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SŁOWO KS. PROBOSZCZA
Drodzy Parafianie
Polskiej Misji Katolickiej
w Hamburgu!
Adwent - trwamy w oczekiwaniu

Lud wybrany przez wiele wieków oczekiwał
z tęsknotą na pojawienie się Boga na ziemi. Ta tęsknota i oczekiwanie spełniły się w chwili narodzenia
Jezusa. Jego przyjście historyczne jako małego dziecka w Betlejem już się więcej nie powtórzy. Skończył
się wówczas pierwszy Adwent - trwający przez
wieki okres oczekiwania. A jednak my chrześcijanie
rokrocznie przeżywamy Adwent. Dlaczego Kościół
przeznacza w każdym roku cztery tygodnie na Adwent? Czy tylko po to, żeby uczcić pierwszy, historyczny Adwent i narodzenie Jezusa? Nie tylko po to!
Czas liturgicznego Adwentu ma przygotować wierzących do Bożego Narodzenia,
a jednocześnie ma podtrzymać we wspólnocie Kościoła postawę nieustannego czuwania. Pierwszy
Adwent skończył się widzialnym przyjściem Jezusa w Betlejem, ale wspominając to wydarzenie
w liturgii mamy uzmysłowić sobie i przygotować
się na drugi Adwent jakim jest paruzja, czyli powtórne przyjście na końcu świata na sadzie ostatecznym i wtedy nastąpi zbiorowe spotkanie ludzkości
z Chrystusem uwielbionym. Ten Adwent jest nam
dany po to, aby przemyśleć swoją wiarę w ostateczne przyjście Chrystusa w chwale. Bóg zrodzony
z Maryi Dziewicy przyjdzie na końcu sądzić żywych
i umarłych. W ten sposób Adwent będzie trwał do
końca naszego życia i świata. Przez narodzenie Jezusa w Betlejem spełniły się przepowiednie proroków o przyjściu Mesjasza na świat. Boże Narodzenie stało się punktem centralnym w duchowych
dziejach świata. Ten punkt dzieli historie ludzkości
na dwie części: przed Chrystusem i po Chrystusie!
W tym trudnym czasie pandemii te święte dni i cały nadchodzący Nowy Rok 2021 niech
będą czasem szczególnego zamyślenia nad niepojętą tajemnicą i pokorą Boga, który przyodział
się w Człowieka, pragnąc, aby człowiek dzięki łasce przyodziewał się w Niego i był szczęśliwy!
Tego
czcigodnym
parafianom
z
całego serca życzę! Niech Dobry Bóg wszystkim błogosławi, sprzyja i ma w swojej opiece!
ks. Jacek Bystron - Proboszcz

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

Z okazji 76. rocznicy rozpoczęcia Powstania Warszawskiego
Konsulat Generalny RP i Polska Misja Katolicka w Hamburgu uczciła
pamięć poległych i pomordowanych.
Każdego roku, 1 sierpnia o godzinie
"W" na cmentarzu Neuer Friedhof przy
pomniku-mogile 17 polskich żołnierzy
AK i powstańców
warszawskich
minutą ciszy Polonia w Hamburgu oddaje hołd
Powstańcom oraz
ludności cywilnej
Warszawy.
Uroczystość gromadząca środowiska polonijne,
kombatantów,
młodzież
oraz
instytucje
niemieckie opiekujące się grobami
wojennymi rozpoczęła się chwi-

lą milczenia i refleksji. Następnie
przedstawiciele reprezentowanych
środowisk i osoby prywatne złożyły wiązanki kwiatów. Okolicznościową modlitwę poprowadził
ks. Rafał Zachmielewski, natomiast słowo wprowadzenia wygłosił wicekonsul Michał Filipek
z Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu.
W uroczystościach wzięły
udział poczty sztandarowe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz
Polskiej Misji Katolickiej
w Hamburgu. W tym
roku byli obecni również
harcerze z 1. Drużyny
Harcerskiej "Białe Orły"
w
Hamburgu.
Oddano cześć Rodakom
spoczywającym na obczyźnie,
by
pamięć
o nich nigdy nie zginęła. "Cześć Ich pamięci!"
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ZAJĘCIA W PARAFIALNEJ SZKOLE SOBOTNIEJ
Pomimo obaw spowodowanych wciąż obecną pandemią koronawirusa, w sobotę 15 sierpnia br.  
rozpoczęliśmy kolejny rok szkolnokatechetyczny w parafialnej Szkole Sobotniej w Hamburgu.   O godz.
9.30 na dziedzińcu katolickiego gimnazjum St. Ansgar-Schule przywitał dzieci wraz z rodzicami dyrektor szkoły ks. kan. dr Jacek Bystron.
W tym roku wyjątkowo należało ogłosić i wyjaśnić nowe zasady
postępowania na terenie szkoły,
uwarunkowane panującym wirusem: obowiązek noszenia maseczek
przez uczniów klas 5. i starszych
oraz zakaz wstępu rodziców na teren szkoły. Nie odbyła się także
tradycyjna Msza św. inaugurująca
rok szkolny. Krótkie wystąpienie
Księdza Proboszcza zwieńczył podział dzieci na klasy oraz przedstawienie grona pedagogicznego.
Następnie każda klasa udała się ze
swoim wychowawcą do sal lekcyjnych. Każdego roku na początku
nauki w nowej klasie towarzyszą

