych pa-
rafian ciasto. Czas ten, spędzony w atmos-
ferze jakiejś dającej się odczuć głębokiej 
serdeczności i radości – będący także waż-
nym elementem naszego wspólnotowego 
świętowania – pozwolił nam na wspólne 
rozmowy na ważne dla nas tematy, wza-
jemną wymianę myśli, spotkanie z drugim 
człowiekiem.
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REKOLEKCJE DLA RODZIN
DOMOWEGO KOŚCIOŁA

W dniach 14-17 maja 2015 r. odbyły 
się nasze coroczne wyjazdowe re-

kolekcje dla rodzin domowego Kościoła, 
których tematem była: „Modlitwa Słowem 
Bożym”

Przeżywaliśmy je w 70 km odległym 
od Hamburga „Schloss Dreilützow”, 

przepięknie położonym miejscu, które 
jest również wielkim świadectwem wiary 
chrześcijańskiej. Mimo ciemnych czasów 
faszyzmu i komunizmu zawsze było one 
wierne Bogu. A od 1952 roku jest miej-
scem, do którego pielgrzymują okoliczni 
wierni dający tym samym świadectwo 
swojej przynależności do Kościoła kato-
lickiego.

Rekolekcje prowadzone były przez Dia-
konię z Pelplina na czele z ks. Radosła-

wem Karczewskim  i naszego moderatora 
ks. Roberta. Poprzez codzienną Eucha-
rystię, modlitwy, wspaniałe konferencje, 
inscenizacje oraz wspólne spędzanie wol-
nego czasu, poznawaliśmy bliżej Boga  
i siebie. W czasie rekolekcji odpowiedzie-
liśmy sobie na pytania: „Jak spotkać Jezusa 
w Słowie Bożym? Co zrobić aby to Słowo 
zmieniało mnie i moje życie?” Rekolekcje 
pokazały nam kierunek naszego działania, 
ale przede wszystkim, uzmysłowiły, że nie 
chodzi tu o techniki czytania, rozważania 
itp. ale, że Słowo to Jezus z którym się spo-
tykam, że Jezusowi w Słowie należna jest 
cześć i szacunek taki jak w Eucharystii, 
że bez pokarmu Słowa nasza wiara i życie 
duchowe umiera. Zachęcamy wszystkie 
chętne małżeństwa sakramentalne iden-
tyfikujące się z Polską Misją Katolicką  
w Hamburgu do bliższego poznania naszej 
wspólnoty „Kręgów Domowego Kościoła”. 
Zapraszamy.
   Uczestnicy

W minionym czasie na miejsce wiecznego odpoczywania odprowadziliśmy:

+. Albina Brys; +. Richard Schön; +. Grażyna Damps; +. Andrzej Wawrowski; +. Jerzy Rymasz; 
+. Katarzyna Belnielewska; +. Lucjan Żurek; +. Günter Gajowski; +. Bronisława Kruszyński;  

+. Werner Scheffler; +. Rafał Śliwka; Henryk Zwiewka; +. Janusz Walicki;  
+. Janina Banucha; +. Wilhelm Kałuża.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Pielgrzymka na Jasną Górę - Rodzi-
ny Ruchu Szensztackiego skupione 

w naszej parafii, w dniach 13-15.03.15 r. 
pielgrzymowały do Częstochowy. Okazją 
ku temu był ogólnopolski Dzień Skupienia 
Ruchu na Jasnej Górze. Pielgrzymi nawie-
dzili po drodze sanktuarium na Górze św. 
Anny. 

