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SŁOWEM WSTĘPU
się przygotowywaliśmy, a wiele
z nich było już dopiętych na ostatni
guzik, w tym roku zostały odwołane. Niemniej jednak to nie czas
na załamywanie rąk. Całą naszą
nadzieję pokładamy w Miłosierdziu Bożym! I chociaż niekiedy
jest trudno, to jednak z Bożą pomocą możemy nieśmiało wpatrywać się w przyszłość, bo „jeżeli Bóg
z nami, któż przeciwko nam?” (Rz8,31).
ks. proboszcz Jecek Bystron

orędzie miłosierdzia bożego
lekarstwem na nasze czasy

Niepokój wdziera się ostatnio coraz bardziej do naszej codzienności.
Epidemie, wojny, prześladowania
burzą nasz porządek dnia, czy mogą
jednak zniszczyć naszą wiarę w Boga
i Jego Miłosierdzie? To przecież ona

w chwilach trudności jest dla nas
oparciem i siłą. Podejmujemy zewnętrzne środki ostrożności, ale najważniejsze jest, byśmy wewnętrznie
byli w relacji miłości z Bogiem i drugim człowiekiem. Dlatego przed nami
słowa orędzia o Bożym Miłosierdziu, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie na to III-e tysiąclecie.
Powiedz zbolałej ludzkości, niech się
przytuli do miłosiernego Serca mojego,
a Ja ją napełnię pokojem (Dzienniczek,
nr 1074) – słowa te skierował do św.
Siostry Faustyny Jezus Chrystus,
nasz Zbawiciel. W obecnych czasach
kiedy człowiek jest traktowany jak
rzecz i zatraca się wszelkie wartości, Jezus przez swoją sekretarkę św.
Siostrę Faustynę przekazuje nam
orędzie o Bożym Miłosierdziu, które
ma napełnić nasze serca pokojem. Do
tak wielkiego dzieła powołuje jednak prostą, prowadzącą ukryte życie
w klasztorze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia siostrę Marię Faustynę
Kowalską, która jako siostra zakonna
w krakowskim klasztorze spędziła
długi okres swojego życia, tam rów-
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na wiadomość, sygnał, że łączycie się
z nami na transmisjach Mszy św., były
i są wielkim duchowym wsparciem.
Dzisiaj możemy powiedzieć,
że najgorsze już za nami, że kościoły przynajmniej częściowo zostały
otwarte. Dalej jednak nie wiemy, co
przyniesie nam przyszłość. Wiele obostrzeń nadal obowiązuje i krępuje nasze poczynania. Stąd też musieliśmy
przesunąć na późniejszy czas uroczystości Bierzmowania, czy I Komunii
św. Wszystkie pielgrzymki, do których
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nież zmarła 5 X 1938. To Dobry Bóg
wybrał siostrę Faustynę, tę prostą
córkę polskiej ziemi, jak to nazwał ją
Święty Jan Paweł II, by stała się sekretarką tej niezmierzonej tajemnicy, jaką Bóg chce się podzielić dziś
z każdym z nas. A więc pragnie
przypomnieć nam przez nią, że nas
bardzo kocha, że Jego miłosierdzie
nie ma granic, szczególnie wobec
tych, których grzechy są czarne, jak
szkarłat, ale mocą Jego łaski mogą
wybieleć, jak śnieg. Jezus Miłosierny prosi swoją sekretarkę, by zapisała takie słowa: Miłosierdziem
ścigam grzeszników na wszystkich
drogach ich i raduje się Serce Moje,
gdy oni do mnie wracają. Powiedz
grzesznikom, że zawsze czekam na
nich, wsłuchuję się w tętno ich serca,
kiedy uderzy dla Mnie (Dz. 1728).
Istotą nabożeństwa do miłosierdzia
Bożego jest całkowita ufność, która
określa naszą postawę wobec Boga,
to postawa dziecka, które w każdej sytuacji ufa miłosiernej miłości
i wszechmocy Ojca Niebieskiego.
Ona zapewnia nam otrzymanie
wielu łask. Niepojętych łask – obiecał Pan Jezus – pragnę udzielać
duszom, które ufają Mojemu Miłosierdziu. Kto pokłada ufność w
miłosierdziu Moim, napełnię duszę
jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem (Dz. 1528). Ta postawa ufności jest również warunkiem
czerpania łask. Jezus mówił do Siostry Faustyny: Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim ufność. Im dusza
więcej zaufa, tym więcej otrzyma.
Dusza, która zaufała Mojemu miłosierdziu jest najszczęśliwsza, bo Ja
sam mam o nią staranie (Dz. 1578).

