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SŁOWO KS. PROBOSZCZA
Drodzy Parafianie
Polskiej Misji Katolickiej
w Hamburgu!

Niedługo będziemy przeżywać czas wielkanocnego
uwielbienia Boga i wyśpiewamy radosne Alleluja!
Jezus Chrystus Syn Boży przez swoją mękę, śmierć
i zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć, i na nowo
zapala w naszych sercach chrześcijańską nadzieję.
Do radosnego świętowania tego czasu mieliśmy
okazję przygotować się przez okres Wielkiego
Postu. Tradycyjne nabożeństwa w czasie, których
rozważaliśmy misterium męki Jezusa Chrystusa
pozwoliły zrozumieć i z wiarą przyjąć sens cierpienia
Chrystusa oraz Jego zbawczy dar, który pozostawił dla
nas wszystkich.
Czas spowiedzi przedświątecznych i rekolekcji
wielkopostnych był intensywnym spotkaniem nas
z łaską i darem Bożego miłosierdzia, które, mam
nadzieje, otworzyło serca dla Zmartwychwstałego,
który chce prowadzić nas przez życie w swojej Miłości.
Wieść o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła
Apostołów i napełniła ich ogromną radością. Niech ta
radość będzie także Waszym udziałem. Niech Pokój,
który po Swoim Zmartwychwstaniu ogłosił Chrystus
całemu światu na stałe zagości w sercach Was i Waszych
gości.
Moimi życzeniami i modlitwą ogarniam całą naszą
Misję i wszystkich miłych Gości…
Niech Jezus Chrystus obdarzy Was Swoją łaską
i pokojem.
Życzę zdrowych, pogodnych i błogosławionych świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
ks. Jacek Bystron
Proboszcz

SŁOWEM WSTĘPU

W

ielkanoc
jest
najważniejszym
wydarzeniem w historii ludzkości,
które nadaje sens naszej wierze i każdemu
naszemu poczynaniu. Dla nas, katolików, na
tyle ważne, że świętujemy Zmartwychwstanie
Pańskie nie jednego dnia, ale aż przez dni
osiem. Co prawda, nie przekłada się to
bezpośrednio na tygodniowy urlop z pracy,
niemniej jednak nie praca stanowi o tym,
co przeżywać będziemy w naszych sercach.
A my mamy być świadkami wydarzeń
Wielkanocnych, niezależnie od tego, gdzie
się znajdziemy, niezależnie od tego, kogo
spotkamy. O tym zresztą w Ewangelii mówi
sam Chrystus: „Wy jesteście świadkami tego”.
Można oczywiście powiedzieć, że słowa te
bezpośrednio skierowane były nie do nas,
ale do Apostołów. My przecież żyjemy teraz
w zupełnie innych czasach. Czasach
niezmiernie odległych od wydarzeń
biblijnych, czasach postępu gospodarczego
i technologicznego, gdzie nie znajdujemy
ani chwili na rozmowy o wierze. Zachęta do
dawania świadectwa jest jednak kierowana do
każdego z nas, bez wyjątku! Również człowiek
XXI wieku jest zaproszony przez Chrystusa

do bycia świadkiem. Do tej misji natomiast
nie jest koniecznie potrzebny dzień wolny
od pracy. Chwała zatem tym, którzy wśród
wielu spraw codziennego życia, wyłuskają tę
chwilę, aby w oktawie Wielkanocy spotkać się
ze Zmartwychwstałym w Eucharystii.

W

spomniałem, że Zmartwychwstanie
jest najważniejszym wydarzeniem
w dziejach ludzkości. Wydarzeniem, do
którego świat przygotowywany był przez
tysiące lat. Św. Piotr Apostoł w swojej mowie,
zapisanej na kartach Dziejów Apostolskich
przypomina wszystkim Mojżesza i obietnicę
Boga złożoną za jego pośrednictwem, jak
i innych proroków, począwszy od Samuela
i jego następców, że wzbudzi Bóg Proroka,
którego należy słuchać we wszystkim, co
powie, stając się w ten sposób świadkiem.

C

zym zatem jest dawanie świadectwa?
I kim jest prawdziwy świadek? Pozwólcie,
że na te pytania postaramy się znaleźć
odpowiedź. Zaglądając do leksykonu
i szukając hasła „świadectwo” możemy
natrafić na takie stwierdzenie: „świadectwo
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wyraża się w pełnej zgodności tego, co się
myśli, mówi i jak żyje”. Nic prostszego,
prawda? Jednak to, co niegdyś było
proste i jednoznaczne, teraz niestety coraz
częściej mieni się różnorodnością kolorów
relatywizmu. Wszystko wydaje się nam być
skomplikowane i niejednoznaczne. Z tej
perspektywy i samo stawanie się świadkiem
Zmartwychwstałego Chrystusa nie jest
już prostym kroczeniem drogą Przykazań,
czy Błogosławieństw (czyli wprowadzania
w swoim życiu tego, czego nauczał Pan
Jezus), ale raczej ścieżyną wchodzenia
w dyskusję z własnym sumieniem, gdzie
każde zachowanie odbiegające od tej nauki
można wytłumaczyć i usprawiedliwić.
Współczesne trendy w psychologii za wszelką
cenę zdają się uwiarygodniać tę tezę, że nic
nie jest obiektywne, a każde zachowanie da
się usprawiedliwić, wytłumaczyć freudowską
doktryną, zrzucając odpowiedzialność poza
siebie. Czy aby nie jest to droga na skróty,
która wyprowadzić nas może na manowce!?

N

iejednokrotnie,
pełniący
posługę
spowiednika,
mogą
od
swoich
penitentów usłyszeć słowa: „tak wyszło”, jako
odpowiedź na pytanie: „dlaczego?”. Dlaczego
zabrakło niedzielnej Mszy św.? Dlaczego nie
uszanowano cudzej własności…? Dlaczego
nie zachowano wierności małżeńskiej? –
„Tak wyszło”. Gdzieś w podświadomości
pozbywamy się odpowiedzialności za
popełnione grzechy. Tak wyszło – czyli to
nie kwestia mojego świadomego wyboru,
a jakiejś bliżej nieokreślonej przyczyny
zewnętrznej.
Zastanówmy
się,
czy
aby
rzeczywiście
tak
jest?
Bycie
świadkiem zobowiązuje nas do brania
odpowiedzialności za dokonane rzeczy na
swoje ramiona niczym krzyż. Co więcej,
w wielu sytuacjach stajemy się również
odpowiedzialni za naszych bliźnich, dla

których możemy stać się inspiracją do
działania. Pilnujmy tego, żeby inspirować
tylko do dobra!

N

a przełomie września i października
2012r., w wielu polskich miastach
pojawiły się billboardy z hasłami: „Nie
zabijam, nie kradnę, nie wierzę! Ateizm. Nie
jesteś sam”. Zastanawiałem się nad tym na ile
jest to świadome działanie, z premedytacją,
niczym szatańska odpowiedź na mający się
wtedy rozpocząć Rok Wiary. Inspiracja do
odwrócenia się od Boga, do zaprzeczenia
Wielkanocy, do stania się anty-świadkiem.
Pamiętajmy, że jest to rzeczywistość,
w której żyjemy, i którą po części kreujemy.
W tym samym czasie powstała inicjatywa
ruchu o nazwie „Stop laicyzacji”, która od
razu mobilizując się do działania zaczęła
rozwieszać plakaty „Wiara jest pierwsza”. Ci
ludzie dali w ten sposób swoje świadectwo,
stając się inspiracją do tego, co dobre.

Ś

w. Piotr w nawiązaniu do wyparcia
się Chrystusa, a ułaskawienia zabójcy,
mówił: „wiem, bracia że działaliście
w nieświadomości”.
Używając
czasu
przeszłego Apostoł zaznaczył bardzo ważną
rzecz – czas nieświadomości już się skończył!
Nie możemy zasłaniać się niewiedzą, bo
byłoby to okłamywaniem samego siebie.
A tylko trwanie w Prawdzie jest Drogą, która
może zapewnić nam Życie.