Duchowa adopcja dziecka poczęte-
go – W środę 25.03.15 r. w kościele 

św. Józefa w Hamburgu, w obecności i pod 
przewodnictwem opiekuna Ruchu Ducho-
wej Adopcji w naszej Misji - ks. Tomasza 
Szcześniaka, 32. osoby uroczyście złożyły 
przysięgę codziennej, osobistej modlitwy 
trwającej 9 miesięcy, w intencji dziecka 
zagrożonego aborcją, powiększając w ten 
sposób grono osób należących do Ruchu 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Spotkanie przyjaciół Fundacji Jana 
Pawła II w Rzymie – W dniach 25-

27.04.15 r. z okazji pierwszej rocznicy 

kanonizacji św. Jana Pawła II spotkali się  
w Rzymie prezesi Kół i Towarzystw Przyja-
ciół Fundacji Jana Pawła II z całego świata. 
Przybyli delegaci z USA, Kanady, Francji, 
Szwecji, Danii, Anglii, Arabii Saudyjskiej, 
Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, Singapuru 
i Polski. W czasie roboczych spotkań za-
poznali się oni z aktualną działalnością 
Fundacji i uwagami na temat działalno-
ści towarzystw w poszczególnych krajach.  
W spotkaniu tym wzięła udział również 
delegacja z Hamburga: ks. kan. dr Jacek 
Bystron i Henryk Koszałka - prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 
w Hamburgu. 

Martyrologium polskiego ducho-
wieństwa - W niedzielę 26.04.15 r. 

gościliśmy w naszej Misji pana dr. Roberta 
Zadurę z Torunia, który z okazji zbliżają-
cej się 70. rocznicy wyzwolenia KZ Da-
chau przybliżył zebranym na wszystkich 
mszach św. martyrologium polskiego du-
chowieństwa na przykładzie bł. ks. Stefana 
Frelichowskiego.

70. rocznica wyzwolenia KZ Dachau  
– Z udziałem tysiąca pielgrzymów  

z Polski i Niemiec, w tym 40 polskich bi-
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skupów, 29 kwietnia br. odbyły się w Da-
chau obchody 70. rocznicy wyzwolenia 
tamtejszego niemieckiego obozu kon-
centracyjnego. Uroczystej Mszy św. z tej 
okazji w Kaplicy Śmiertelnego Lęku Chry-
stusa na terenie byłego obozu współprze-
wodniczyli metropolita Monachium i Fry-
zyngi kard. Reinhard Marx i metropolita 
poznański abp Stanisław Gądecki. Na uro-
czystościach obecny był także proboszcz 
naszej Misji ks. kan. Jacek Bystron. 

Pożegnanie przedszkolaków - W nie-
dzielę 14.06.15 r. po całorocznej nauce 

i pracy 23 osobowa grupa przedszkolaków 
otrzymała dyplomiki. Przed rozdaniem 
dzieci deklamowały wiersz - „Wakacyjną 
modlitwę”, którą dziękowały za wszystkie 
dary Boże. Następnie ks. prob. Jacek By-
stron wręczył każdemu dziecku zasłużony 
dyplomik - jest to przecież „uniwersytet 
Pana Jezusa”. Po Mszy św. dalszy ciąg świę-
towania odbywał się w salce parafialnej 
przy cieście, soczkach i innych słodyczach 
obficie przygotowanych przez rodziców. 

Pielgrzymka do Włoch - W dniach 15-
28.06.15 r. udała się do Włoch auto-

karowa wycieczko-pielgrzymka  parafial-
na pod przewodnictwem Ks. Proboszcza. 
Pielgrzymi zwiedzili m.in. piękne zabytki 

Sycylii, byli na Korsyce, w Palermo, Pom-
pei, Weronie, nawiedzili sanktuarium 
Matki Bożej Koronowanej w Ferrara di 
Monte Baldo. 