Jezusowa sekretarka świadoma wielkiego miłosierdzia jakim jest nieustannie obdarowywana, chciała
odpowiedzieć miłością na ten przeogromny Boży dar. Chrystus sam
podsunął jej sposób odpowiedzi,
pierwszy to ufność, a drugi to miłosierdzie wobec bliźnich. Pisze Siostra
Faustyna w swoim Dzienniczku takie
słowa Zbawiciela: Żądam od ciebie
uczynków miłosierdzia, które mają
wypływać z miłości ku Mnie. Podaję
ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia: pierwszy – czyn, drugi – słowo,
trzeci – modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia
i jest niezbitym dowodem miłości ku
Mnie (Dz. 742). I nas dziś dobry Bóg
wzywa do czynienia miłosierdzia,
do tego byśmy byli miłosierni przez
czyn, słowo i modlitwę, ale z miłości
do Niego, nie dla sławy, dobrego samopoczucia czy pieniędzy, lecz dla
Niego, bo tylko wtedy jest to miłosierdzie. Ta postawa czynnej miłości
bliźniego jest również warunkiem
otrzymania łask. Jezus przypomina,
że: Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia
w jakikolwiek sposób nie dostąpi miłosierdzia w dzień sądu (Dz. 1317).
Poza ufnością i praktykowaniem
miłosierdzia na co dzień, przedstawił Chrystus również Siostrze
Faustynie dary poprzez, które pragnie obdarzać nas swoją miłością
bez granic, są to: obraz z podpisem
Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia Bożego, koronka do Miłosierdzia Bożego i godzina Miłosierdzia.
Modlitwę zwaną koronką do Miłosierdzia Bożego podyktował Jezus
Siostrze Faustynie w Wilnie w 1935
roku. Miała ona wizję anioła, który
z woli Bożej miał ukarać świat, jednak
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terystyczne dla tego wizerunku
Chrystusa są dwa promienie. Jezus,
zapytany o ich znaczenie wyjaśnił:
Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwa duszę, a więc są
to sakramenty chrztu i pokuty oraz
promień czerwony, który oznacza krew, która jest życiem dusz,
a więc sakrament Eucharystii. Jezus
mówi, że szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go
sprawiedliwa ręka Boga (Dz. 299).
Jest również taki specjalny czas każdego dnia, godzina o której Jezus
powiedział do swojej sekretarki,
że: jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata.(...) Jak zegar wybije trzecią godzinę, zanurzaj się cała
w miłosierdziu Moim (...) w tej godzinie uprosisz wszystko dla siebie
i innych, w tej godzinie stała się łaska dla całego świata – miłosierdzie
zwyciężyło sprawiedliwość (Dz.
1572). Jezus prosił, byśmy, gdziekolwiek się znajdujemy choć przez
krótki moment zagłębiali się w Jego
Męce, szczególnie w Jego opuszczeniu w chwili konania (Dz. 1320).
Czyli możemy to uczynić w domu,
w pracy, w drodze, w tramwaju,
w ciszy własnego serca powierzając Jezusowi nasze ważne sprawy.
Daje nam dobry Bóg również dzień,
który jest dniem wyjątkowym. Powiedział Jezus do Siostry Faustyny:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże. (...) Dusze giną
mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im
ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia Mojego (Dz. 687).
I wszyscy niezależnie od tego, czy są
biedni czy bogaci, szanowani czy po-
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gdy zaczęła modlić się słowami, które
słyszała w swym sercu, a były to słowa koronki do Miłosierdzia Bożego,
to udaremniła zamiar anioła ratując
tym samym ziemię. Jezus powiedział,
że ta modlitwa jest na uśmierzenie
jego gniewu. Ktokolwiek będzie ją
odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Gdy tę
koronkę przy konających odmawiać
będą – Jezus mówi - stanę pomiędzy
Ojcem a duszą konającą nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel
miłosierny (Dz. 1541). Siostra Faustyna wielokrotnie przychodziła innym
z pomocą właśnie w ten sposób. Również, gdy pewnego razu zbliżała się
burza i ta zaczęła odmawiać koronkę to burza ustała. Jezus powiedział
do św. Siostry Faustyny, że przez nią
uprosi wszystko, jeżeli to o co prosi, będzie zgodne z wolą Jego (por.
Dz.1128), czyli dobre dla nas w perspektywie naszego wiecznego szczęścia. Obecnie jest to modlitwa znana
na całym świecie. Modląc się słowami koronki do Miłosierdzia Bożego
o zmiłowanie dla nas i całego świata
wypełniamy uczynek miłosierdzia,
a konającym możemy wyprosić łaskę szczęśliwej i spokojnej śmierci.
Błagać zawsze możemy, ważne abyśmy czynili to z ufnością i łączyli
z praktyką miłosierdzia. Chrystus
przypomina nam o tym poprzez obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Jezus właśnie w takiej postaci ukazał się
Siostrze Faustynie w celi płockiego
klasztoru w 1931 roku. Powiedział też:
Obiecuję, że dusza, która czcić będzie
ten obraz, nie zginie. Przez ten obraz
udzielać będę wiele łask dla dusz,
a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 48). Charak-
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niewierani mają prawo błagać Jezusa
o wszystko. Ważne, aby się do
tego dnia dobrze przygotować
poprzez spowiedź, przyjąć Jezusa do serca w Komunii św. i mieć
w sercu postawę ufności wobec
Boga i miłosierdzia wobec bliźnich.
Tak więc na te szczególne czasy Dobry Bóg powierza każdemu z nas
wyznanie, że nas bardzo kocha, że
pragnie obdarzać nas swoim miłosierdziem. Jest w świecie dużo

zła, ale nie możemy się mu poddawać lecz jako Kościół Chrystusowy
mamy prawo i obowiązek odwoływać się do Boga Miłosierdzia o ratunek wołaniem wielkim. Jako ludzie
świadomi daru Bożej miłości, chcący
żyć wyobraźnią miłosierdzia pełni
nadziei i ufności wypowiedzmy słowa: „Dla jego Bolesnej Męki – miej
miłosierdzie dla nas i całego świata”.
s. M. Diana Kuczek ZMBM

kościół w dobie pandemii z perspektywy naszego podwórka

Gdyby ktoś na początku roku
2020 powiedział nam, że nie będziemy w tym roku uczestniczyli
w obchodach świąt wielkanocnych,
że nie będzie święconki, rekolekcji, spowiedzi wielkopostnej i tego
wszystkiego co je poprzedza, to nie
dalibyśmy temu wiary. Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa spowodowała jednak, że stało
się to naszą rzeczywistością. Takiej
sytuacji w historii Kościoła trudno
się doszukiwać. W okresie różnych
zagrożeń kościoły bywały lokalnie
zamykane, a wierni mieli utrudniony
dostęp do sakramentów. Nigdy jed-