dzieciom emocje i wzruszenie, jednak
w tę sobotę radość wyraźnie mieszała się z obawami związanymi z nową
sytuacją. Większość uczniów ostatni
raz miała możliwość odbycia lekcji
w Szkole Sobotniej w lutym 2020. Dzieci
z klas trzecich nie przystąpiły planowo
w maju do I Komunii św. Nie odbyło się
również bierzmowanie uczniów klas
ósmych. Wszystko to mamy nadzieję nadrobić w nowym roku szkolnym.
W sobotę 15 sierpnia pojawiło się
w naszej szkole ok. 300 uczniów chętnych rozpocząć naukę religii, języka polskiego i historii w klasach od
0 do 8. Otrzymali oni w tym dniu od
wychowawców nowe podręczniki;
odbyły się dwie lekcje, a na trzeciej
godzinie lekcyjnej nauczyciele w każdej klasie wręczyli dzieciom świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.
W każdą sobotę mają lekcje dwie
grupy: przedpołudniowa w godzinach 9.30 – 11.50 oraz popołudniowa w godz. 12.30 – 14.50. Mamy
głęboką nadzieję, iż obawy znikną,
a bieżący rok szkolny upłynie w szkole

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".
Alicja Hazuka
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sobotniej spokojnie i wszyscy dotrwają do następnych wakacji w zdrowiu.
Należy nadmienić, że nasze projekty
szkolne w 2020 roku dofinansowane są
ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego
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MAZURY POD ŻAGLAMI
Jak przed rokiem, tak
i w te wakacje, pomimo mało sprzyjających warunków, z reprezentacją
Duszpasterstwa Młodzieży „PORT”
wyjechaliśmy na Mazury. Węgorzewo przywitało nas deszczem.
W ogóle pogoda tego roku była w
kratkę. Prawie każdego dnia nie-

bo płakało. Pozornie powinien to być
nieudany wyjazd, jednak dzięki tej
niewymarzonej dla większości pogodzie, wiało wręcz idealnie. Nie ruszając się z miejsca na pokładzie można
było rękę zanurzyć w wodzie, która co
rusz pojawiała się tuż za linią burty.
ks. Robert Elak

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

Dnia 1 września 2020 r., wspominając 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, uczciliśmy pamięć poległych w czasie działań wojennych
i pomordowanych w obozach zagłady, gromadząc się na terenie byłego
niemieckiego obozu koncentracyjnego
Neuengamme (KZ-Gedenkstätte Neuengamme). W uroczystości patriotyczno-religijnej wzięła udział Polonia hamburska, która oddała cześć tym, którzy
w obronie Ojczyzny złożyli największą
ofiarę oddając życie w walce o wolność i poszanowanie godności każdego
człowieka, bez względu na
pochodzenie, narodowość
czy wyznawaną religię.
Modlitwę
poprowadzili
polscy księża pod przewodnictwem ks. Rafała
Zachmielewskiego. W uroczystościach wziął udział
Konsul
Generalny
RP
w Hamburgu pan Paweł
Jaworski,
przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej

w Hamburgu, a także młodzież ze
szkół polonijnych i harcerze. Złożono
wiązanki kwiatów pod pomnikiem
pomordowanych i zapalono świece.
Natomiast o godz. 18.00 w ruinach
kościoła św. Mikołaja w Hamburgu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne
poświęcone
pamięci
ofiar wojny. Modlitwom w języku
polskim przewodniczył ks. kan.
dr Jacek Bystron, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
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NOWY ROK FORMACYJNY DOMOWEGO KOŚCIOŁA
W sobotę 5 września rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego
Sakramentu i uroczystą Mszą św.
nowy rok formacyjny 2020/2021 dla
Domowego Kościoła, którego hasłem przewodnim jest "Dojrzałość
w Chrystusie". Podczas Eucharystii,
którą celebrował nasz moderator
ks. Rafał Zachmielewski mogliśmy
usłyszeć, że jesteśmy powołani do
trudu. Nie było łatwo przyjąć te słowa i pewnie każdy z nas przyjął je
na swój sposób. Ksiądz oczywiście
rozwinął na podstawie pierwszego
czytania 1Kor 4, 6-15 co oznacza ten
trud dla nas żyjących we wspólnocie i podkreślił, że tylko z Chrystusem jesteśmy w stanie znosić troski
życia codziennego, oddając i zawierzając Mu wszystko co mamy.
Ksiądz również nawiązał do tego,
że mamy wspaniałe narzędzia jakimi są:   modlitwa osobista, dzięki
której dążę do świętości, modlitwa
małżeńska wraz z dialogiem, dzięki
którymi wraz z współmałżonkiem
jesteśmy za siebie odpowiedzialni
przed Bogiem, a w końcu modlitwa
rodzinna, która ma na celu uświęcać nasze rodziny. Jeśli żyjemy
tymi zobowiązaniami, to będziemy