Już wakacje! - W sobotę 4.07.15 r. odby-
ło się zakończenie roku katechetyczne-

go 2014/15 w Parafialnej Szkole Sobotniej. 
Uroczystość odbyła się w budynku St. An-
sgar-Schule, Bürgerweide 33, którą roz-
począł ks. prob. Jacek Bystron dziękując 
wszystkim za trud wychowawczy. Następ-
nie zabrał głos Pan Konsul Wojciech Pacz-
kowski, życząc dzieciom miłych i uda-
nych wakacji. Po części oficjalnej dzieci 
otrzymały świadectwa szkolne i nagrody. 
Na koniec wszyscy uczestniczyli we Mszy 
św., która była podsumowaniem pracowi-
tego roku szkolnego. Nowy rok szkolno-
katechetyczny rozpocznie się w sobotę  
29 sierpnia br.
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I KOMUNIA ŚW. W 
KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA

Uroczystość I Komunii św. odbyła się  
w naszej parafialnej wspólnocie, 

jak co roku, w dwóch grupach. Pierwsza 
40-osobowa grupa dzieci miała swoją 
uroczystość 16 maja, a druga 28-osobowa 
grupa – w sobotę 23 maja br. o g. 10.30. 
Eucharystii przewodniczył proboszcz Mi-
sji ks. kan. Jacek Bystron wraz z ks. Ro-
bertem, ks. Arkadiuszem i ks. Tomaszem. 
Dzieci bardzo radośnie uczestniczyły  
w ofierze Mszy św. przyjmując po raz 
pierwszy Komunię świętą. W darze ołtarza 
dzieci przekazały 4 ornaty oraz ofiarę pie-
niężną zebraną przez ich rodziców, która 

zostanie przeznaczona na zakup kopii ob-
razu Jezusa Miłosiernego dla naszej Misji.

Do tej uroczystej chwili dzieci były 
przygotowywane przez cały rok na 

katechezie prowadzonej przez s. Janinę  
i s. Martę. Po tej uroczystości dzieci przez 
cały tydzień przychodziły w swych albach 
komunijnych, by przyjąć po raz kolejny 
Pana Jezusa. Niektóre dzieci przygotowy-
wane przez Siostry przyjęły I Komunię św. 
w parafiach niemieckich, a niektóre w Pol-
sce. Przygotowywało się do tej uroczystej 
chwili razem 91 dzieci. Wynagrodzeniem 
dla dzieci, za poniesiony trud przygotowa-
nia się do tak ważnej chwili, będzie wspól-
ny wyjazd pielgrzymkowy dzieci do Rzy-
mu, w dniach 18-14.10.2015 r. Zgłoszenia 
chętnych na wyjazd do Rzymu przyjmuje 
się w biurze parafialnym, tel. 040/310040.
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 MSZE ŚWIĘTE W POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
 KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Grosse Freiheit 41, 22767 HAMBURG - ALTONA

NIEDZIELA W CIĄGU TYGODNIA
8.00
9.30
11.00    SUMA PARAFIALNA
15.00    DLA DZIECI
18.30

Poniedziałek       19.00
Wtorek                10.30
Środa                   19.00
Czwartek             8.30 i 19.00
Piątek                   8.30 i 19.00

 MSZE ŚWIĘTE W INNYCH KOŚCIOŁACH 
W SOBOTY I NIEDZIELE

SOBOTA  12.00  i  16.00 Kaplica St. Ansgar-Schule, Bürgerweide 33  
     (tylko w roku szkolnym)
SOBOTA 18.00 HH-Rothenburgsort, St. Erich-Kirche, Marckmannstr. 40
NIEDZIELA 12.30 HH-Rothenburgsort, St. Erich-Kirche, Marckmannstr. 40
NIEDZIELA 16.30 HH-Rahlstedt, Mariä-Himmelfahrt-Kirche, Oldenfelder Str. 25
NIEDZIELA 20.00 HH-Langenhorn, Hl. Familie-Kirche, Tannenweg 24a
4. NIEDZIELA MIESIĄCA   16.30 HH-Neu Allermöhe, St. Edith-Stein-Kirche, 
    Edith-Stein-Platz 1

15 minut przed każdą Mszą Świętą i w jej czasie
w  Pierwszy Piątek miesiąca od godziny 18.00                        SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Czwartek i piątek - od 18.00 do 19.00

       