nak nie działo się to na skalę globalną.
Epidemia, której nikt się nie spodziewał, spowodowała, że nie mogliśmy od połowy marca br. fizycznie
brać udziału w życiu wspólnoty parafialnej. Kościoły w Hamburgu zostały zamknięte. Odwołano wszystkie spotkania grup parafialnych,
zamknięta została nasza parafialna Szkoła Sobotnia. Zaplanowane
pielgrzymki do Francji i Polski zostały przesunięte na jesień. Również wyjazdy wakacyjne
dzieci
i młodzieży zostały w tym roku odwołane. Zamarło życie parafialne.
Epidemie, wojny, prześladowania
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ostrożności, nasi kapłani posługiwali wśród chorych odwiedzając ich
w szpitalach, spowiadali i udzielali
Komunii św., uczestniczyli w pogrzebach. Pukający do naszego biura bezdomni i potrzebujący otrzymywali pomoc materialną w postaci
„bonów” na produkty żywnościowe.
W tym wyjątkowo trudnym okresie próbowaliśmy pomóc wszystkim, którzy się do nas zgłaszali.
Powoli sytuacja się normalizuje. Od 10 maja br. zostały otwarte
kościoły dla wiernych. Przestrzegając zaleceń sanitarnych wierni coraz liczniej przychodzą na Msze św.
i nabożeństwa. Można stwierdzić,
że przetrwaliśmy trudny okres próby naszej wiary. Czy wyszliśmy
z tej próby umocnieni na duchu?
Czy nasza wiara się umocniła?
Z pewnością czas izolacji pozwolił
wielu dostrzec, iż wiara potrzebuje wspólnotowego przeżywania.
h.k.
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burzą nasz porządek dnia, porządek
świata, czy mogą jednak zniszczyć
naszą wiarę w Boga? Powstała sytuacja nie odebrała nam nadziei. Będąc
zmotywowani do działania, zastanawialiśmy się, w jaki sposób nawiązać
kontakt z parafianami. Jak dotrzeć
do tych, którzy są w potrzebie, którzy potrzebują kontaktów socjalnych.
Modliliśmy się w naszych domach i rodzinach. Aby zapewnić jednak parafianom kontakt ze
wspólnotą, wprowadzone zostały
w naszej Misji transmisje internetowe.
Byliśmy zachęcani do włączenia się
w modlitwę za pośrednictwem
mediów. W niedzielnych transmisjach Mszy św. z kościoła św. Józefa w Hamburgu uczestniczyło każdorazowo kilka tysięcy wiernych.
Transmitowane były nie tylko Msze
św., ale również czuwania modlitewne,
nabożeństwa
wielkopostne czy „Triduum Paschalne”.
Zachowując wskazane środki
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nowi rycerze niepokalanej
Co roku w naszej Szkole Sobotniej
przyjmowani są nowi Rycerze Niepokalanej do wspólnoty założonej przez
św. Maksymiliana Kolbe. Uroczystość
pasowania, której dokonał ks. prob.
Jacek Bystron odbyła się 7 grudnia
podczas Mszy św. o godz. 12.00. Przed
pasowaniem dzieci zaprezentowały
przedstawienie, jak Maryja objawiła się
w Guadelupe. Po pasowaniu rycerze i inne chętne dzieci włączając się

do Żywego Różańca Dzieci za Rodziców, otrzymały tajemnice na
następny rok. Wszyscy Rycerze
Niepokalanej przez śpiew i modlitwę na nowo oddali się w ręce
Maryi, której pragną pomagać.
Wszystkich, którzy chcą włączyć się do wspólnoty Rycerstwa
Niepokalanej lub Żywej Róży
Dzieci za Rodziców proszeni
są o kontakt z s. Martą Krzych.

konkurs na ciekawą ozdobę choinkową
Wśród uczniów Szkoły Sobotniej zorganizowano konkurs na najciekawszą ozdobę choinkową. Jak zwykle, konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a wskazanie zwycięzcy było bardzo
trudne. Wyłoniono laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii wiekowej od kl. 0 do kl. 3 wygrali:
1. miejsce - Malwina Gębala (kl. 2), Dawid Walkowiak (kl. 0)
2. miejsce - Paulina Gościniak (kl. 2), Julia Strzoda (kl. 2)
3. miejsce - Valentino Taday (kl. 1), Sophie Krukowska (kl. 1)
W kategorii wiekowej od kl. 4 do kl. 7 wygrali:
1. miejsce - Laura Stanke (kl. 5), Barbara (kl. 4b)
2. miejsce - Oliwia Trela (kl. 4), Zofia Piórecka (kl. 6)
3. miejsce - Klara Sosnowski (kl. 7), Olivia Pavlicek (kl. 5)
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W czasie trwania okresu kolędowego - w dniach 18-19 stycznia 2020r.
- na zaproszenie proboszcza Misji
ks. kan. Jacka Bystrona gościli w Hamburgu znani polscy muzycy: Bernard Dornowski były członek zespołu "Czerwone
Gitary" i Bogusław Olszonowicz - lider
zespołu „Duval”. Muzycy uświetnili swym występem liturgię niedzielną, a po mszach św. prezentowali dla chętnych słuchaczy "mini
koncert", przypominając
przeboje "Czerwonych Gitar", takie
jak: "Anna Maria", "Biały krzyż"
i inne. Przy wyjściu z kościoła
można było zakupić płyty zespołu.
W czasie liturgii muzycy wykonywali polskie kolędy i pastorał-