pogłębiać naszą relację z Chrystusem
i On będzie w nas działał. Co za tym
idzie, możemy dzięki temu wpływać
na środowiska, w których żyjemy.
We wspólnocie możemy rozeznawać
nasze charyzmaty, które są darem
od Boga, a które nie są naszą własnością i tylko we wspólnocie możemy je rozwijać i się nimi dzielić.  
W niesieniu darów na Ołtarz Pański
kilka osób złożyło deklarację przynależności do Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, która była owocem pracy minionego roku formacyjnego.
Na końcu Mszy św. ks. Rafał wraz
z parą rejonową Lucyną i Mariuszem Formella wręczyli parom animatorskim świece, które będą zapalane
podczas
comiesięcznych
spotkań kręgów Domowego Kościoła.  
Po Eucharystii mogliśmy wysłuchać świadectw, gdzie dwa małżeństwa podzieliły się swoimi wakacyjnymi przeżyciami, które zbliżyły
je do Pana Boga. W tym roku ze
względu na pandemię nie odbyły
się rekolekcje oazowe rodzin, które są integralną częścią na drodze
formacji gałęzi Ruchu Światło-Życie jakim jest Domowy Kościół.
Para rejonowa z racji, że co roku
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Gałęzie - to ludzie, którzy oplatają ziemię i rozprzestrzeniają się
w różnych kierunkach. Dojrzałość to
misja, świadectwo, życie Światłem,
trwanie we wspólnocie i jedność,
której symbolem jest znajdujący
się w środku znak naszego Ruchu.
Bądź uwielbiony Panie, że zgromadziłeś nas w tym pięknym dniu przy
Twoim Stole, że razem z Tobą rozpoczynamy naszą drogę do dojrzałości w Chrystusie! Chwała Panu!
Iza i Rafał Kiehl

KONCERT MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
W niedzielę 6 września
2020 r. odbył się w kościele
św. Józefa w Hamburgu koncert muzyki organowej i kameralnej. Był to pierwszy występ
artystyczny w naszym kościele,
w tym trudnym okresie pandemii.  
Wykonawcami koncertu byli
Anna
Bednarska
(mezzosopran) i Wojciech Bednarski (organy) z War-szawy.
W programie suchacze usyszeli
utwory J.S. Bacha, N. Bruhnsa, J.J.
Frobergera, J. Ruttera, A. Dvoráka,
C. Saint-Saënsa i M. Pluty.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
I NAUKI PRZEDŚLUBNE

JUŻ DZIŚ ZAREZERWUJ SWÓJ CZAS
Już dzisiaj informujemy, że w dniach od 8 do 12 lutego 2021 r. odbędzie się
w naszej Misji, o ile warunki na to pozwolą, kurs przedmałżeński i nauki przedślubne
dla wszystkich, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.
Katechezy dla narzeczonych będzie prowadził pan dr hab. Mieczysław Guzewicz,
członek Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski oraz nasi duszpasterze.

Zapisy odbędą się na pierwszym spotkaniu,
w poniedziałek 10 lutego 2020 r. o godz. 20.00,
w kościele św. Józefa (Gr. Freiheit 41, HH-Altona).
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starają się ozdobić świece symbolem na dany rok, podzielili się tym co
oznacza tegoroczny znak "Dojrzałość
w Chrystusie". Jest to znak zaczerpnięty
z instalacji znajdującej się na grobowcu w Krościenku naszego założyciela
ks. Franciszka Blachnickiego i składa
się z dwóch zasadniczych elementów.
Pierwszym jest drzewo, które jest "drzewem życia", wpisane jest w ziemie,
ale jego korzenie jest poza światem - czyli w Bogu. Drugim jest ziemia - świat.
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HARCERSKA WYPRAWA
Korzystając z pięknej, jesiennej pogody, harcerze z naszej Misji wzięli udział w grze
terenowej, podczas której zdobywali sprawność "przyrodnika".
W czasie zajęć harcerze uczyli się
czytania map, zasad za-chowania

sie w lesie, jak przepowiadać pogodę
z chmur, oraz dowiedzieli się o parkach
przyrody w pół-nocnych Niemczech.
Dzień zakończyliśmy wspólnym ogniskiem i śpiewem. Był to wspaniały
czas, podczas którego miało miejsce wiele przygód i dobrej zabawy.  
CZUWAJ!!!