B

ycie
świadkiem,
to
wybór
radykalnego życia. Bardzo często
bezkompromisowego,
niewygodnego…
Życia,
gdzie
spotkać
się
możemy
z wyśmianiem, wyszydzeniem, czy nawet
konkretnym fizycznym cierpieniem. Nie
możemy jednak zapomnieć, a Wielkanoc jest
tego przypomnieniem, że po Wielkim Piątku
składania świadectwa, następuje Niedziela

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

Ś

wiadectwo nie jest rzeczą łatwą. Stawanie
przy Chrystusie bardzo często wiąże się
z podejmowaniem trudnych decyzji, które
mają swoje odbicie w życiu społecznym, czy
poziomie materialnym. Jest to jednak zawsze
stawanie po jedynej właściwej stronie – po
stronie Zmartwychwstałego! A Pan nasz
Jezus Chrystus, który jest Panem życia
i śmierci, widząc nasz wysiłek z pewnością
przyjmie nas do swojej chwały. „Do każdego
więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest
w niebie”. Stawajmy się zatem prawdziwymi
świadkami Zmartwychwstania, abyśmy
również zmartwychwstania dostąpili.
ks. Robert Elak

GRUPY PARAFIALNE DZIAŁAJĄCE W NASZEJ MISJI
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Zmartwychwstania i chwały. Potwierdzeniem
tych słów niech będzie fragment Dzienniczka
św. siostry Faustyny Kowalskiej: „Wtem
ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża.
Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał, ujrzałam
cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus.
I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp
dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża,
ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż; trzeci
zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani
[nie] trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły
te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzekł mi Jezus: Widzisz, te dusze, które są
podobne w cierpieniach i wzgardzie do Mnie,
te też będą podobne i w chwale do Mnie; a te,
które mają mniej podobieństwa do Mnie w
cierpieniu i wzgardzie, te też będą miały mniej
podobieństwa i w chwale do Mnie”.
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CHÓR PARAFIALNY - Czwartek, 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
RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH - Czwartek, godz. 19.45
DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE „PORT” - Piątek, godz. 19.45
MODLITEWNA GRUPA WSPARCIA „WIECZERNIK” - Sobota, godz. 14.30
GRUPA MODLITEWNA „ŹRÓDŁO ŻYCIA” - Niedziela, godz. 19.30
GRUPA LEKTORÓW - kontakt z ks. Tomaszem 040/ 76 90 27 49
DOMOWY KOŚCIÓŁ - WSPÓLNOTA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN 				
kontakt z księdzem Rafałem 040/71663813

W MINIONYM CZASIE ODESZLI DO WIECZNOŚCI
+. Szustkiewicz Jerzy, +. Krygowski Eva, +. Czarnocki Jan, +. Machlarz-Lux Zofia,
+. Wypler Alfons, +. Bork Halina, +. Sieradzka Barbara, +. Labedzki Helene,
+. Wisniewski Christoph, +. Ziolkowski Grzegorz, +. Bialas Janina, +. Proksza Jerzy,
+. Rybczyński Józef, +. Girzejewski Maciej, +. Adamkiewicz Zbigniew.
DOBRY JEZU, A NASZ PANIE, DAJ IM WIECZNE SPOCZYWANIE.
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„Andrzejki” w dzielnicy HH-Rahlstedt

J

ak już od 23 lat, tak i tego roku
- 24.11.2018 r. odbyła się kolejna zabawa
andrzejkowa w sali parafialnej kościoła MariäHimmelfahrt na Rahlstedcie. Tegorocznym
„Andrzejkom” przyświecało
szczególne
motto:
„Cztery pory roku”. Pięknie
udekorowane sale wprowadzały uczestników w klimat minionych pór roku oraz
nadchodzącej zimy - biel jadalni, gwiazdy
na szybach okien i królujący bałwan obudził
znów w nas dziecięcą duszę.

A

kustycznym motywem przewodnim był
znany, już w międzyczasie nostalgiczny
przebój Czerwonych Gitar „Cztery pory roku”.
Opiewa on to, co cenimy i kochamy w naszej
szerokości geograficznej, która pozwala
nam cieszyć się różnorodnością natury
i przemianami, którymi różne pory roku nas
hojnie obdarowują.

A

ndrzejki odbyły się pod znakiem
wdzięczności i podziękowań. Uczestnicy
podziękowali
organizatorom:
Halinie,
Eli Bożenie i Leszkowi za tyle lat zawsze
udanych „Andrzejek”. Za organizatorami

stoi duża grupa uczestników, którzy
swą pracą (zakupy, dekoracja, transport,
pomoc w kuchni, obsługa baru, sprzątanie
i
wiele
innych
czynności),
swym
zaangażowaniem i optymizmem umożliwili
urzeczywistnienie tej tak nam bliskiej
imprezy. Wielkie dzięki składają więc
organizatorzy wszystkim, którzy się do
tego przyczynili. Dzięki kierują także na
ręce Piotra Chroboka, za jego kreatywny
i co roku inny projekt oraz wykonanie
wspaniałych dziełek sztuki - biletów wstępu,
które są tak oryginalne i po prostu ładne,
że wielu uczestników przechowuje je aż do
następnego roku.

B

awiliśmy się przy „muzyce na żywo”
w wykonaniu grupy Pana Andrzeja
Szpaka, która od czasu do czasu
porywała nas w nostalgię naszej polskiej
młodości i przywracała do teraźniejszości
współczesnymi hitami. Przerwy umilały nam
wizyty w bufecie - w tym roku wyjątkowo
bogatym, za którego wspaniałą optykę
i wyśmienity bukiet smakowy organizatorzy
składają wszystkim uczestnikom dzięki.

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
tym
roku
została
również
zaprezentowana „ściana darów” na tablicy informacyjnej zgromadzono
podziękowania instytucji, które zostały
obdarowane dochodem z naszej zabawy
(dochód z biletów wstępu i z baru). Są to
wzruszające listy Pani Ewy Szmytkowskiej
z Fundacji „Domu Rainmana” w Sopocie
za pomoc w zbiórce funduszy na budowę
ośrodka opiekuńczego dla osób dorosłych,
chorych na autyzm. Poruszające są również
listy Dzieci i Opiekunów z Domu Dziecka
„Ostoja”. Listy te pokazują, jak bardzo
ważna jest nasza pomoc i że to, co robimy,

jednocześnie się bawiąc, ma sens, choć
wiemy, że to i tak tylko kropla w morzu
potrzeb.

W

szystkim
uczestnikom
składają
organizatorzy
jeszcze
raz
najserdeczniejsze podziękowania za smakowity
bufet, za przyjazną atmosferę, za wspólną
zabawę i wreszcie za możliwość wsparcia
tych wyżej wymienionych, ważnych celów.
Organizatorki: Halina Adamkiewicz,
Elżbieta Chrobok, Bożena Palczynska.
Tekst: Maria Mikoda

Jasełka „najmłodszych“ w kościele św. Józefa

W

święto
Objawienia
Pańskiego
(6 stycznia) na mszy św. o godz. 15.00
odbyły się jasełka, w których wystąpiły
dzieci z grupy przedszkolnej przygotowane
przez s. Martę. Wczuwając się w postacie
Maryi, Józefa, aniołów, pasterzy i króli, dzieci
z przejęciem deklamowały swoje role. Dużą
pomocą w przedstawieniu był nasz nowy
zespół instrumentalny prowadzony przez
organistę p. Jarosława Kocika, który grał
kolędy. Z racji uroczystości Trzech Króli
wszystkie dzieci w kościele otrzymały korony

i chorągiewki na znak tego, że też chcą jak
królowie głosić innym przez śpiew kolęd
prawdę o Narodzeniu Zbawiciela. Po mszy
św. wszyscy biorący udział w jasełkach udali
się na poczęstunek do salki parafialnej.

D

ziękuję
szczególnie
za
duże
zaangażowanie
rodziców
dzieci
biorących udział w tak ważnym wydarzeniu,
jakim jest przedstawienie narodzin Pana
Jezusa.
s. Marta
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Światowe Dni Młodzieży 2019 w Panamie

W

dniach 22-27 stycznia 2019 roku
odbyły się w Panamie 34. Światowe
Dni Młodzieży – spotkanie młodych
katolików z papieżem Franciszkiem. W tym
niecodziennym wydarzeniu wzięli udział
również przedstawiciele młodzieży z naszej
hamburskiej Misji - Wiktoria Gościniak
i Katarzyna Bilakiewicz, które udały się do
Panamy z opiekunem ks. Robertem Kierbicem
oraz grupą młodzieży z diecezji pelplińskiej.
Oto ich relacja z wyjazdu.

N

aszą pielgrzymkę na ŚDM Panama
rozpoczęliśmy 14 stycznia od wieczornej
Mszy Świętej w Kaplicy na lotnisku Chopina
w Warszawie. Tuż po zakończeniu się
Mszy można było zauważyć coraz liczniej
napływających pielgrzymów. O godzinie
19 nastąpiła nasza odprawa i przydział
biletów, a po 2 godzinach oczekiwania
mogliśmy zawitać na pokładzie samolotu.
Po 12 godz. lotu Panama przywitała nas
radosnymi okrzykami i transparentami
a i słońce promiennie się do nas uśmiechało
bo termometr o 7 rano wskazywał już
26 stopni.