ki oraz składali świadectwo słowa
i życia. Natomiast po Mszy św.
w dzielnicy HH - Rahlstedt
o godz. 16.30 uświetnili swym śpiewem spotkanie opłatkowe, które
odbyło się na sali parafialnej przy
kościele
Wniebowzięcia
NMP.
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spotkania opłatkowe naszych wspólnot

rodziny szensztackie

Jak w co trzecią środę miesiąca, tak i tym razem przy wspólnym odmówieniu modlitwy różańcowej spotkali się w kościele
św. Józefa czciciele Matki Bożej
Trzykroćprzedziwnej w szensztackim wizerunku. Najważniejszym
punktem spotkania zawsze jest Eucharystia, ale tym razem nasze spo-

tkanie po Mszy św. kontynuowaliśmy dalej przy "wigilijnym" stole.
W salce parafialnej zawiązaliśmy wspólnotę stołu i śpiewu,
przy
akompaniamencie
naszych panów organistów. Dziękujemy wszystkim za przybycie i za przyniesione "dary stołu".

grupy dziecięce
12 stycznia 2020 r., w niedzielę
Chrztu Pańskiego, odbyła się uroczysta wigilia wspólnot działających w naszej parafii. Uczestniczyły
w niej takie grupy jak: ministranci,
harcerze, Rycerze Niepokalanej,
Róże Różańcowe dzieci modlących
się za rodziców i rodziców modlących się za dzieci, oraz przedszkolaki, które podczas Mszy św. odegrały
jasełka. Bardzo dziękujemy również Karolowi Korolczykowi, który grą na skrzypcach wprowadzał

wspaniałą atmosferę na Mszy św.
Było to prawdziwie wzruszające widowisko. Dzieci włożyły mnóstwo pracy w naukę swoich ról i grę
aktorską. Dziękujemy s. Marcie oraz
rodzicom dzieci za wielki trud, który włożony został w przygotowanie
tego wydarzenia. Na zakończenie
Mszy św. została odśpiewana przez
harcerzy modlitwa harcerska i przeszliśmy do dużej sali na poczęstunek
oraz dzielenie się opłatkiem. Na sali
przy wspólnym śpiewie kolęd ży-

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
a jedne smaczniejsze od drugich.
Spędziliśmy razem piękne chwile
w prawdziwie rodzinnej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali sale i pomogli
w sprzątaniu, artystom i tym, którzy
przygotowali ciasta i kawę. Niech
Bóg błogosławi nam w Nowym
Roku 2020, abyśmy mogli spotkać się
znów za rok przy stole wigilijnym.

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
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. 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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czyliśmy sobie nawzajem zdrowia,
szczęścia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień Nowego Roku.
W tym dniu nie zabrakło również
prezentów dla dzieci i występów.
Dziękujemy Zosi, Mai i Kubie Wolborskim za wspaniałą grę na instrumentach. Podczas wigilijnego spotkania mogliśmy posmakować różne
wypieki, które przygotowali rodzice. Ciast było od koloru do wyboru,
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źródło życia
W niedzielę 19 stycznia br. wspólnota "Źródło Życia" zorganizowała - jak co roku - wigilię dla swoich
członków. Przyszło wiele osób, a stoły tradycyjnie uginały się od pysznego jedzenia. Było wspólne śpiewanie
kolęd, łamanie się opłatkiem i czytanie Pisma Świętego. Nasza wspólnota w modlitwie pamięta o całej naszej
Misji, a szczególnie modli się za kapłanów i co niedzielę - z różańcem idąc
przez ulicę Reeperbahn - modli się

za osoby zagubione i uzależnione.
Jesteśmy
grupą
modlitewną,
która powstała w 2001 roku na
bazie ruchu "Odnowy w Duchu Świętym". Zawierzeni jesteśmy Maryi Niepokalanej Pokornej Służebnicy Ducha Świętego,
a patronem jest św. o. Pio. Serdecznie zapraszamy na spotkania w niedziele o godz. 19:30 po
Mszy św. wieczornej (oprócz
pierwszej
niedzieli
miesiąca).

duchowa adopcja dziecka poczętego
Pierwsze spotkanie Ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
w 2020 roku rozpoczęło się w środę 22 stycznia od różańca, nabożeństwa do MB Nieustającej Pomocy i Mszy św., którą nasz opiekun
ks.
Maciej
Zabrocki
odprawił
w intencji tych parafian, którzy podjęli
dzieło duchowej adopcji dzieci nienarodzonych. Nie zabrakło modlitwy za
śp. ks. Jana Śliwańskiego, który przed
24 laty otworzył drzwi naszej Misji na
obronę życia w formie duchowej adopcji zagrożonego dziecka i jego rodziny.
Po Mszy św. spotkaliśmy się w salce

parafialnej, ale nie roboczo jak zwykle, lecz przy opłatku, śpiewaniu
kolęd, potrawach typowych dla wieczerzy wigilijnej; wszystko odbyło
się w radosnej atmosferze. Wieczerza została ubogacona obecnością
naszych czcigodnych Sióstr: Marty
i Grażyny. Spotkanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim
i kapłańskim błogosławieństwem.
Była też okazja do podsumowania
naszego
zaangażowania w minionym roku oraz
snucia planów na rok obecny. Będziemy spotykać się nadal raz

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
się dodatkowo w salce parafialnej, by
przygotować kolejne nasze dzieła.

nadzwyczajni szafarze komunii św.