W MINIONYM CZASIE ODESZLI DO WIECZNOŚCI
+. Bogdanowski Antoni, +. Jasiński Henryk, +. Majer Sebastian,
+. Depka Margareta, +. Ksiazek Eva, +. Wolańska Helena, +. Filipiuk Wiesław,
+. Nessel Artur, +. Damaszek Grażyna, +. Mitsch Andreas,
+. Hildebrandt Helena, +. Wank Cecilie, +. Zymierska Aleksandra,
+. Franiel Irena, +. Skibar Grażyna, +. Banasiak Janina, +. Blaszczyk Dominik,
+. Kilic Grażyna, +. Skotnicka Halina, +. Wieczorkowska Jadwiga,
+. Faust Manfred, +. Drozd Paweł, +. Hinz Paweł, +. Witkowska Elżbieta,
+. Szustak Marek, + Lidtke Andreas, + Fajkis Anna.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

W niecodziennych warunkach,
bo z maseczkami na ustach i w otoczeniu małej grupki gości, którzy zgromadzili się na holu szkolnym, odbyło się
w sobotę 26 września br. ślubowanie
i pasowanie uczniów klas pierwszych
na pełnoprawnych uczniów parafialnej Szkoły Sobotniej w Hamburgu.  

Uczniowie trzech pierwszych klas
(łącznie 41 osób) przygotowani
przez swoje wychowawczynie: Ewę
Jabłońską, Ewę Nideraus-Szmigielską i Ewę Żemlok ślubowali „być
dobrym uczniem, godnie reprezen
-tować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom”. Po
złożeniu ślubowania ks. Maciej
Zabrocki dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. ,,Pasuję
Cię na ucznia pierwszej klasy"
- mówił ksiądz, dotykając kredką, jak czarodziejską różdżką,
ramion pierwszaków, po czym
dokonał poświęcenia plecaków
z przyborami szkolnymi.   Aby
podkreślić wyjątkowość tego wyda-rzenia, dzieci otrzymały od
swoich wychowawczyń – „Order Pierwszoklasisty”. Na koniec rozdzielono wśród bohaterów tego dnia słodkie upominki.
Był to szczególny dzień dla
uczniów, ich wychowawców
i rodziców. Z pewnością pozostanie on na długo w ich pamięci.
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W tym roku uroczystość
I Komunii św. w naszej Misji odbyła się w czterech grupach. Ks. proboszcz kan. Jacek Bystron udzielił
tego sakramentu pierwszej grupie
29 sierpnia i kolejnym trzem grupom
12 września. Dzieci wraz z rodzicami cieszyli się z długo oczekiwanej uroczystości, gdyż ze względu
na pandemię była ona przesunięta
z miesiąca maja na termin jesienny.
Do I Komunii św. ks. Robert, ks. Ma-

ciej i s. Marta przygotowali 95 dzieci.
Część dzieci przystąpiło do I Komunii
św. w parafiach polskich i niemieckich,
a  w naszej Misji 66 dzieci przyjęło ten
sakrament. Chociaż nie wszyscy członkowie rodziny i goście mogli wziąć
udział w tych wydarzeniach, dzieci
bardzo przeżywały swoje pierwsze
spotkanie z Jezusem w Eucharystii.
Składam serdeczne "Bóg zapłać"
tym wszystkim, którzy przyczynili
się do uświetnienia tej uroczystości.
s. Marta Krzych

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Przepisy sanitarne, jakie
dyktuje nam panująca w tym roku
pandemia coronawirusa, wymagały podzielenia sporej ilości dzieci na
3 grupy. Rocznica 1. Komunii św.,
która odbyła się we wrześniu i
w październiku br., zgromadziła razem prawie wszystkie dzieci.
60-osobowa grupa dzieci wypełniła
pierwsze ławki kościoła, by wspominać, ale też obiecać Panu Jezusowi, że chcą iść z nim przez życie.
Podniosła atmosfera dziękczynienia

dla Boga, rodziców i księży, komunijne
stroje, które - choć często już trochę przymałe - były jednak czymś, co wyróżniało
ten dzień i tę Mszę św. Podobnie jak przed
rokiem, dzieci włączyły się w liturgię
poprzez czytanie lekcji mszalnej, śpiew
psalmu, modlitwę powszechną czy złożenie darów na ołtarzu. Na koniec mszy
św. dzieci dziękowały za ten uroczysty
dzień.  Na koniec liturgii otrzymały z rąk
duszpasterzy Pismo Święte i wszyscy
ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.
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OAZA MŁODZIEŻOWA W NASZEJ MISJI