 NABOŻEŃSTWA 

DO ŚW. JÓZEFA:
 - Wtorek - po Mszy św. o godz. 10.30 

DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:
 - Środa - godz. 18.45 

DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:
 - Piątek - godz. 18.45

1. CZWARTEK MIESIĄCA - godz. 18.45
 - O powołania kapłańskie i zakonne 

1. PIĄTEK MIESIĄCA - godz. 18.45 

 - do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1. SOBOTA MIESIĄCA: 

 - po Mszy świętej wieczornej - do Niepokalane-
go Serca Najświętszej Maryi Panny

13-GO DNIA MIESIĄCA: 
 - (od maja do października) po Mszy świętej 
wieczornej - Nabożeństwo fatimskie

        

ks. Rafał Wasielewski
tel. (+49) 40 / 76118211

 

 Msz      MSZE ŚWIĘTE W DZIELNICACH HARBURG-NEUGRABEN  
               - HH-Harburg  - Reeseberg 10,  Niedziela, g. 8.30 i Czwartek g. 19.30   
       - HH-Neugraben - An der Falkenbek 10,    Niedziela, g. 12.30 i Środa g. 19.30
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 BIURO PARAFIALNE 
 Grosse Freiheit 41, 22767 
 HAMBURG - ALTONA

   004400    3311  0000  4400  
  

 Godziny otwarcia biura: 

Poniedziałek  9.00  - 12.30
Wtorek   9.00  - 12.30  / 14.00  - 16.00
Środa   9.00  - 12.30
Czwartek  9.00  - 12.30 /  15.00  - 18.00
Piątek   9.00  - 12.00

BIBLIOTEKA PARAFIALNA:  
czynna w niedzielę 

w godz. 10.30 – 12.30
Pomoc  psychologiczno-socjalna:

Wtorek godz.  16.00  - 19.00
Poradnia rodzinna:

Poniedziałek godz.  17.00  - 19.00
Grupy Anonimowych Alkoholików:

0 176 298 361 80 - Krzysztof

 DUSZPASTERSTWO POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
 Grosse Freiheit 41, 22767 HAMBURG - ALTONA

PROBOSZCZ   Ks. kan. dr Jacek BYSTRON  040      18 037 391
Ks. mgr Robert KIERBIC    040      71 663 813
Ks. mgr Arkadiusz LIBERSKI                             0 157     52 48 02 20
Ks. mgr Tomasz SZCZEŚNIAK    040      76 902 749
SIOSTRY WSPÓLNEJ PRACY    040      75 062 074

 

 PARAFIALNA SZKOŁA SOBOTNIA 
 St. Ansgar Schule - Burgerweide 33

Religia - Język polski - Historia
dzieci od lat 5 do 14 lat

 SOBOTA:  godz. 9.30 - 12.30 lub godz. 13.30 - 16.30
TERMINARZ ZAJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ

 PUNKT KATECHETYCZNY - NAUKA RELIGII - PONIEDZIAŁEK
HH-Nettelnburg - Neu Allermöhe - St. Edith-Stein-Kirche, HH-Edith-Stein-Platz 1
 - klasy 0-1 g. 16.00  - 16.30
 - klasa 2  g. 16.30  - 17.00
 - klasa 3  g. 17.00  - 17.45      
 - klasy 4-5 g. 16.00  - 16.45
 - klasy 6-8 g. 16.45  - 17.30

DZIECI PRZEDSZKOLNE - od 3 do 5 lat Niedziela  godz. 15.00 - Msza święta  
- kościół Św. Józefa Große Freiheit 41 - po Mszy świętej krótka katecheza dla dzieci

www.pmk-hamburg.de
biuro@pmk-hamburg.de

fax 040 18 01 64 53
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PROBOSZCZ   Ks. kan. dr Jacek BYSTRON  040      18 037 391
Ks. mgr Robert KIERBIC    040      71 663 813
Ks. mgr Arkadiusz LIBERSKI                             0 157     52 48 02 20
Ks. mgr Tomasz SZCZEŚNIAK    040      76 902 749
SIOSTRY WSPÓLNEJ PRACY    040      75 062 074

fax 040 18 01 64 53 WIZYTA J. E. BPA RYSZARDA KASYNY, ORDYNARIUSZA 
DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ W NASZEJ MISJI