W piątek 24 stycznia 2020 r. po
Mszy św. wieczornej odbyło się
w Domu Parafialnym spotkanie
opłatkowe Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św. pełniących swą
posługę w naszej Misji. Na początku
spotkania ks. kan. Jacek Bystron złożył życzenia i jednocześnie wyraził
podziękowanie Szafarzom za pełnioną posługę. Spotkanie było też okazją do dzielenia się opłatkiem i zło-

żenia sobie życzeń indywidualnie.
Podczas spotkania zostały również poruszone pewne sprawy dotyczące posługi szafarzy. Ks. Proboszcz przypomniał o zadaniach,
jakie pełnią Szafarze Komunii poprzez swoją posługę przy ołtarzu.
W trakcie spotkania Szafarze dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z posługi
przy rozdzielaniu Komunii św.
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w miesiącu, czyli w czwartą środę każdego miesiąca w kościele św. Józefa,
a raz na kwartał animatorzy spotkają
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żywy różaniec

W niedzielę 26 stycznia 2020 r. odbyło się na dużej sali parafialnej przy
kościele św. Józefa spotkanie wspólnoty Żywego Różańca, która istnieje
przy naszej Misji od 2001 roku. Tradycyjnie, jak co roku, spotkanie było
okazją do podzielenia się opłatkiem
i złożenia sobie życzeń. Spotkanie
poprowadził proboszcz naszej Misji ks. kan. Jacek Bystron oraz opiekun wspólnoty ks. Maciej Zabrocki.
W słowie skierowanym do przybyłych Ksiądz Proboszcz podkreślił

znaczenie i moc modlitwy różańcowej
oraz złożył podziękowanie wszystkim osobom dbającym o organizacyjny trzon Żywego Różańca. Podczas
spotkania reprezentanci wspólnoty
Żywego Różańca złożyli Ks. Proboszczowi życzenia z okazji niedawno obchodzonych urodzin. Spotkanie
odbyło się w bardzo sympatycznej
atmosferze. Serdecznie dziękujemy
wszystkim za przyniesione smakołyki na wspólny stół oraz za włączenie się w przygotowanie spotkania.

domowy kościół

W sobotę 25 stycznia 2020r. w kościele św. Teresy w Hamburgu, odbyło
się coroczne spotkanie opłatkowe gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.
Wzięli w nim udział członkowie DK
z parą rejonową Lucyną i Mariuszem Formella i ks. moderatorem
Rafałem
Zachmielewskim oraz szanownymi gośćmi:
ks. Karolem i młodzieżą z Bielefeld.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św.,
którą celebrował i homilię wygłosił
ks. Rafał. Słowem zachęcał wszystkich do intensywnego łączenia się
w jedności z Panem Bogiem na mo-

dlitwie. Przypominał nam, że Bóg jest
Miłością, że jako pierwszy nas umiłował, ofiarowując nam największy
z darów - swoją bezwarunkową miłość. Jest to taka miłość, która daje siebie, która uzdalnia do miłości innych.
Taka miłość powinna wyrażać się również pomiędzy mężem i żoną, złączonych nierozerwalnym przymierzem
z Bogiem i sobą nawzajem.
Ks. Rafal podkreślał, że tajemnica Chrystusa zawiera się i uobecnia
w Eucharystii, która jest szczytem
miłości Boga do człowieka. Kościół
przekazuje nam tę tajemnicę pod-
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rodzeniowych życzeń, w rodzinnej atmosferze, blasku migocących
świec, obficie zastawionym stole
odbywały się rozmowy, dyskusje oraz radość na chwałę Pana.
Następnie głos zabrali goście specjalni z Bielefeld. Ksiądz Karol wygłosił konferencję na temat Oazy
Dzieci Bożych oraz Oaz Młodzieżowych w Niemczech. Zaprosił dzieci i młodzież do udziału
w rekolekcjach wielkopostnych w
Concordii oraz podkreślił, jak ważne jest dla młodzieży przebywającej
poza granicami Polski, uczestnictwo
w oazach młodzieżowych organizowanych na obczyźnie. Konferencję
uzupełniły świadectwa przybyłej
młodzieży oraz tańce towarzyskie.
Na zakończenie programu oglądaliśmy
inscenizację
jasełek
w wykonaniu członków Domowego Koscioła oraz dzieci pod
przewodnictwem
ks.
Rafała.
Spotkanie opłatkowe przepojone
było radością i duchem wspólnoty.
Dzięki takim spotkaniom czujemy,
że nasz Ruch żyje, że możemy budować jedność według wizji Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Mariola Strzoda
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czas każdej liturgii Mszy św. Na
zakończenie do stóp ołtarza podeszły rodziny z Domowego Kościoła w Lübeck, pilotowane przez Anię
i Jacka Zielińskich, aby przyjąć zapalone świece - światło Chrystusa jako
symbol Ruchu Światło-Życie. Wielką radością była dla nas obecność
proboszcza Polskiej Misji Katolickiej
ks. kan. Jacka Bystrona, który podziękował za świadectwo, jakie swoim życiem dają rodziny Domowego Kościoła.
Po nakarmieniu ducha Słowem
i Ciałem Pańskim, wszyscy udali się
na agape, aby cieszyć się przebywaniem razem. Po przełamaniu się
opłatkiem, składaniu sobie bożona-
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ruchu rodzin nazaretańskich
Ruch Rodzin Nazaretańskich
przygotował w czwartek 23 stycznia
br. spotkanie opłatkowe, podczas
którego w rodzinnej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem i odśpiewaliśmy kolędy. Nasza wspólnota

spotyka się w czwartki po wieczornej
Mszy św. W czasie spotkań rozważamy tematy dotyczące wiary i Kościoła,
dzielimy się doświadczeniami wiary
oraz odmawiamy różaniec. Serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty.