Od października 2020 r. w naszej Misji powstała OAZA – grupa młodzieżowa działająca w ramach ru-chu
ŚWIATŁO-ŻYCIE. Duchowość uczestników Ruchu Światło-Życie wyraża
się w ciągłym pogłębia-niu osobistej
relacji do Jezusa Chrystusa jako Pana
i Zbawiciela. Jest to relacja miłości – całkowitego oddania się Jemu w wierze
i posłuszeństwie na wzór Niepokalanej.
Brzmi to skomplikowanie, ale najprościej ujmując to polega na zaprzyjaźnieniu się z Panem Jezusem. Od tej przyjaźni po prostu wszystko się zaczyna.
Osobisty związek z Jezusem nawiązuje się i pogłębia przez stały kontakt ze
Słowem Bożym, które staje się "słowem
życia" dzięki codziennej modlitwie indywidualnej i wspólnej. To wszystko
dąży do Mszy św. – EUCHARYSTII,
która jest źródłem życia chrześcijańskiego, a zarazem jego szczytem.
Na pierwszym spotkaniu nasza kil-

kunastoosobowa wspólnota zapoznała się ze sobą oraz wzięła udział
w adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z "namiotem spotkania" – jest to czas na rozważanie
Pisma św. Na koniec każdy z uczestników
otrzymał
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Założycielem Ruchu jest ks. Franciszek
Blachnicki
(1921-1987),
który począwszy od rekolekcji
oazowych dla ministrantów wypracował cały system ewangelizacji i
formacji obejmujący dzieci, młodzież
i dorosłych. Pragniemy ten system wprowadzić również do naszej parafialnej wspólnoty, pracując
z młodzieżą i pokazując jej jak życie
nabiera kolorów, kiedy spędza się
je z Bogiem. Serdecznie zapraszamy chętnych na następne spotkanie.
Ks. Rafał Zachmielewski

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
Tegoroczny "Dzień Papieski"
w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu
obchodziliśmy 18 października. Miał on
charakter wyjątkowy nie tylko ze względu na panującą epidemię koronawirusa
i obostrzenia sanitarne, ale przede
wszystkim dlatego, że w tym roku
przypada jubileusz stulecia urodzin oraz piętnasta rocznica śmierci
św. Jana Pawła II. Hasło 2020 roku - "Totus Tuus” jest blisko związane z Janem
Pawłem II. Karol Wojtyła będąc jeszcze
księdzem wybrał to hasło na swoje biskupie zawołanie. Towarzyszyło mu ono aż do śmierci.
W naszej Misji podczas każdej mszy św. wyświetlane zostało przedstawienie
w wykonaniu dzieci i rodziców z Parafialnej Szkoły
Sobotniej nawiązujące do tegorocznego hasła. Myślą przewodnią
przedstawienia była modlitwa Papieża:
„Maryjo Matko moja
i Matko narodu mojego.
Ja, Rybak Ludzi, z siecią zarzuconą
na wielki połów,
przed wielu laty powierzyłem Ci
całą moją przyszłość.

Byłaś mi Matką, kiedy brakło tej,
która wydała mnie na ten świat.
Tyle Ci zawdzięczam!
I wszystko Ci powierzam!
Nie rozstaję się z różańcem,
który wiąże mnie z Tobą najściślej.
Cały Twój jestem,
a wszystko co moje do Ciebie należy.
Przyjmuję Cię do wszystkiego, co moje.
Użycz mi Twego serca Maryjo.
Totus Tuus, Matko. Totus Tuus!”
Przy wyjściu z kościoła zbierane były dobrowolne ofiary - jako
„żywy pomnik” - na Fundację Jana Pawła II w Rzymie,
która wspiera studentów
pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Po liturgii, na stoisku książkowym można było zakupić
różne pozycje książkowe poświęcone św. Janowi Pawłowi II,
modlitewniki i różańce. Wszystko
to przybliżyło wiernym biorącym
udział w tym wydarzeniu sylwetkę Świętego i odzwierciedlało duchowość maryjną św. Jana Pawła II.
s. Marta Krzych
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BIERZMOWAN
W dniach od 19-go do 22-go
października 2020 r. w naszej Misji
odbyły się Msze św., podczas których został udzielony sakrament
bierzmowania. Sakrament ten został udzielony 75 osobom, które
przyjęły go w czterech grupach.
Młodzieży tego sakramentu udzie-

lił ks. bp Horst Eberlein, natomiast
osobom dorosłym sakramentu udzielił
ks. kan. dr Jacak Bystron - proboszcz
naszej Misji. Ta doniosła uroczystość
odbyła się w małych grupach przy
zachowaniu wszelkich zasad higieny
i bezpieczeństwa. Młodzież zachowała potrzebny dystans, nosiła maseczki

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

ochronne oraz ograniczona została ilość osób w kościele. Mimo obostrzeń Msza św. została odprawiona
w sposób bardzo uroczysty. Ksiądz
Biskup mówił w kazaniu o odpowiedzialności związanej z przyjęciem
tego sakramentu oraz o tym, że Bóg
posyła każdego, aby o Nim świadczył.