P

o krótkim (tylko 4h) oczekiwaniu na
nasz bus o godzinie 13 dotarliśmy do
Colon, miasta które nas gościło w pierwszym
tygodniu ŚDM. Dekanat Colon przyjmował
około 1500 polskich pielgrzymów a nas
niezwykle gorąco i z entuzjastycznymi
okrzykami powitali parafianie jak i goście
z parafii św. Judy Tadeusza. Parafia ta już od
piątku przyjmowała swoich pielgrzymów
wobec czego mieliśmy możliwość poznania
młodych ludzi m.in. z Hondurasu, Meksyku,
Urugwaju czy Kolumbii. Każdy z nas został
przydzielony do rodzin goszczących, które
bardzo ciepło nas przyjęły i potraktowały
jak krewniaków. Codzienne obcowanie
z Panamczykami było niesamowitą okazją do
poznania ich życia i zwyczajów a zwłaszcza
kuchni. Oczywiście wszechobecne są w ich
menu banany ale przede wszystkim smażone
czy gotowane, można je zrywać wprost
z
ogrodowych
drzew
a
smakiem
przypominają nasze ziemniaki. Jedliśmy
również kurczaka z ryżem, spaghetti oraz
smażoną rybę czy jajecznicę. Piliśmy
najczęściej w dużych ilościach wodę
ale również zakwas na słodko czy wodę

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

W

poniedziałkowy poranek żegnając się
z
rodzinami
wiedzieliśmy
ze
już wielkimi krokami zbliżamy się do
kulminacyjnych wydarzeń SDM a mianowicie
spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Nasz
cel był jasny: Panama City. Tu również
zostaliśmy bardzo gorąco przywitani i
szybko zaopiekowały się nami nasze nowe
rodziny. Otrzymaliśmy również plecak
tegorocznych SDM wraz z kartą przejazdową
(MetroBus), bonami jedzeniowymi, chustą,
opaska na rękę, pięknym różańcem oraz
bidonem na wodę. Dzięki karcie MetroBus
swobodnie korzystaliśmy z komunikacji
miejskiej Panamy a mianowicie z dwóch
linii metra i niezliczonych autobusów. Dla
osób nie znoszących tłoków i szukających
oszczędności czasu zawsze do dyspozycji
pozostawały wszechobecne żółte taksówki.
Zwiedzaliśmy Panamę oczarowani jej
pięknem, nowoczesnością i różnorodnością.
Stara część miasta pięknie odrestaurowana

przyciągała okiem i wskazywała że ma swoje
początki w kolonizacji hiszpańskiej. Jej
gościem był również Papież Franciszek, jego
mieszkanie znajdowało się niedaleko domu
prezydenta. Można zobaczyć tu piękne
konstrukcje wieżowców a u ich stóp biedne
dzielnice zwane slamsami, usługi fryzjerskie
wprost na chodniku i specjał ulic panamskich
lody ciosane z ogromnej kostki lodu
z dodatkiem trzech soków i polewy.

W

racając z poszczególnych punktów
naszego
programu,
takich
jak
wspólna Droga Krzyżowa mogliśmy chłonąć
atmosferę przyjaźni i ciekawości i otwartości
ze wszystkich stron oraz otrzymywaliśmy
niezwykle pomocną dłoń w chwilach
zgubienia drogi powrotnej na nocleg.
Najczęściej w autobusach, można było
usłyszeć śpiewy w wielu językach a wręcz
konkursy kto głośniej zaśpiewa. Bardzo mile
wspominamy też przejazd gdzie śpiewaliśmy
Barkę w trzech językach.

W

ten wyczekiwany dzień, czyli sobotnie
nocne czuwanie wybraliśmy się już
wcześniej aby zająć jak najlepsze miejsca
w sektorze. Wraz z nami wędrowali też
członkowie rodzin goszczących a na miejscu
odnaleźli nas nasi przyjaciele z Colon.
W takiej pielgrzymkowej dużej rodzinie
wspólnie przeżyliśmy nocne czuwanie.
Słońce choć ostre nie obniżało entuzjazmu
towarzyszącego oczekiwaniu na niedzielną
Mszę Świętą. Były tańce i śpiewy, zdjęcia
wspólne i selfi.

M

orze ludzi, usta pełne śpiewu i gorące
serca powitały Papieża. Choć nie
mieliśmy możliwości uściśnięcia sobie
dłoni to jednak Papież przejeżdżając autem
poprzez poszczególne sektory bardo ciepło
nas witał machając energicznie dłonią.
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Kokosową wprost z kokosa oraz ich
specjalność herbatkę z cynamonem.
Co najbardziej rzuca się w oczy to, to że
są to ludzie bardzo pogodni i chętni do
rozmów, ciekawi innych oraz mają też „luźne”
podejście do czasu i pozornie mogłoby
się wydawać że nie zdążymy ale zawsze
byliśmy o właściwej porze aby uczestniczyć
w poszczególnych wydarzeniach z Parafii.
Szczególnym czasem dla nas była możliwość
uczestnictwa w codziennej wspólnej Mszy
Świętej, która jest jakże inna od naszej pod
względem ekspresji emocji. Panamska
Msza tańczy i śpiewa, wręcz buja się w rytm
muzyki. Każdy nasz dzień był pełen spotkań
z ludźmi z innych krajów, podczas których
można było nawiązać niezwykłe przyjaźnie,
powymieniać się drobnymi upominkami czy
też zatańczyć tradycyjne tańce z Panamy jaki
z innych krajów goszczących.

9

“WSPÓLNOTA WIARY” - PISMO RELIGIJNO SPOŁECZNE POLSKIE J MISJI K ATOLICKIE J W HAMBURGU

10

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

O

jciec Święty mówił do nas, że „Pan
i jego misja nie są międzyczasem w
naszym życiu i czymś ulotnym: są naszym
życiem” oraz podkreślił z mocą, że „młodzi
nie są przyszłością, ale Bożym teraz ”. Będąc
tam na tym polu, zalanym falą młodych
ludzi niekiedy tylko duchem, można było
odczuć żywą obecność Ducha Bożego
pośród nas. Wraz z odlotem Ojca Świętego
do Rzymu zakończył się 34. Światowy Dzień
Młodych lecz nasza grupa miała jeszcze
do dyspozycji trzy dni na wypoczynek.
Wykorzystaliśmy je w pełni na zwiedzanie
Kanału Panamskiego, licznych parków oraz
na wspólną wyprawę na piaszczystą plażę,
gdzie mogliśmy zanurzyć się w błękit wody,

poszukać pięknych muszelek niekiedy
z rezydentem oraz zasmakować w owocach
morza. Z nie skrywaną niechęcią żegnaliśmy
Panamę i nasze cudowne rodziny. Były
wymiany telefonów i adresów i zapewnienia
że będziemy pamiętać o nich.

C

hłodny czwartkowy poranek 31 stycznia
powitał nas na lotnisku w Warszawie.
W głowach zostały wspomnienia, a w sercach
nowe przyjaźnie, a niekiedy i miłości, a nasze
skrzynki pękają od zapytań: co u was? Oni
o nas pamiętają i już za nami tęsknią... bo jak
nie tęsknić za rodziną?
Katarzyna Bilakiewicz

KOLEJNE ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Portugalia będzie gospodarzem Światowego Dnia Młodzieży 2022, a spotkanie
odbędzie się w Lizbonie. Ogłosił to podczas Mszy posłania w Panamie papież Franciszek.
„Zostało już ogłoszone miejsce kolejnego Światowego Dnia Młodzieży. Proszę was, abyście nie ostudzili
tego, co przeżyliście w tych dniach. Powróćcie do swoich parafii i wspólnot, do swoich rodzin i przyjaciół,
i przekażcie to doświadczenie, aby inni mogli wibrować z tą siłą i radością, jaką wy macie. Razem
z Maryją stale mówcie „tak” marzeniu, jakie zasiał w was Bóg” – powiedział Franciszek na zakończenie
Mszy posłania.
Słowa Franciszka doprecyzował kard. Kevin Joseph Farrell, Prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny
i Życia informując, że “spotkamy się w Portugalii”.