jasełka w kościele edith stein
W czwartą niedzielę stycznia, 26 stycznia br., podczas Mszy
św. w kościele Edyty-Stein na Nettelnburgu dzieci z poniedziałkowych zajęć religii zaprezentowały jasełka, do których się przygotowywały pod czujnym okiem siostry Marty. Choć minął już okres
Bożego Narodzenia, to historia z Betlejem jest cały czas żywa i nadal nas inspiruje do przemiany życia oraz budowania rodzin na wzór Świętej Rodziny!
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Kto by pomyślał, że w naszej
Misji jest tyle uzdolnionych osób.
W niedzielę 19 stycznia br. odbyły
się jasełka, w których wystąpili rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia do Sobotniej Szkoły przy naszej
Misji. Prób i przygotowań było co
nie miara, trochę stresu i ćwiczeń, aż
w końcu się udało. Aniołowie, Józef
i Maryja z dzieciątkiem, a do tego
pasterze, królowie i wiele innych
postaci odegrało iście biblijne sceny.
Przybliżyły one prawdę, że Chrystus
na świat przyszedł, aby go zbawić od
grzechu. I choć zapłaci ogromną cenę
za nasze zbawienie, to zmartwych-

wstanie by żyć i dawać życie innym.
Jasełka te odegrane zostały również
w
Sobotniej
Szkole.
Rodzice
dzięki temu pokazali dzieciom,
ile radości może przynieść robienie dobra. Chrystus jest samym dobrem, dlatego wchodząc
w 2020 rok nie zapominajmy o tym, aby
dobrem, życzliwością i miłym słowem
się obdarowywać w każdym dniu.
Jeszcze raz z serca dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się
do zainicjowania i przygotowania
jasełek, szczególnie p. Marioli, która była głównym reżyserem przedstawienia i siostrze Marcie Krzych.
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bal karnawałowy
W sobotę 14 lutego br. odbył się
na dużej sali w St. Ansgar-Schule bal
karnawałowy zorganizowany z myślą o naszych parafianach. Jak przystało na „ostatkowy bal”, wśród gości
wielu było takich, którzy przywdziali ciekawe stroje karnawałowe. Wyśmienita zabawa z muzyką i tańcem
w szampańskim nastroju trwała
do późnych godzin nocnych. Organizatorzy balu zadbali o piękny

wystrój sali, co wprowadzało miłą,
radosną atmosferę. Serwowano potrawy polskiej kuchni, gorące posiłki, napoje, zimny bufet, przystawki.
Należą się duże słowa uznania dla bawiących się i gości za piękną i radosną
atmosferę, jaka panowała w czasie zabawy, natomiast organizatorom balu
oraz wszystkim, którzy włączyli się
w jego przygotowanie, składamy
serdeczne
słowa
podziękowania!

kurs przedmałżeński
W walentynki zakończył się
tegoroczny kurs przedmałżeński
w naszej Misji. Nauki prowadzili:
dr hab. Mieczysław Guzewicz,
ks. Rafał Zachmielewski i ks. kan.
dr Jacek Bystron,
proboszcz
naszej Misji. Każdy
uczestnik uzyskał
świadectwo, które jest niezbędne do zawarcia
sa k r a ment al nego
małżeństwa

w Kościele katolickim. W tym roku
w organizowanym przez nas kursie wzięło udział 148 uczestników.

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
W niedziele 16.02.2020 r.
w
kościele
Mariä-Himmelfahrt
w dzielnicy Rahlstedt odbyła się
Msza św. wspólnotowa Domowego Kościoła, która była połączona
z odnową przyrzeczeń małżeńskich.
Ksiądz Rafał obejmował wszystkie
małżeństwa modlitwą i podczas homilii nawiązał do budowli jaką jest
rodzina, którą powinniśmy budować na Zmartwychwstałym Panu
i wspólnej modlitwie małżeńskiej.
Następnie
zaprosił
wszystkie małżeństwa do odnowienia
przysięgi małżeńskiej i do odśpiewania hymnu: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź…” Byliśmy
dla siebie nawzajem światłem
i z radością patrzeliśmy na małżeństwa, które przyjęły nasze zaproszenie i przyjechały z daleka, by powiedzieć Panu „Fiat“.
Słowa ślubowania małżeńskiego
z konspektu „Eucharystia - małżeństwo“ DK „Słowo stało się ciałem.“
Jest to wielka tajemnica Słowa zaślubiającego nasze człowieczeństwo.
Dla nas małżonków, słowo przysięgi małżeńskiej rozpoczyna także
dzieje miłości. Jest to słowo, które

zawiera w sobie słowo Boże. Nasze
życie małżeńskie uczestniczy w realizacji wspaniałego planu Bożego
wtedy, gdy świadczymy o Nim. Dar
naszej miłości jest odpowiedzią na
dar Boży. Ten dar jest naszą ofiarą
przynoszoną do ołtarza w Eucharystii. To wszystko przedstawiamy
Bogu podczas każdej Mszy św.,
wraz z chlebem i winem -“owocami ziemi i pracy rąk ludzkich“.
Po Mszy św. małżeństwa udały się na randkę małżeńską, aby
przy kawie i cieście radować się
wspólnie
spędzonym
czasem.
Jednym ze zobowiązań Domowego
Kościoła jest „Dialog małżeński”,
którego celem jest uzdrowienie,
odmłodzenie, odświeżenie wzajemnej więzi i atmosfery rodzinnej miłości. Celem jest ustawiczne
spotykanie się w miłości i wspólne
wzrastanie. Chcielibyśmy życzyć
wszystkim małżeństwom, aby sobie wzajemnie pomagały w odkrywaniu łask i charyzmatu, jakimi
Bóg obdarzył każdego z nas i każde
z naszych małżeństw, by mogły one
zaowocować w służbie dla innych.
Lucyna i Mariusz Formella
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podziękowanie za złożony dar
W październiku 2019 r. obchodziliśmy w naszej Misji „Dzień Papieski”,
podczas którego można było złożyć
„Dar serca” na Fundację Jana Pawła
II w Rzymie. Zebrane ofiary od Parafian i ofiary indywidualne wysłaliśmy przelewem na konto Fundacji.
Na początku stycznia br. otrzymaliśmy z Rzymu list dziękczynny, w
którym dyrektor Fundacji o. Krzysztof Wieliczko pisze między innymi:
Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za dar w wysokości 1.610,- €, który
otrzymaliśmy dla Fundacji Jana Pawła
II. Stały kontakt z Dobroczyńcami Fun-