Na zakończenie Ksiądz Biskup
wyraził
wielkie
zadowolenie
z tego powodu, że tyle osób postanowiło ten sakrament przyjąć i życzył wszystkim wielu
łask od Pana Boga oraz zdrowia.
Ks. Rafał Zachmielewski
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Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
Rozpoczęły się nauki przygotowujące do sakramentu bierzmowania.
Katechezy dla młodzieży odbywają się w trzech punktach katechetycznych:
•
poniedziałek o godz. 17.15 w ramach zajęć klasy 7-8
w salce przy kościele Edith Stein, HH-Neu Allermöhe
•
piątek o godz. 17.00 w domu parafialnym
przy kościele św. Józefa, Gr. Freiheit 41
•
sobota o godz. 9.30 w ramach zajęć klasy 8.
w Szkole Sobotniej, Bürgerweide 33.
Także dorośli mają możliwość przygotowania się do tego sakramentu, dla nich organizowane są osobne spotkania. W ogłoszeniach parafialnych
podawany jest zawsze najbliższy termin spotkania.
Zapisy dokonujemy podczas zajęć u księży prowadzących spotkania.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dnia 1 listopada Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich
Świętych. Jest to dzień, w którym Kościół modli się i wspomina wszystkich
świętych, zarówno tych wyniesionych
do chwały ołtarzy, jak i tych anonimowych. Wszystkich Świętych rozpoczyna okres poświęcony wspomnieniom
zmarłych, dlatego tego dnia – a także
w kolejnych dniach listopada – wierni
odwiedzają groby bliskich. W Hamburgu udajemy się co roku tradycyjnie na
główny cmentarz Ohlsdorf, gdzie spoczywają nasi rodacy z czasu II wojny światowej i ci, którzy przybyli tutaj później.
W sobotę 31 października o godz. 14.00
na cmentarzu Ohlsdorf (kaplica 13)
została odprawiona msza św. konce-

lebrowana, której przewodniczył
proboszcz naszej Misji ks. kan.
dr Jacek Bystron. Słowo Boże wygłosił ks. Rafał Zachmielewski.
W czasie tej liturgii prosiliśmy Dobrego i Miłosiernego Boga o łaskę
Nieba dla wszystkich zmarłych,
szczególnie tych, którzy w minionym roku odeszli do wieczności
z naszej wspólnoty hamburskiej.
W czasie liturgii zostały wyczytane
nazwiska wszystkich zmarłych, któ
-rych pochowaliśmy w tym roku.
Po zakończonej celebracji udaliśmy się w procesji na cmentarz, aby
modlić się za zmarłych kapłanów
i tych, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny, a także za zmarłych
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z naszych rodzin, którzy wyprzedzili nas już w pielgrzymce do wieczności. Zapalono na grobach dziesiątki
pięknych zniczy, dzieci i młodzież
składała wiązanki kwiatów jako
symbol naszej pamięci o zmarłych.
W uroczystościach uczestniczył
Konsul Generalny p. Paweł Jaworski.
Natomiast w niedzielę 1 listopada, na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Neuengamme
uczestniczyliśmy w nabożeństwie
żałobnym, modląc się za poległych,
ofiary wojny a także za zmarłych
z naszych rodzin. Modlitwę prowadził ks. prob. Jacek Bystron.

W uroczystościach wzięli udział: dr Oliver von Wrochem - dyrektor muzeum
KZ Neuengamme, Konsul Generalny
RP w Hamburgu p. Paweł Jaworski
z rodziną, dzieci i młodzież oraz liczni przedstawiciele Polonii. Złożono
wieńce i kwiaty, zapłonęły znicze.
Tego dnia oprócz płynącej z głębi serca modlitwy, chwil zamyślenia i zadumania nad wiecznością i naszą
drogą w kierunku świętości nie zabrakło wspaniałej pogody, która być
może przyczyniła się do tak licznego
udziału wiernych naszej Misji. Dziękujemy serdecznie za Waszą obecność.

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
Ze względu na zwiększającą się liczbę wiernych, od niedzieli
18 października br. - na okres pandemii - wprowadziliśmy dodatkowe dwie Msze św. niedzielne w języku polskim:
- o godz. 9.00 w kościele Herz-Jesu w dzielnicy HH-Hamm,
- o godz. 13.00 w kościele św. Józefa w dzielnicy HH-Altona.