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

W

niedzielę 20 stycznia 2019 r. odbyło
się na dużej sali parafialnej przy
kościele św. Józefa spotkanie członków
Żywego Różańca, który istnieje przy naszej
Misji od 2001 roku. Tradycyjnie, jak co roku,
spotkanie tej licznej grupy modlitewnej
było okazją do podzielenia się opłatkiem
i do wzajemnego poznania się. Spotkanie
poprowadził
proboszcz
naszej
Misji
ks. kan. Jacek Bystron oraz opiekun wspólnoty
ks. Tomasz Szcześniak. W słowie skierowanym
do przybyłych Ksiądz Proboszcz podkreślił

znaczenie i moc modlitwy różańcowej oraz
złożył podziękowanie wszystkim osobom
dbającym o organizacyjny trzon Żywego
Różańca. Uczestnicy spotkania odśpiewali
wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy“ po
czym dopełnili zwyczaju przełamania się
opłatkiem. O odpowiedni nastrój i oprawę
muzyczną zatroszczył się zespół młodzieżowy
z Polskiej Misji Katolickiej w Oldenburgu,
który wykonał dla zebranych kilka polskich
kolęd w trakcie dzielenia się opłatkiem.
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Spotkanie opłatkowe “Żywego Różańca”
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Spotkanie opłatkowe Duchowej Adopcjii
Dziecka Poczętego

P

ierwsze
spotkanie
Ruchu
DADP
w 2019 roku rozpoczęło się od różańca,
nabożeństwa do MB Nieustającej Pomocy
i mszy św., którą nasz opiekun ks. Tomasz
Szcześniak odprawił w intencji tych parafian,
którzy podjęli dzieło duchowej adopcji dzieci
nienarodzonych. Nie zabrakło modlitwy za
śp. ks. Jana Śliwańskiego, który przed 23 laty
otworzył drzwi naszej Misji na obronę życia
w formie duchowej adopcji zagrożonego
dziecka i jego rodziny.

P

o mszy św. spotkaliśmy się w salce
parafialnej, ale nie na„roboczo” jak zwykle,
lecz przy opłatku, śpiewaniu kolęd, potrawach
typowych dla wieczerzy wigilijnej; wszystko
odbyło się w radosnej atmosferze. Wieczerza
została ubogacona obecnością s. Marty
i s. Grażyny, a zakończona Apelem
Jasnogórskim i kapłańskim błogosławieństwem Księdza Tomasza. W tym miejscu
wyrażamy
ogromną
wdzięczność
temu młodemu kapłanowi za aktywne,
kompetentne i bezkompromisowe prowadzenie naszej grupy.

B

yła też okazja do podsumowania naszego
zaangażowania w minionym roku oraz
snucia planów na rok obecny. Będziemy
spotykać się nadal raz w miesiącu, czyli
w czwartą środę każdego miesiąca w kościele
św. Józefa, a raz na kwartał animatorzy
spotkają się dodatkowo w salce parafialnej,
by przygotować kolejne nasze dzieła:
- dyżury w czasie rekolekcji u nas nt.
duchowej adopcji (jak podczas obecności
ojca Stanisława Jarosza)
- wyjazdy na rekolekcje DADP, które odbywają
się corocznie na Jasnej Górze w dniach
1-3 maja i w uroczystość Chrystusa Króla w ostatnią niedzielę przed adwentem
- wyjazd na pielgrzymkę DADP do
Częstochowy w pierwszą sobotę września
- wyjazd do Berlina na Marsz dla Życia
w trzecią sobotę września.

W

arto nadmienić, iż Kasia Gliniecka
i Jolanta Przyborowska pięknie
przygotowały salkę na przyjęcie, a za część
artystyczną odpowiadała Mariola Gawęda.
Dzięki niej każda sposobna chwila została
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W

ten wieczór poczuliśmy się prawdziwą
wspólnotą katolicką, w której ludzie
w swej różnorodności potrafili jednak
z radością w sercach zjednoczyć się wokół
jednej idei: promocji życia i chrześcijańskiego
stylu bycia. Pragniemy, by ludzie patrzyli na
świat oczami Jezusa i nie dali się zwieść
przewrotności tych, którzy żyją tak jakby
Boga nie było.
dr Grażyna Koszałka

Dar naszej parafii dla Biblioteki Radziwiłłów

M

iło nam poinformować, że 31 stycznia
2019 r. biblioteka parafialna Polskiej
Misji Katolickiej w Hamburgu przekazała
nieodpłatnie - jako dar - dla „Biblioteki
Sichowskiej im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów”
w Sichowie Dużym książki zebrane przez
Polonię w Hamburgu.

K

sięgozbiór w postaci 1157 woluminów
zawierał głównie literaturę klasyczną
i częściowo naukową polską, ale i literaturę
piękną zagraniczną. Były zatem pozycje
książkowe H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza,

J. Słowackiego, S. Żeromskiego czy
M. Dąbrowskiej ale również L. Tołstoja,
A. Camus, A. Dumas i innych autorów.

Ż

ywimy nadzieję, że podarowane przez
nas zbiory służyć będą czytelnikom
odwiedzającym
“Dom
i
Bibliotekę”
w Sichowie Dużym.
Kontakt:
Dom i Biblioteka Sichowska
Sichów Duży 88,
28-236 Rytwiany
Tel. +48 15-6498099
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wykorzystana na śpiew kolęd, a przy pianinie
zasiadli niezwykle uczynni organiści: Jarosław
Kocik oraz Mateusz Balsam. Jola Smołońska
objaśniła zaś wymowną dekorację ukazującą
charyzmat naszego ruchu oraz motywy
bycia obrońcą dzieci, których rodzice stają
dziś przed dylematem wyboru życia lub
śmierci. Nasza modlitwa, post i wyrzeczenia
są bowiem bezinteresowną pomocą
duchową dla znanych Bogu a nie znanych
nam, młodych rodziców – w wyborze życia
i szczęścia, a odrzuceniu śmierci i nieszczęścia.
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Gość z Kurii w naszej Szkole Sobotniej

W

sobotę 9 lutego 2019 r. gościliśmy
w Szkole Sobotniej przy Polskiej Misji
Katolickiej w Hamburgu panią Friederike
Mizdalski, referentkę do spraw edukacji
religijnej w Archidiecezji Hamburskiej. Na
początku nasz Gość spotkał się z rodzicami
na wspólnej kawie i pysznym cieście, żywo
interesując się wszystkim, co dotyczyło
funkcjonowania i życia naszej szkoły.

N

astępnie, gdy zadzwonił dzwonek na
ostatnią w tym dniu lekcję, p. Mizdalski
wraz z Księdzem Proboszczem odwiedziła
uczniów w poszczególnych klasach. Na
koniec zajęć lekcyjnych wszyscy spotkaliśmy
się w kaplicy na wspólnej mszy św., którą
celebrował dla dzieci ks. Tomasz. Po krótkim
przedstawieniu Gościa przez dyrektora
Szkoły Sobotniej ks. kan. Jacka Bystrona,

pani Mizdalski przedstawiła się uczestnikom
liturgii i wyraziła podziw dla rodziców i dzieci,
że z takim zaangażowaniem troszczą się
o rozwój religijny swoich dzieci. Jest to
postawa warta pochwały i naśladowania.

P

o mszy św. p. Mizdalski spotkała się
w z nauczycielami naszej Szkoły Sobotniej
w pokoju nauczycielskim. Podczas spotkania
wyraziła swoje zdziwienie z powodu ogromu
włożonej pracy pedagogicznej; poruszyło
ją zaangażowanie rodziców w działalność
szkoły oraz nasza liczebność, niespotykana
w warunkach niemieckich. Na koniec
spotkania przyznała, iż praca pedagogiczna
i wychowawcza w naszej szkole zasługuje
w pełni na uznanie i wszelkiego rodzaju
pomoc i wsparcie ze strony Kurii
Arcybiskupiej.

Do Szkoły Sobotniej w Hamburgu uczęszcza w tym roku szkolnym (2018/19)
ponad 450 dzieci z rodzin polskich jak i narodowościowo mieszanych.
Zajęcia szkolne prowadzone są na dwie zmiany, w grupie przedpołudniowej
od g. 9.30 do 12.40 i w grupie popołudniowej od g. 13.30 do g. 16.40. Dzieci i młodzież
skupiona w 23 grupach, nauczana jest przez 20 dyplomowanych nauczycieli i katechetów.

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

W

sobotę 16 lutego br., w atmosferze
trwającego
karnawału,
dzieci
klas 0 - 4 parafialnej Szkoły Sobotniej
w Hamburgu przybyły wraz z rodzicami na
“Bal przebierańców dla dzieci” przepełniony
dobrą muzyką, konkursami dla najmłodszych
i zabawą. Imprezie towarzyszyła muzyka
z największymi dziecięcymi hitami pod
dyktando didżeja Jarka. Wodzirejem balu był
ks. Rafał, który przywdział iście wyszukany
strój klauna. Asystowały mu nauczycielki ze
Szkoły Sobotniej: p. Ewa Jabłońska i p. Anna
Kucharczyk.