dacji umacnia nas w poczuciu współodpowiedzialności za realizację dzieł
pozostawionych nam jako dziedzictwo pontyfikatu św. Jana Pawła II...
W międzynarodowej Rodzinie Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II pragniemy zapewnić wszystkich
członków
o
modlitwie
w każdy czwartek o 7.00 rano
przy grobie naszego Świętego Jana
Pawła II w Bazylice św. Piotra.
Z wdzięcznością i
modlitwą
o. Krzysztof Wieliczko, osppe

Administrator Fundacji Jana Pawła II

W MINIONYM CZASIE ODESZLI DO WIECZNOŚCI
+. Zaremba Krzysztof, +. Schröder Georg, +. Wessolowski Sophia,
+. Stanik Jarosław, +. Mick Genoveva, +. Ogrodnik Krystyna, +. Hirsch Gerda,
+. Bojarowski Annemarie, +. Skodowski Ursula, +. Bonkowski Felix,
+. Skórka Stanisław, +. Zaremba Edward, +. Romanowska-Blanek Danuta,
+. Winzek Lucia, +. Kraiński Piotr, +. Przemykalski Mirosław, +. Bogdański Antoni,
+. Formela Gertruda, +. Tuligowska Ranata, +. Kacprzyk Grzegorz,
+. Trzcionka Ursula, +. Pazdan Piotr, +. Witkowski Leszek, +. Siejek Julian,
+. Majka Witold, +. Nakdali Ewa, +. Prochniewitz Andreas, +. Dornhardt Edmund,
+. Chebart Renate, +. Neudeck Paul, +. Koller Richard, +. Ohde Anna,
+. Liedtke Paweł, +. Molga Marek.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

W sobotę 22 lutego 2020 r. w budynku
szkolnym
odbył
się
bal
karnawałowy
dla dzieci z klas 0-4.
Był to dzień niecierpliwie wyczekiwany przez
uczniów parafialnej Szkoły Sobotniej w Hamburgu. Superman, strażak, policjant,
królewna, czarodziej, dobra wróżka to tylko
niektóre
stroje
karnawałowe, które dominowały na
balu dziecięcym w naszej Szkole. Wszyscy bawili się znakomicie,
a humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom. Zabawa urozmaicona była ciekawymi konkursami prowadzonymi przez panie wychowawczynie, a o oprawę muzyczną zadbał DJ Rafał. Był również
otwarty bufet, w którym można było zaopatrzyć się w słodycze i napoje.
Należą się wielkie podziękowania nauczycielom naszej szkoły za przygotowanie tego widowiska i poprowadzenie balu. Roześmiane buzie naszych dzieci niech będą podziękowaniem dla organizatorów tego balu.
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Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
byliśmy w alpach...

W czasie ferii wiosennych
26-osobowa
grupa
młodzieży
i opiekunów udała się tradycyj-

ne do Zell am Ziller na wypoczynek
w austriackie Alpy, aby korzystać
z narciarskich tras oraz wyciągów
przygotowanych dla narciarzy.
Grupie młodzieży towarzyszyli ich opiekunowie: ks. Robert
Elak, ks. Rafał Wasielewski, pan
Krzysztof oraz siostra Katarzyna.
Skróciliśmy swój wypoczynek
o jeden dzień, gdyż ze względu na
pandemię zamykano stopniowo
alpejskie stoki narciarskie. Wróciliśmy do domów cali, zdrowi,
zmęczeni aktywnym wypoczynkiem i udaliśmy się na 14-dniową
kwarantannę domową. Składamy opiekunom serdeczne "Bóg
zapłać!" za zorganizowanie wyjazdu i jego bezpieczny przebieg.
Mamy głęboką nadzieję, że za
rok - po ustaniu pandemii - udamy się tam ponownie, aby podziwiać wspaniałe górskie szlaki
i opalić się alpejskim słońcem.

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
Dnia 14 czerwca 2020 roku
o godz. 14.00 w kościele św. Józefa odbyła się Msza św. kończąca
kolejny rok pracy we wspólnocie
Domowego Kościoła. W Eucharystii uczestniczyły rodziny, które przez rok spotykały się w kręgach na modlitwie, dzieląc się
swoimi zobowiązaniami i pogłębiając
w ten sposób naukę Kościoła dotyczącą tematu rodziny. Program
Domowego Kościoła kształtowany
jest na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie
dokumentów
II
Soboru Watykańskiego oraz zasad
formacyjnych Ruchu Światło-Życie
i Equipes NotreDame.
Domowy
Kościół
zwraca
szczególną
uwagę na duchowość
małżeńską,
czyli
dążenie do świętości w jedności ze
współmałżonkiem.
Chce pomóc małżonkom trwającym
w związku sakramentalnym w budowaniu między
nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza
najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez:
życie Słowem Bożym, aby ono realnie
wpływało na codzienne życie, życie
modlitwą, jako osobiste spotkanie
z Chrystusem, swoim Zbawicielem,