ONLINOWE REKOLEKCJE ADWENTOWE
W dniach od 29 listopada do
2 grudnia 2020 r. odbyły się rekolekcje adwentowe. Wygłoszone zostały przez księży z naszej Misji oraz
ks. Rafał Wasielewski z Harburga.
Można je odsłuchać on-line. Poniżej
znajdują się kody QR, które przekierują Państwa do odpowiednich nauk

1

rekolekcyjnych
umieszczonych
na naszym kanale na YouTube.
Link do rekolekcji znajduje się także na stronie internetowej Misji.
Serdecznie zachęcamy do wysłuchania nauk rekolekcyjnych,
w ramach przygotowania się
do świąt Bożego Narodzenia.

		2			3			4

EUCHARYSTIA TO MOJA AUTOSTRADA DO NIEBA
Carlo Acutis ,15-letni geniusz
komputerowy, w którego żyłach płynie polska krew, 10 października został
ogłoszony błogosławionym. Był przekonany, że Bóg jest mocno aktywny
on-line, a jeden post w mediach społecznościowych na zawsze może odmienić czyjeś życie. Ponieważ Eucharystię uważał za swą „autostradę do
nieba”, o jej mocy opowiadał w sieci.
Urodził się w 1991 r. w Londynie
w rodzinie dobrze sytuowanych Wło-

chów. Jego babcią ze strony taty była
Polka. Na ósme urodziny dostał
w prezencie komputer i zaczął odkrywać nową pasję. Jako nastolatek
dorównywał studentom informatyki. Obsługiwał programy, ucząc się
ich samemu jedynie z książek. Sam
programował i tworzył strony internetowe. Jego dziełem jest serwis
miracolieucaristici.org. Można tam
znaleźć materiały o cudach eucharystycznych na całym świecie. Carlo
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chciał, żeby ludzie naprawdę zrozumieli, że Eucharystia nie jest tylko
symbolem. Przygotowana przez niego wystawa o cudach eucharystycznych wędruje obecnie po Korei Płd.
i Indiach. Mama wspominając przyszłego błogosławionego mówiła:”
Zadziwiały mnie dylematy mojego
dziecka. Pytał np. dlaczego stadiony
są pełne ludzi, a kościoły pustoszeją. Potrafił mnie ofuknąć, gdy kupowałam zbyt drogie rzeczy, mówiąc,
że woli raczej wesprzeć bezdomnych, z którymi się przyjaźnił”. Tata
wylicza, że syn miał silny charakter,
koledzy cenili go bo umiał bronić
swych przekonań, a nie był przy
tym świętoszkowaty. Od swych rówieśników wyróżniał się nieprzeciętną wiarą. Dwa lata wcześniej od
kolegów przystąpił do I Komunii
świętej. Później nie było dnia, by
nie uczestniczył w Eucharystii, nie
odmawiał różańca czy zapomniał
o pierwszopiątkowej spowiedzi.
Gdy białaczka w piorunującym tempie odbierała mu siły mama uczyła
się od niego cierpliwości i zaufania.
Nie bał się stawiać trudnych pytań
o kres życia. Dzięki synowi zaczęła
klękać przy nim do modlitwy. Syna
nazywa swoim małym zbawicielem, bo dzięki niemu cała rodzina
zbliżyła się do Boga. „Być zawsze

zjednoczonym z Jezusem”, oto mój
plan na życie – notował w swym duchowym dzienniku. Po codziennej
mszy zawsze zostawał w kościele na
chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu. Był też bardzo oddany Maryi.
Zawierzył Jej swoją czystość. – Mówił,
że Matka Boska to jedyna kobieta jego
życia. Żartował, że modlitwa na różańcu to najbardziej romantyczne spotkanie, jakie codziennie odbywa. Mając 15 lat, nagle zachorował. Zwykłe
przeziębienie, jak wstępnie podejrzewano, okazało się ostrą białaczką. Kiedy lekarz zapytał go, czy cierpi, Carlo
odparł, że wielu ludzi cierpi bardziej.
Swój ból ofiarował za papieża i Kościół.
Zmarł w szpitalu trzy dni po pierwszej
diagnozie.Był na to jednak przygotowany. W jego komputerze mama znalazła nagranie, w którym zapowiada,
co się stanie.  Carlo przepowiada swoją
śmierć, bo widzi ją jako przejście. Jeśli
ktoś naprawdę kocha Jezusa, nie boi
się śmierci – podkreśla mama nastolatka, który zmarł w opinii świętości.
Kościół nie był w stanie pomieścić
wszystkich, którzy przyszli go pożegnać. Opłakiwali go m.in. biedacy, którym w drodze do szkoły
zanosił robione przez siebie kanapki oraz koledzy ze szkoły, którym
dawał
bezpłatne
korepetycje.
Cty. za: https://bytom.kapucyni.pl
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W naszej Misji wspólnota
WOJOWNIKÓW MARYI działa już
pół roku. Jest to jedyna taka grupa
działająca w Niemczech.   Spotkania
odbywają się o godz. 16.00 w pierwsze soboty miesiąca w kościele Herz-Jesu i jest to grupa przeznaczona
tylko dla mężczyzn. Spotkania formacyjne składają się z konferencji
tematycznej, Mszy św. modlitwy różańcowej i Adoracji Najswietszego
Sakramentu. Serdecznie zapraszamy.