D

zieci bawiły się w gronie koleżanek
i kolegów oraz swoich rodziców,

poprzebierane za bohaterów znanych bajek;
można było spotkać wróżki, rycerzy, piratów,
królewny... - nie sposób zliczyć i wymienić
tych wszystkich postaci. Przy muzycznych
hitach odbywały się tańce, które z czasem
przerodziły się w wężyki, pociągi, kółka. Był
również otwarty bufet, w którym można
było zakupić polskie potrawy, słodycze
i napoje. Organizatorom balu, a więc: Państwu
Janek, Państwu Barańczyk i Pani Grażynie
Holewa składamy wielkie podziękowania
za
przygotowanie
tego
widowiska.
Dziękujemy również nauczycielom naszej
szkoły za zaangażowanie w poprowadzenie
balu. Roześmiane buzie dzieci niech będą
podziękowaniem dla organizatorów.
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Bal karnawałowy dla dzieci
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Zimowy wypoczynek młodzieży w Alpach

G

O

P

W

dy zbliżają się ferie zimowe w Hamburgu,
każdy z nas nie może doczekać się
naszego, już od wielu lat organizowanego,
wyjazdu na narty w Austriackie Alpy. Także
w tym roku 10 marca wyjechaliśmy w stronę
miejscowości Zell am Ziller, gdzie kolejne dni
spędzaliśmy zamieszkując w pensjonacie
Haus „Helene“. Towarzyszyli nam Ks.Tomek,
Ks. Rafał z Harburga, Pan Henryk, Pan
Krzysztof i Siostra Katarzyna.
obudka była bardzo wczesna, jednak
każdy poranek zaczynaliśmy z Panem
Bogiem, gromadząc się na mszy świętej.
Po obfitym śniadaniu, nie mogliśmy się
doczekać wjazdu gondolą w góry do Zillertal
Arena – terenu narciarskiego, który cieszy
się niezmiernie dużą popularnością wśród
narciarzy z całej Europy. Po wypożyczeniu
sprzętu narciarskiego udaliśmy się do
śnieżnej krainy i zdobywaliśmy szczyty
śmigając na nartach lub snowbordzie. Po
prawie całodziennym szusowaniu ruszaliśmy
do domu, gdzie oczekiwała nas pyszna
obiadokolacja przygotowana przez siostrę
Katarzynę.

prócz szaleństwa na śniegu była
również
okazja
skorzystania
z miejscowego Auquaparku z basenami
termalnymi. Byliśmy tam dwukrotnie, aby
zregenerować siły i odprężyć mięśnie.
Jednego wieczoru mieliśmy okazję zjeżdżać
siedmio-kilometrową trasą saneczkową.
W pozostałe wieczory zbieraliśmy się
w jadalni i oglądaliśmy filmy zajadając się
słodyczami i popcornem.
tym roku niestety pogoda nam
nie dopisywała i wróciliśmy do
domów bez pięknej górskiej opalenizny
ale za to szczęśliwi, zadowoleni, wypoczęci
z
pozytywnymi
zakwasami.
Bardzo
dziękujemy opiekunom za bezpieczny dojazd
i tak mile spędzone chwile. Nie możemy
doczekać się następnego roku!
Ach pojeździć na nartach
zrodziła się chęć nieodparta.
Pojechaliśmy na stok,
to jest nasz coroczny pierwszy krok.

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

Nie wszyscy umieli na nartach stać,
zaczęli się trochę bać.
Spojrzeli na narty,
to nie były żarty.
Ks. Rafał biegnie na ratunek
„Trzymaj nogi razem“
to pierwszy warunek
Ks. Tomek odwagę w nich buduje
a reszta grupy im kibicuje
Wszyscy bardzo mili,
rad im udzielili.
Jak na nartach stać,
by na śnieg nie upaść.

Wszystko się udaje
Nikt na środku stoku nie staje
Po prawej dolina Po lewej góra
Do góry słońce a co tam? Chmura
Chowamy się wszyscy do chatki
Wichura to nie żadne gratki
Kaiserschmarrn zamawiamy
Almdudlerem popijamy
Piękną przygodę przeżyliśmy
nowe doświadczenie zdobyliśmy
Teraz niestety już się skończyło
I to wszystko co na ten temat by było
Za te piękne wrażenia
I mile wspomnienia
Z serca całego dziękujemy
I za rok w Zillertal będziemy

A gdy już się wszyscy „naumieli“
Opiekunowie na czerwone szlaki wzięli
One nie są aż tak strome
Przecież to jest wiadome

ZELL AM ZILLER 2019

Wiktoria Głowacka
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Sprzęt wypożyczyliśmy,
narty założyliśmy.
Wzięliśmy kijki do ręki,
zaczął się dramat wielki.
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Spotkanie wiosenne Rady Parafialnej

W

poniedziałek 18.03.2019 r. o godz.
20.00 w domu parafialnym odbyło
się spotkanie Rady Parafialnej naszej Misji.
Na początku ks. kan. dr Jacek Bystron
powitał serdecznie wszystkich przybyłych
na spotkanie i poprowadził modlitwę
rozpoczynającą
zebranie.
Tematem
wiodącym były rozważania na temat
roli misji obcojęzycznych w strukturach
duszpasterstwa
niemieckojęzycznego
w archidiecezji hamburskiej. Ostatnie
spotkanie
przedstawicieli
misji
obcojęzycznych w Kurii Arcybiskupiej
napawa pewnymi obawami, jeśli chodzi
o możliwość samodzielnego funkcjonowanie
parafii obcojęzycznych w Hamburgu.

W

ramach
restrukturyzacji
duszpasterstwa w archidiecezji hamburskiej
nastąpi zmiana dotychczasowych granic
parafii,
misje
obcojęzyczne
zostaną
przyporządkowane
do
określonych
“przestrzeni
duszpasterskich”,
dojdzie

również do zmiany nazewnictwa Misji.
Przestaną również funkcjonować Rady
Parafialne w takiej formie, jakiej to było
dotychczas. Zastanawiano się wspólnie nad
implikacjami jakie niesie dla naszej Misji
nowa organizacja struktur parafialnych w
Archidiecezji, a szczególnie nad tym, jak my
możemy konstruktywnie wyjść naprzeciw
naszym braciom w wierze, w nadchodzących
zmianach strukturalnych parafii niemieckich,
tak aby nasz “wspólny Kościół” wzmocnić
i przygotować na nadchodzący “nowy
czas”. Wszystkie te zmiany są w tej chwili
dyskutowane w ramach tak zwanych grup
roboczych, w których bierze aktywny udział
przewodniczący naszej Rady p. Zenon
Zieliński. Końcowy efekt dokonujących się
przemian będzie ogłoszony jesienią 2019
roku. Należy mieć nadzieję, że wszystkie
te zmiany nie wpłyną negatywnie na
funkcjonowanie naszej polskojęzycznej
parafii, a raczej przyczynią się do ubogacenia
naszych działań duszpasterskich.
H.K.

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

W

poniedziałek 18.03.br. skończyliśmy
33-dniowe rekolekcje, czego owocem
było dokonanie aktu zawierzenia się
Jezusowi przez Maryję. W rekolekcjach
wzięło udział 130 osób, które przez
33 dni pracowały z „Traktatem o doskonałym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
i książką „33-dniowe rekolekcje”.

N

ad całością i przebiegiem rekolekcji
czuwał ks. Rafał, za co wszyscy uczestnicy
są mu bardzo wdzięczni.

W

XVIII wieku św. Ludwik Maria
Grignion de Montfort napisał „Traktat
o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny”, w którym opisał, jak powinno
wyglądać nasze nabożeństwo do Matki
Bożej, jak powinniśmy Ją godnie czcić, by
przyniosło to korzyść naszej duszy. Istotą tego
nabożeństwa jest całkowite zawierzenie się
Maryi, tak, aby przez Nią całkowicie należeć
do Jezusa. Oddajemy Niepokalanej wszystko
– nasze ciało i duszę, dobra zewnętrzne
i wewnętrzne, zasługi wynikające z dobrego
postępowania i pokuty, cnoty i dobre uczynki.

Oddajemy
wszystko
bezinteresownie,
niczego w zamian się nie spodziewając. Jest
to oddanie się Maryi w niewolę – niewolę
miłości.

Ś

w. Ludwik pisze, że skoro Jezus przyszedł
do nas przez Maryję, to i my powinniśmy
podążać do Niego tą samą drogą. Nie ma
lepszej. Obiecuje także, że droga „przez
Maryję” jest najkrótszą i najskuteczniejszą
drogą do nieba. Z jego wskazań korzystał św.
Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II. 8 listopada
1968 roku w Borku Fałęckim papież Polak
wspomina: „Zawsze, kiedy przejeżdżam obok
tej fabryki (…) staje mi przed oczyma mała
książeczka w niebieskiej okładce (…) nosiła
tytuł „Traktat o doskonałym nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny”, autorem był (…)
Ludwik Maria Grignion de Montfort. Mała
książeczka w niebieskiej okładce, podobna
do modlitewnika, była wtedy przeze mnie
czytana w ciągu wielu dni i tygodni. (…) Z tej
książeczki nauczyłem się, co to właściwie jest
nabożeństwo do Matki Bożej. (…) Tak bardzo
ją czytałem, że cała była poplamiona sodą, i na
okładkach i w środku”.
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Idea 33-dniowych rekolekcji
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Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

“Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” sakrament bierzmowania

W

piękny sobotni dzień, 23 marca 2019
r., miała miejsce wyjątkowa i długo
wyczekiwana uroczystość w naszej Misji.
Podczas mszy św. w kościele św. Józefa o
godz. 12.00, której przewodniczył wyjątkowy
gość: ks. kard. Gerhard Ludwig Müller
z Watykanu, prawie 90-osobowa grupa
młodzieży i dorosłych przyjęła sakrament
dojrzałości chrześcijańskiej - bierzmowanie.
Wszyscy, a szczególnie kandydaci do
sakramentu bierzmowania, w wielkim
skupieniu i z przejęciem uczestniczyli
w uroczystej liturgii, wyrażając swoje
pragnienie do tego, aby Duch Święty, którego
otrzymali w sakramencie bierzmowania,
umocnił ich do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad.