W dniach od 17-20 kwietnia 2015 r. 
na zaproszenie proboszcza Misji 

ks. kan. Jacka Bystrona gościliśmy w Ham-
burgu ks. bpa dra Ryszarda Kasynę - ordy-
nariusza diecezji pelplińskiej.  Wizyta ta, 
podniosła w swej wymowie i charakterze, 
stanowiła dla całej naszej Wspólnoty nie-
zwykle ważne wydarzenie duchowe i reli-
gijne. Obecność Księdza Biskupa pozwoli-
ła nam uświadomić sobie fakt, że Kościół 
polski jest stale otwarty na problemy Po-
laków mieszkających poza granicami Oj-
czyny, przychodząc im z duszpasterskim 
wsparciem i opieką. 

Ksiądz Biskup w sobotę 18 kwietnia 
odwiedził Parafialną Szkołę Sobotnią 

w Hamburgu, działającą przy naszej Misji. 
W czasie zajęć lekcyjnych odwiedził po-
szczególne klasy, a następnie spotkał się  
z dziećmi, ich rodzicami i nauczycielami 
na Mszy św. w kaplicy szkolnej. Po po-
łudniu udał się do dzielnicy Hamburg-
Neugraben, do kościoła św. Krzyża, gdzie 
na co dzień wśród mieszkających tu Po-
laków posługuje ks. Rafał Wasielewski. 
Ksiądz Biskup sprawował tu Mszę św., 
udzielając sakramentu bierzmowania 
zgromadzonej w kościele 49-osobowej 
grupie młodzieży. W czasie liturgii spotkał 
się on z mieszkającą w tej części Hambur-
ga Polonią, kierując do niej pełne radości 
i nadziei słowo Boże, udzielając swego pa-
sterskiego błogosławieństwa. 

Natomiast w niedzielę 19 kwietnia 
ks. bp Ryszard Kasyna udał się do 

kościoła św. Eryka w dzielnicy HH- Ro-



tenburgsort, gdzie na Mszy św. o godz. 
12:30 udzielił sakramentu bierzmowa-
nia 80-osobowej grupie młodzieży z na-
szej Misji. W swym słowie skierowanym 
do tych, którzy mieli przyjąć sakrament 
bierzmowania, dostojny Gość podkreślił, 
jak ważną rolę w dojrzewaniu młodego 
człowieka spełnia wiara w Boga, kierowa-
nie się Jego nauką, postawa zawierzenia 
Jego Miłości. Zachęcił i zaprosił młodzież 
do tego, aby ufni w tę Miłość, nie bali się 
otworzyć na Chrystusa, na dary Duch 
Świętego, pozwolili się prowadzić Bogu 
na ich drodze wchodzenia w dorosłe ży-
cie. Zwracając się do wszystkich wiernych, 
uwrażliwił on na to, aby nigdy nie zatracać 

w sobie wiary w Boga i Jego Syna Jezusa 
Chrystusa. Wiary, która szczególnie w rze-
czywistości życia na emigracji, narażona 
jest na wiele niebezpieczeństw i trudności. 
Aby żyć tą wiarą każdego dnia, ucząc się  
w jej perspektywie miłości do Boga, na-
szych najbliższych i Ojczyzny. 

W czasie wizyty był również czas na 
osobistą rozmowę Księdza Biskupa 

z wiernymi, czas na pochylenie się nad co-
dziennymi problemami i radościami wpi-
sanymi w życie naszej Misji, na zapozna-
nie się ze specyfiką prowadzonej tu pracy 
duszpasterskiej
  Ks. Arkadiusz Liberski      
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