GRUPY PARAFIALNE DZIAŁAJĄCE W NASZEJ MISJI
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

I KOMUNIA W NASZEJ MISJI

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
WOJOWNICY MARYI - I sobota miesiąca, godz. 16.00
GRUPA MODLITEWNA „ŹRÓDŁO ŻYCIA” - niedziela, godz. 19.30
GRUPA LEKTORÓW - kontakt z ks. Maciejem 040/ 76 90 27 49
DOMOWY KOŚCIÓŁ - WSPÓLNOTA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN
I DRUŻYNA HARCERSKA - kontakt z księdzem Rafałem 040/71663813
RYCERZE NIEPOKALANEJ (dla dzieci) - kontakz z s. Martą 040/75062074
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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 - Bürgerweide 33

Religia - Język polski - Historia

dzieci od lat 5 do 14 lat
SOBOTA: godz. 9.30 - 12.30 lub godz. 13.30 - 16.30 (12.30 - 15.30 w czasie pandemii)
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
- klasy 6-8
g. 17.15 - 18.00
DZIECI PRZEDSZKOLNE - od 3 do 5 lat niedziela, godz. 15.00 - Msza święta
- kościół św. Józefa - po Mszy świętej krótka katecheza (zawieszona na czasa pandemii)

Z KATOLICKIEJ
ŻYCIA NASZEJ
MISJI 27
DUSZPASTERSTWO POLSKIEJ MISJI
W HAMBURGU
PROBOSZCZ Ks. kan. dr Jacek BYSTRON		
Ks. mgr lic. Robert ELAK 		
Ks. mgr lic. Maciej ZABROCKI			
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
13.00 TYLKO NA CZAS PANDEMII
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-Hamm, Herz-Jesu-Kirche, Bei der Hammer Kirche 12
NIEDZIELA 09.00 HH-Hamm, Herz-Jesu-Kirche, TYLKO NA CZAS PANDEMII
NIEDZIELA 13.00 HH-Hamm, Herz-Jesu-Kirche, Bei der Hammer Kirche 12
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 czasie pandemii spowiadamy w każdy czwartek i piątek od godz. 18.00 do godz. 19.00
i w soboty pół godz. przed wieczorną Mszą św. w kościele Herz Jesu.

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

przy kościele św. Józefa, HH-Altona
(często nazywany kościołem na St. Pauli - na Reeperbahnie)

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

28

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA I NOWY ROK
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA - CZWARTEK- 24.12.2020 r.
St. Joseph (Altona)
		
Msza św. dla rodzin godz. 16.00
					
Pasterka
godz. 20.00
							
godz. 24.00
Herz Jesu (Hamm)
Pasterka
							

godz. 20.00
godz. 24.00

I ŚWIĘTO - NARODZENIE PAŃSKIE - 25.12.2020 r.
St. Joseph (Altona)
		
Herz Jesu (Hamm)			
St. Edith-Stein (Neu Allermöhe)		
Maria-Himmelfahrt (Rahlstedt)		
St. Stephanus (Mümmelmannsberg)
HI. Familie (Langenhorn)		

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

9.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.30
9.00, 13.00
16.30
16.30
18.00
20.00

II ŚWIĘTO - ŚWIĘTEGO SZCZEPANA- 26.12.2020 r.
		

St. Joseph (Altona)

godz.

Herz Jesu (Hamm)			
St. Edith-Stein (Neu Allermöhe)		
Maria-Himmelfahrt (Rahlstedt)		
HI. Familie (Langenhorn)		

godz.
godz.
godz.
godz.

8.00, 9.30, 11.00, 13.00,
15.00, 18.30
9.00, 13.00
16.30
16.30
20.00

„SYLWESTER” - CZWARTEK - 31.12.2020 r.
		

St. Joseph (Altona)

		

godz. 8.30, 18.00

NOWY ROK - PIĄTEK - 1.1.2021 r.
St. Joseph (Altona)
		
Herz Jesu (Hamm)			
Maria-Himmelfahrt (Rahlstedt)		
HI. Familie (Langenhorn)		

godz.
godz.
godz.
godz.

9.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.30
9.00, 13.00
16.30
20.00

HH-Hamm, Herz-Jesu-Kirche, Bei der Hammer Kirche 12
HH-Rahlstedt, Mariä-Himmelfahrt-Kirche, Oldenfelder Str. 25
HH-Langenhorn, Hl. Familie-Kirche, Tannenweg 24a
HH-Neu Allermöhe, St. Edith-Stein-Kirche, Edith-Stein-Platz 1