N

asz dostojny gość ks. kard. Gerhard
Ludwig Müller celebrował msze św.
w języku polskim, co było bardzo miłym
zaskoczeniem dla całej naszej wspólnoty.

W

swoim
kazaniu
skierowanym
do wiernych obecnych podczas

uroczystości, Ks. Kardynał powiedział, że
Duch Święty jest obecny i uczestniczy w
naszym życiu, a Jego dary pozwalają odkryć
na czym polega Jego działanie. Kaznodzieja
pokrótce wyjaśnił jaka jest rola każdego
z darów Ducha Świętego w życiu człowieka,
podkreślił także, iż Duch Święty woła nas
każdego po imieniu, co zdaje się mieć
szczególny wyraz w wyborze nowego imienia
z okazji przyjęcia sakramentu bierzmowania.

S

akrament bierzmowania chrześcijanin
otrzymuje nie tylko dla siebie, lecz także
dla dobra innych. Otrzymany Dar Ducha
Świętego za pośrednictwem bierzmowanych
winien przemieniać ludzi: powinien ich
nawiedzać, aby mogli doświadczyć bliskości
obdarowującego miłością i nadzieją Boga.

T

ym, którzy przyjęli sakrament Ducha
Świętego
życzymy,
by
rozwijali
charyzmaty, którymi zostali obdarzeni i by
dawali świadectwo swojej wiary.
Ks. Tomasz Szcześniak
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Wizyta ks. kard. Gerharda Müllera
w Hamburgu

W

dniach od 22 do 24 marca 2019 r.
przebywał w Polskiej Misji Katolickiej
w Hamburgu ks. kard. Gerhard Ludwig
Müller, były prefekt Kongregacji Nauki
Wiary z Watykanu. Ksiądz
Kardynał
przybył do Hamburga na zaproszenie
proboszcza Misji ks. kan. dra Jacka Bystrona.
W sobotę 23 marca udzielił 86-osobowej
grupie młodzieży i dorosłych sakramentu
bierzmowania. Po przywitaniu dostojnego
Gościa z Watykanu przez rodziców młodzieży
bierzmowanej, swoje słowo skierował Ksiądz
Proboszcz, witając gorąco i serdecznie
w naszej wspólnocie parafialnej kard. Müllera
oraz przybyłych na tę uroczystość: prof.
dra Andrzeja Przyłębskiego – Ambasadora
RP w Niemczech, Piotra Golemę - Konsula
Generalnego RP w Hamburgu, ks. prał. dra
Sławomira Śledziewskiego - sekretarza kard.
Müllera oraz ks. kan. Dariusza Kruczyńskiego
- dyrektora Caritas z Ełku. Wszyscy,
a szczególnie kandydaci do sakramentu
bierzmowania, w wielkim skupieniu
i z przejęciem uczestniczyli w uroczystej
liturgii, Dostojny Gość celebrował mszę

św. w języku polskim, co było bardzo
miłym zaskoczeniem dla całej hamburskiej
wspólnoty.

N

atomiast w niedzielę 24 marca ks. kard.
Gerhard Ludwig Müller przewodniczył
sumie parafialnej o godz. 11.00 w kościele
św. Józefa. Uroczysta Eucharystia rozpoczęła
się pięknym przywitaniem ks. kard. Gerharda
przez dzieci, które wyrecytowały wiersz w
obu językach. Ksiądz Kardynał celebrował
mszę św. w języku polskim, wygłaszając
kazanie również w naszym ojczystym
języku. W czasie liturgii kilkakrotnie
rozlegały się oklaski w dowód uznania
dla wypowiedzianych słów dostojnego
celebransa. Po mszy św. odśpiewane zostały
”Gorzkie Żale” – typowo polskie nabożeństwo
wielkopostne. Po zakończonej liturgii można
było porozmawiać z Księdzem Kardynałem
i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Dla
hamburskiej wspólnoty parafialnej było to
ogromne wydarzenie i zaszczyt, cieszyć się
obecnością dostojnego Gościa z Watykanu.
Ks. Tomasz Szcześniak
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Być misjonarzami kultury przymierza

J

uż po raz ósmy Rodziny Szensztackie
z naszej Misji uczestniczyły w czuwaniu
modlitewnym na Jasnej Górze (30 – 31
marca). Do Królowej Polski zjechały się
wspólnoty z każdego zakątka naszej
Ojczyzny, z Białorusi i z Niemiec. Gościem
tegorocznej pielgrzymki był o. Eduardo
Aguirre, postulator procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego o. Josefa Kentenicha, założyciela
naszego Ruchu, o którym o. Arkadiusz Sosna
– Krajowy Duszpasterz Ruchu Szensztackiego
powiedział: „Obecność o. Aguirre to
świadectwo naszej jedności z Ojcem Świętym
i pragnienia odnowienia charyzmatu”.

tą życiową siłą, którą jest miłość, obietnica
i przebaczenia. Nasze przymierze miłości
z Bogiem i z Matką Bożą jest na tyle prawdziwe,
na ile dzieli się miłością z innymi. Przymierze
pozwala budować i zachowywać jedność,
wzajemne zrozumienie, zaufanie i pomoc oraz
respekt dla drugiej osoby. Objawia się również
we wzajemnej modlitwie, gotowości do ofiary
z siebie na wzór Maryi, przezwyciężenie
indywidualizmu i egoizmu, wzajemnej
odpowiedzialności na życiowej drodze”.
Rozważanie zakończył prośbą : „Maryjo
prosimy, daj nam siły do tworzenia w świecie
kultury przymierza”.

W

M

rozważaniach Apelu Jasnogórskiego
o. Arkadiusz modlił się tymi słowami:
„Czuwamy przy Tobie Maryjo, bo kochamy
Ciebie i Kościół Twego Syna. Pragniemy,
Maryjo, być misjonarzami kultury przymierza”.
Później wyjaśnił czym jest owo przymierze:
„Przymierze, to podstawowa prawda naszej
chrześcijańskiej wiary, która w Szensztat jest
szczególnie pielęgnowana, ponieważ należy
do naszego charyzmatu. Czerpiąc z niego
siłę możemy również obdarzać tą siłą innych,

szy św. o północy przewodniczył
ks. bp Paweł Cieślak - Protektor Ruchu
Szensztackiego, biskup senior diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej. Czuwanie, po odśpiewanych Gorzkich Żalach, zakończyło się
błogosławieństwem ok. godz. 4 nad ranem.

Z

anim
jednak
dojechaliśmy
na
Ogólnopolskie
Spotkanie
Rodzin
Szensztackich na Jasnej Górze, postanowiliśmy odwiedzić kilka wyjątkowych miejsc

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

N

azajutrz zajechaliśmy do Sokółki na
Podlasiu. Miejsce to zasłynęło, gdy

12 października 2008 roku dokonał się tam
cud eucharystyczny. Na Hostii zauważono
czerwoną plamę. Po wnikliwych badaniach
naukowcy stwierdzili, że to fragment mięśnia
sercowego w chwili agonii.

K

olejnym przystankiem była, a właściwie
miała być świątynia Opatrzności Bożej
na warszawskim Wilanowie. Niestety
spóźniliśmy się nieco i tę monumentalną
świątynię zobaczyliśmy tylko z zewnątrz.

P

o zakończonym czuwaniu modlitewnym
na Jasnej Górze ruszyliśmy w stronę
Hamburga. Zatrzymaliśmy się jednak
po drodze w Kaliszu, gdzie znajduje się
Narodowe Sanktuarium św. Józefa. Tam
uczestniczyliśmy we Mszy św., odmówiliśmy
litanię do Świętego, zawierzając jego
opiece całą naszą Misję i zeszliśmy do
podziemi kościoła, gdzie znajduje się kaplica
męczenników i miejsce pamięci zesłanych do
KL Dachau.