życie sakramentalne, zwłaszcza
eucharystyczne, dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie
i wobec innych ludzi, postawę
służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.
W czasie Eucharystii Para rejonowa
Mariusz i Lucyna Formela podziękowali animatorom za rok pracy
i za ich zaangażowanie w nasz
ruch. W ciągu Mszy św. podsumowaliśmy naszą pracę w kręgach
i inicjatywy. W czasie spotkania
modliliśmy się za
naszą
wspólnotę
oraz za wszystkie
rodziny w parafii,
obejmując również
te, które przeżywają
trudności i kryzysy. Ks. Blachnicki
- założyciel Ruchu
Światło Życie pisał,
że: "Tylko prawdziwa miłość potrafi zaspokoić głód
człowieka i tylko
w takiej atmosferze człowiek może
się rozwijać i być
szczęśliwy". Dziś należy objąć
szczególną modlitwą rodziny podkreślając, że rodzina to kobieta
i mężczyzna oraz dzieci jako owoc
ich miłości, za zarazem dar od
Boga. Serdecznie zapraszamy małżeństwa sakramentalne do wstąpienia do naszej wspólnoty, aby
w Kościele odkrywać powołanie
do życia w rodzinie i w rodzinie
odkrywać swoje miejsce i szczęście.
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KALENDARIUM NASZEJ MISJI

zakończenie roku szkol

Zakończył się rok szkolny w parafialnej Szkole Sobotniej. Tradycyjnie, zwyczajem lat ubiegłych, wszystkie dzieci uczące sie w klasach:
0 - 8 powinny były przybyć do szkoły na swoje ostatnie zajęcia szkolne i w sposób uroczysty odebrać świadectwa szkolne oraz nagrody.
Niestety, nie było zakończenia roku w takiej formie, jak to bywało dotychczas. W warunkach panującej pandemii i obowiązujących nas przepisów
sanitarnych podjęto decyzję, że w sobotę 13 czerwca br. swoje świadectwa
odbiorą tylko klasy ósme. Właśnie uczniowie z tych klas kończą edukację
szkolną w naszej szkole, dlatego tylko z nimi pożegnaliśmy się w sposób
"kameralny" wręczając świadectwa i życząc im wszystkiego najlepszego.
Uczniowie pozostałych klas otrzymają świadectwa ukończenia zajęć szkolnych w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21, a więc w sobotę 15 sierpnia br. O szczegółach powiadomimy w późniejszym terminie.

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

lno-katechetycznego

25

KALENDARIUM NASZEJ MISJI
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26DUSZPASTERSTWO POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W HAMBURGU
przy kościele św. Józefa, HH-Altona
(często nazywany kościołem na St. Pauli - na Reeperbahnie)

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

040
040
040
040
040

18 037 391
76 902 749
71 663 813
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-Hamm, Herz-Jesu-Kirche, Bei der Hammerkirche 12
NIEDZIELA 13.00 HH-Hamm, Herz-Jesu-Kirche, Bei der Hammerkirche 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 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

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

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

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

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 - 18.30
- 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 Große Freiheit 41 - po Mszy świętej krótka katecheza dla dzieci
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Zapraszamy do Szkoły Sobotniej przy PMK w Hamburgu

P

olska Misja Katolicka prowadzi
nauczanie przedmiotów ojczystych
w tzw. “Szkole Sobotniej”, do której
uczęszcza ponad 400 dzieci z polskich
jak i narodowościowo mieszanych
rodzin. Zajęcia szkolne prowadzone
są w soboty. Dzieci i młodzież skupione w 23 grupach, nauczane są przez
15 nauczycieli, siostrę katechetkę
i 3 księży. Zajęcia szkolne odbywają się
w budynku katolickiego gimnazjum
„St. Ansgar-Schule” przy ulicy Bürgerweide 33 w Hamburgu.

N

auczanie odbywa się na różnych
poziomach: od klasy zerowej do ósmej.
Dzieci uczestniczą w 3 lekcjach. Uczą się
poprawnie pisać i czytać w języku polskim,
poznają polskie tradycje narodowe, his-

torię i geografię Polski oraz religię katolicką.
W klasie trzeciej odbywa się przygotowanie do I Komunii św., a w klasie ósmej przygotowanie do bierzmowania. Na koniec zajęć szkolnych dzieci biorą aktywny udział
w Mszy św. w kaplicy szkolnej.
odzicom zależy, by w wychowaniu ich
dzieci nie zabrakło tego, co polskie. Pod
tym względem ważna jest właśnie polska
szkoła, religia nauczana po polsku, polskie
tradycje i język. Chociaż dzieci w domu
mówią po polsku, a właściwie w języku
polskim i niemieckim, to jednak oprócz
wartości i umiejętności, które daje dom
i rodzice, dla rozwoju dziecka potrzebne jest
też wsparcie z zewnątrz – ze szkoły i ze strony
Kościoła.

R

Zapisy na nowy rok do Szkoły Sobotniej przy PMK w Hamburgu
Jeżeli koronawirus nie pokrzyżuje nam planów zajęcia rozpoczniemy w sobotę 15.08.2020 r.
w katolickim gimnazjum St. Ansgar-Schule (Bürgerweide 33). Zapisy na nowy rok szkolny można
dokonać bezpośrednio u wychowawców poszczególnych klas.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku: 5-14 lat do szkoły przedmiotów ojczystych:
• grupa przedpołudniowa w godz. 9.30 - 12.40 (łącznie ze mszą św.)
• grupa popołudniowa w godz. 13.30 - 16.40 (łącznie ze mszą św.)

Bliższe informacje na stronie interetowej: www.pmk-hamburg.de
lub pod numerem tel. 040-310040.