T

uż przed północą, 31 marca, szczęśliwie
powróciliśmy do Hamburga.
Ks. Robert Elak
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rozsianych na mapie naszej Ojczyzny. I Tak
po całonocnej podróży zatrzymaliśmy się
w Gietrzwałdzie, gdzie od 27 czerwca do
16 września 1877 roku Justynie Szafryńskiej
i Barbarze Samulowskiej ukazywała się
Matka Boża. „Piękna Pani”, jak opisywały
Maryję dziewczynki, przedstawiła się jako:
Niepokalanie Poczęta (tak jak w Lurdes)
i co warte podkreślenia, przemawiała do
wizjonerek w języku polskim. Po Mszy św.
i zaczerpnięciu wody z cudownego źródełka
ruszyliśmy do Stoczka Klasztornego,
gdzie był przetrzymywany Kardynał
Stefan Wyszyński (przed laty to miejsce
odwiedził także założyciel naszego Ruchu –
o. Kentenich). Na nocleg zatrzymaliśmy się
przy kolejnym sanktuarium, znajdującym
się na pograniczu Warmii i Mazur, zwanym
Częstochową Północy – w św. Lipce. Wieczór
upłynął nam na wspólnej modlitwie,
wysłuchaniu koncertu organowego, zwiedzeniu sanktuarium i ognisku, przy którym
mogliśmy (jak za dawnych lat) upiec kiełbaski
i pośpiewać piosenki biesiadne.
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KĄCIK DLA DZIECI

Krzyżówka świąteczna -

wielkanocna

Odgadnij nazwy przedmiotów przedstawionych na rysunkach
i wpisz je do odpowiednich kratek. Co ci mówi hasło krzyżówki?

KĄCIK DLA DZIECI

Jest tutaj, kiedy spotykamy się w Jego imieniu, kiedy słuchamy
Jego słów i dzielimy się chlebem i winem.
On żyje! On zwraca się do nas w ludziach, którzy potrzebują naszej pomocy.
On żyje! Kroczy z nami w tych, którzy nam towarzyszą w drodze.
On żyje! Mówi do nas przez tych, którzy o nim opowiadają, których zachwycił
i którzy postępują zgodnie z Jego nauką.
Pamiętaj o tym każdego dnia!
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On żyje!
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KALENDARIUM NASZEJ MISJI

Co działo się w naszej Misji?
- SPOTKANIE PRACOWNIKÓW MISJI W KURII
W czwartek 17 stycznia 2019 r. , w godzinach od 10.00
do 16.30 odbyło się w Kurii Arcybiskupiej spotkanie
zorganizowane dla duszpasterzy i przedstawicieli Misjii
obcojęzycznych w Hamburgu. Tematem spotkania
były różne zagadnienia związane z kościelnym
prawem małżeńskim.
Referentem szkolenia był
dr Klaus Kottmann - kierownik Referendariatu Prawa
Kanonicznego w Kurii Arcybiskupiej w Hamburgu.
W tym interesującym spotkaniu wzięli udział m.in.
wszyscy księża oraz pracownicy z naszej hamburskiej
Misji.
- SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZIN SZENSZTACKICH
Spotkanie opłatkowe Ruchu Rodzin Szensztackich rozpoczęło się w środowy wieczór 16 stycznia
2019 r. uroczystą mszą św., podczas której modliliśmy
się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego o. Józefa
Kentenicha, za rodziny które nawiedza w swoim
obrazie Matka Boża z Schönstatt oraz za całą naszą
parafię. Po zakończonej Eucharystii spotkaliśmy
się na wspólnym opłatku w Domu Parafialnym.
W spotkaniu uczestniczyło liczne grono czcicieli Matki
Bożej z Schönstatt. Spotkanie przebiegało w bardzo
serdecznej, rodzinnej atmosferze. Był to szczególny
wieczór: czas wspólnej modlitwy, dzielenia się
opłatkiem, składania sobie życzeń i śpiewu kolęd.

KALENDARIUM NASZEJ MISJI

W niedzielę 3 lutego br. podczas mszy św. o godz.
15.00 w kościele św. Józefa poświęcone zostały świece
dzieciom, które w tym roku przystąpią do sakramentu
I Komunii św. Był to kolejny krok dzieci w stronę
pełnego uczestnictwa we mszy św. W tym roku do
I Komunii św. przygotowuje się ponad 110 dzieci. Liturgii
przewodniczył proboszcz Misji ks. kan. Jacek Bystron.

- KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 2019
W dniach od 11 do 15 lutego 2019 r. odbył się
w naszej Misji długo zapowiadany kurs przedmałżeński
wraz z naukami przedślubnymi, przygotowujący
młode osoby do zawarcia sakramentalnego związku
małżeńskiego. W codziennych spotkaniach, które
odbywały się wieczorową porą, wzięło udział około
160 osób. Po raz kolejny gościliśmy w Misji Pana
dr. hab. Mieczysława Guzewicza, członka Rady ds.
Rodziny przy Episkopacie Polski, który przez kilka
kolejnych wieczorów głosił interesujące konferencje
dla narzeczonych. Katechezę dla zebranych wygłosił
również ks. kan. dr Jacek Bystron - proboszcz naszej
Misji oraz ks. mgr Robert Elak - wikariusz. Kurs zakończył się rozdaniem dyplomów uczestnictwa.
Kolejny kurs odbędzie się w naszej Misji od 10 do 14 lutego 2020 roku.

- DYREKTOR OŚRODKA „CONCORDIA” W NASZEJ MISJI
W dniach 23-24 lutego 2019 r. przebywał w naszej Misji ks. Marcin Maślak, dyrektor polonijnego ośrodka
„Concordia” w Herdorf. Podczas mszy św. niedzielnych
Ks. Dyrektor głosił Słowo Boże i przybliżył słuchaczom
ideę funkcjonowania ośrodka „Haus Concordia”. Dom ten
spełnia rolę ośrodka wypoczynkowego, rekolekcyjnego i
formacyjnego dla Polonii oraz Polaków przemierzających
szlaki Europy. Jest to wyjątkowe miejsce, które jednoczy
Polaków. Jego zadaniem jest krzewienie polskiej kultury
i wiary. Po mszy św. uczestnicy liturgii mogli oddać cześć
relikwiom św. Jana Pawła II, które przywiózł ze sobą ks.
Maślak. Po wyjściu z kościoła można było złożyć ofiarę
na wyposażenie kaplicy Miłosierdzia Bożego w ośrodku
„Concordia” nabywając kalendarz na rok 2019.
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KALENDARIUM NASZEJ MISJI
- GOŚĆ Z UKRAINY W NASZEJ MISJI
W dniach 30-31 marca br. gościliśmy w naszej
wspólnocie parafialnej ks. Jakuba Dębickiego, który
posługuje na Ukrainie w Nowym Jaryczowie. Ks. Jakub
pochodzi z archidiecezji gdańskiej, na kapłana został
wyświęcony w 2010 roku, a od 3 lat pełni funkcję
Proboszcza we wspólnocie parafialnej na Ukrainie.
Podczas kazania ks. Jakub zapoznał nas z posługą
duszpasterską pośród Polaków mieszkających na
terenie Ukrainy i o problemach, z którymi ludzie na
co dzień muszą się zmierzyć. Przy wyjściu z kościoła
można było złożyć dar swojego serca przeznaczony na
pomoc wspólnocie kościoła w Nowym Jaryczowie.

- ODŚWIEŻONA I ODNOWIONA STRONA INTERNETOWA
Z dniem 1 marca 2019 r. funkcjonuje nowa strona
internetowa Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
Adres strony pozostaje bez zmian. Odmieniony został
wygląd i funkcjonalność strony internetowej oraz
dodana wersja mobilna strony. Strona internetowa
obejmuje wszystkie wydarzenia od roku 2009
(kiedy to powstała pierwsza wersja strony) aż do
bieżącego czasu. Podziękowania za wdrożenie zmian
i wprowadzenie świeżości należą się: Patrykowi Majka
i ks. Tomaszowi.
Zapraszamy na: www.pmk-hamburg.de.

- SPOTKANIE SZAFARZY KOMUNII ŚW. W CONCORDII
W dniach 30-31.03.2019 r. odbyło się po raz kolejny w Ośrodku Rekolekcyjnym „Concordia”
w Herdorf spotkanie formacyjne dla nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św. Wykłady
poświęcone liturgii Kościoła
prowadził ks. dr Teodor Puszcz
SChr z Bonn. W seminarium
wzięło udział kilkudziesięciu
szafarzy z wielu Polskich Misji
Katolickich
w
Niemczech,
z naszej Misji uczestniczyło w
tym spotkaniu 7 osób.

KALENDARIUM NASZEJ MISJI
Tradycyjnie każdego roku, Siostry Wspólnej Pracy
od Niepokalanej Maryi posługujące w naszej Misji
przygotowują baranki z masła na stół wielkanocny. Przed
niedzielą palmową gromadzą się przy wspólnej pracy
i przygotowują palmy upamiętniające wjazd Pana
Jezusa do Jerozolimy. W przygotowaniach tych,
jak zawsze, pomagają im Panie z naszej wspólnoty
parafialnej. Serdecznie dziękujemy za poświęcony
czas na przygotowanie tych ważnych atrybutów, bez
których nie można sobie wyobrazić świąt Wielkiej Nocy
w naszych domach.

- EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA W HAMBURGU
Dnia 5 kwietnia 2019r. odbyła się wyjątkowa Droga
Krzyżowa - EKSTREMALNA. Ekstremalna, bo trzeba
było pokonać trasę minimum 15 km w nocy/
wieczorem. Samotnie lub w skupieniu. Bez rozmów
i pikników. Jak mówili sami uczestnicy: „To musi boleć,
byśmy opuścili swoją strefę komfortu i powiedzieli Bogu:
jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić,
jestem, bo chcę się z Tobą spotkać.” W tej wyjątkowej
Drodze krzyżowej, której organizatorem był ks. Rafał
Zachmielewski, wzięło udział ponad 80 naszych
Parafian.

- REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dniach od 6 do 10 kwietnia br. odbyły się w naszej
Misji doroczne rekolekcje wielkopostne, które prowadził
ks. prałat Marek Gancarczyk, były redaktor naczelny
tygodnika „Gość Niedzielny”, a obecnie prezes Fundacji
„Opoka”, do której należy portal internetowy tej samej
nazwy. Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny
i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest
to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się
roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi.
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PROPOZYCJE WYJAZDÓW I PIELGRZYMEK

www.haus-concordia.com

PIELGRZYMKI I WYJAZDY PARAFIALNE
Podajemy terminy pielgrzymek i wycieczko-pielgrzymek,
jakie zaplanowaliśmy w roku 2019.
- Pielgrzymka autokarowa do grobu św. Jana Pawła II (Włochy). W programie: Mediolan, Asyż,
Rzym, Monte Cassino, Neapel, Pompeje, Giovanni Rotondo, Lanciano, Loreto, Wenecja.
Termin: 9-19.06.2019 r. (11 dni)
- Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży do Trójmiasta i na Kaszuby: 30.06-9.07.2019 r. (10 dni)
- Pielgrzymka samolotowa śladami św. Pawła do Grecji. W terminie: 2-12.09.2019 r. (11 dni)
- Wyjazd do Nowej Zelandii i Fidżi. Termin: 3-19.10.2019 r. (17 dni)
- Wyjazd dla młodzieży szkolnej do Warszawy w czasie ferii jesiennych: 6 – 12.10.2019r. (6 dni)

Programy wyjazdów i szczegóły na naszej stronie: www.pmk-hamburg.de

DUSZPASTERSTWO POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W
HAMBURGU
przy kościele św. Józefa, HH-Altona

PROBOSZCZ Ks. kan. dr Jacek BYSTRON		
Ks. mgr lic. Robert ELAK 		
Ks. mgr Tomasz SZCZEŚNIAK				
Ks. mgr lic. Rafał ZACHMIELEWSKI			
SIOSTRY WSPÓLNEJ PRACY				

040
040
040
040
040

18 037 391
71 663 813
76 902 749
71 663 813
75 062 074

MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Grosse Freiheit 41, HAMBURG - ALTONA - ST. PAULI

NIEDZIELA
8.00
9.30
11.00 SUMA PARAFIALNA
15.00 DLA DZIECI
18.30

W CIĄGU TYGODNIA
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 W HAMBURGU
SOBOTA 12.00 i 16.00 (w roku szkolnym) Kaplica St. Ansgar-Schule, Bürgerweide 33
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

MSZE ŚWIĘTE W DZIELNICACH HARBURG-NEUGRABEN
Duszpasterz: ks. mgr lic. Rafał Wasielewski tel. (+49) 40 / 76118211

- HH-Harburg - Reeseberg 10, niedziela, g. 8.30 i wtorek g. 19.00
- HH-Neugraben - An der Falkenbek 10, niedziela, g. 12.30 i środa g. 19.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W ciągu tygodnia przed rozpoczęciem i w czasie Mszy świętej, a w niedzielę w czasie Mszy św.
oraz dodatkowo w każdy Pierwszy Piątek miesiąca od godziny 18.00

BIURO PARAFIALNE

Grosse Freiheit 41, 22767 HAMBURG - ALTONA

tel. 040 31 00 40

fax: 040 18 01 64 53
email: biuro@pmk-hamburg.de
www.pmk-hamburg.de

Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek 9.00
Wtorek
9.00
Środa
9.00
Czwartek
9.00
Piątek
9.00

- 12.30
- 12.30 / 14.00 - 16.00
- 12.30
- 12.30 / 15.00 - 18.00
- 12.00

NABOŻEŃSTWA
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
- Czwartek i Piątek od godz. 18.00
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

Biblioteka parafialna:
II i IV Niedziela miesiąca 10.30 - 12.30
Poradnia rodzinna:
Poniedziałek godz. 17.00 - 19.00
Pomoc socjalna:
Wtorek godz. 16.00 - 18.00
Grupy Anonimowych Alkoholików:
015110444544
Punkt informacyjno- kontaktowy

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
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
13-GO DNIA MIESIĄCA:
- (od maja do października) po Mszy świętej
wieczornej - Nabożeństwo fatimskie

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 SZKOŁY SOBOTNIEJ 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. 16.30 - 17.00
- klasa 2		
g. 17.00 - 17.30
- klasa 3		
g. 17.30 - 18.15
- klasy 4-5
g. 16.30 - 17.15
https://www.facebook.com/polskamisjahamburg
- klasy 6-8
g. 17.15 - 18.00
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

PORZĄDEK TRIDUUM
I ŚWIĘCONKI
TRIDUUM PASCHALNE:
KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA, GR. FREIHEIT 41, HH-ALTONA
WIELKI CZWARTEK		
			
WIELKI PIĄTEK		
			
WIELKA SOBOTA		

Msza Wieczerzy Pańskiej: godz. 20.30
Liturgia Wielkiego Piątku: godz. 18.30
Liturgia Wigilii Paschalnej: godz. 18.00

DRUGA MOŻLIWOŚĆ PRZEŻYCIA TRIDUUM PASCHALNEGO
KOŚCIÓŁ ŚW. ERYKA, MARCKMANNSTR. 40
HH-ROTHENBURGSORT
WIELKI PIĄTEK

godz. 19.30 Liturgia Wielkiego Piątku

WIELKA SOBOTA
godz. 22.30 Liturgia Wigilii Paschalnej
						
z procesją rezurekcyjną

POŚWIĘCENIE POTRAW W WIELKĄ SOBOTĘ:
10.00-14.00 (co pół godziny)

ST. JOSEPH-KIRCHE, HH-Altona, Gr. Freiheit 41

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

ST. EDITH-STEIN-KIRCHE, HH-Neu Allermöhe, Edith-Stein-Platz 1

14.00, 14.30, 14.45

MARIÄ HIMMELFAHRT-KIRCHE, HH-Rahlstedt, Oldenfelder 25

10.30

ST. ERICH-KIRCHE, HH-Rothenburgsort, Marckmannstr. 40

PORZĄDEK MSZY ŚW.
W ŚWIĘTA WIELKANOCNE
A. D. 2019
Wielka 		
HH-Altona, St. Joseph-Kirche
Sobota		
18.00 – liturgia Wigilii Paschalnej
			
HH-Rothenburgsort, St. Erich-Kirche
		
22.30 – liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną
		
Niedziela 		
6.00 – Rezurekcja
Wielkanoc		
9.30 – Msza św.
			
11.00 – Msza św.
HH-Altona, St. Joseph-Kirche
			
15.00 – Msza św.
			
18.30 – Msza św.
			--------------			12.30 – HH-Rothenburgsort, St. Erich-Kirche
			16.30 – HH-Neu Allermöhe, St. Edith-Stein-Kirche
			16.30 – HH-Rahlstedt, Mariä Himmelfahrt-Kirche
			18.00 – HH-Mümmelmannsberg, St. Stephanus-Kirche
			20.00 – HH-Langenhorn, Heilige Familie-Kirche

Poniedziałek 		
8.00 – Msza św.
Wielkanocny		
9.30 – Msza św.
HH-Altona, St. Joseph-Kirche
			
11.00 – Msza św.
			
15.00 – Msza św.
			
18.30 – Msza św.
			---------------			12.30 – HH-Rothenburgsort, St. Erich-Kirche
			16.30 – HH-Neu Allermöhe, St. Edith-Stein-Kirche
			16.30 – HH-Rahlstedt, Mariä Himmelfahrt-Kirche
			20.00 – HH-Langenhorn, Heilige Familie-Kirche

RADOSNEGO ALLELUJA !
(Adresy kościołów podane są na str. 33)

