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Wyłącznie do użytku wewnętrznego
Kościoła Katolickiego

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie
Polskiej Misji Katolickiej
w Hamburgu!
Lockdownowy Adwent i Święta?
Naprawdę miałem już nadzieję, że tegoroczny
Adwent, jak i Święta Bożego Narodzenia przeżywać
będziemy jak dawniej. Tymczasem słupki zachorowalności rosną, rządzący debatują nad kolejnymi formami izolacji i zapewnienia bezpieczeństwa.
Wśród osób wierzących tworzą się obozy pro i antyszczepionkowców, jakoby przyjęcie lub nieprzyjęcie szczepionki było wręcz wyznaniem wiary. Wzrasta także napięcie między niektórymi państwami
i wszyscy zastanawiamy się, w jakim kierunku to
wszystko zmierza?
I tak się zastanawiam, czy jeszcze jest miejsce
w tym całym „naszym” dzisiejszym bałaganie na
Boże Dziecię? Na szczęście z przesłaniem nadziei
przychodzi sama historia Bożego Narodzenia. I choć
tak często lubimy wiele rzeczy idealizować, to jednak
wydarzenia z Betlejem wcale nie należą do tych po
ludzku idealnych. Czasy nie były stabilne, począwszy od „okupacji rzymskiej” Izraela, poprzez pseudo
-króla Heroda, różnego rodzaju bunty, powstania
i bałwochwalstwa, których dopuszczał się Naród
Wybrany. I to właśnie w takim momencie (Kościół
mówi o pełni czasów) spodobało się Bogu wypowiedzieć Słowo, które stało się Ciałem.
Z tego też powodu nie ma co się załamywać.
Trudne czasy były, są i zapewne nie raz jeszcze będą.
Nie powinno jednak to rzutować na nasze przeżywanie kolejnych Świąt. I chociaż ich zewnętrzne obchody mogą być (znów) nieco ograniczone, to i tak
najważniejsze jest to, czy w naszych sercach Syn Boży
znajdzie dla siebie miejsce i czy w nich się narodzi?
Życzę zatem Wam wszystkim, Drodzy Parafianie,
i każdemu z osobna prawdziwie BOŻEGO Narodzenia - bez względu na towarzyszące nam okoliczności!
Ks. Proboszcz Jacek Bystron
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i na siebie. Zrozumiała, że otrzymała
wskazówkę na przyszłość. Postanowiła
stworzyć instytucję, w której niewidomi będą się kształcić i przygotowywać
do samodzielnego życia. Po latach napisała: „moim największym szczęściem
jest to, że zostałam niewidomą. Cóż by
ze mnie było, gdyby nie to kalectwo? Jakie byłoby moje życie, życie bez niego?”
Jej ślepota stała się skałą, na której Bóg
mógł wybudować piękny dom. Nadano mu nazwę: Dzieło Lasek lub też
TRIUNO – na cześć Trójcy Przenajświętszej. A dewizą tego Dzieła było:
niewidomy człowiekiem użytecznym.
Po raz pierwszy w Polsce podjęto pracę z niewidomymi, a nie tylko dla niewidomych. Matka Czacka chciała, aby
przygotowujący się do samodzielnego
życia niewidomi zrozumieli, że mogą
być szczęśliwi, mimo swojej ślepoty.
To nowe, rewolucyjne odkrycie, które

SPOŁECZNE

12 września do grona błogosławionych zostali włączeni Kard. Stefan
Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka.
„Bóg mógł przez nich dokonać wielkich
rzeczy, bo otworzyli się na Jego łaskę
i z odwagą podjęli swoje powołanie, służąc innym”.
Róża Czacka, późniejsza Matka
Elżbieta, urodziła się w Białej Cerkwi – dziś Ukraina – 22.10.1876 r.,
w znanej arystokratycznej rodzinie. Jej
stryj, Włodzimierz, był kardynałem
i bliskim współpracownikiem papieży.
Róża otrzymała staranne wychowanie
i wykształcenie. W wieku 22 lat straciła
wzrok. Jej ślepota stała się wielką traumą
dla rodziny, która nie umiała przyjąć jej
niepełnosprawności. Jak zaakceptować
to, na co nie potrafili się zgodzić nawet
najbliżsi? Po trzech dniach modlitwy
i rozmyślania Róża zrozumiała, że może
liczyć tylko na Boga, któremu ufała

RELIGIJNO

Nowi błogosławieni - „połączyła ich świętość”
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SŁOWEM WSTĘPU
Matka Elżbieta zawdzięczała własnej
niesprawności, było elementarnie proste, bo odwoływało się do nauki Krzyża. Zmagając się ze swoim kalectwem
i pytając, jak własną biedę przekształcić
w źródło pomocy dla innych, żyjących
w trudniejszej sytuacji, zrozumiała, że
cierpienie może stać się uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem
i dotarcia do prawdy, którą trudno
dostrzec ludziom fizycznie sprawnym
i zaaferowanym problemami dnia codziennego. Z pełną jasnością widziała,
że najbardziej zbliżamy się do Boga,
kiedy jesteśmy blisko człowieka, który
cierpi i jest w potrzebie. Podstawowe
zadanie polega na tym, aby usłyszeć
głos ludzi, których zagłusza cierpienie
i zgiełk świata, i stworzyć przestrzeń,
w której człowiek znajdzie spokój
i miejsce do refleksji, a z czasem też
drogę, która prowadzi do Boga. I Laski
stały się takim miejscem, gdzie oprócz
przygotowania dzieci i młodzieży do
samodzielności, znaleźli miejsce poszukujący Boga i sensu życia.
Z takim ewangelicznym Kościołem
spotkał się w Laskach ksiądz Stefan
Wyszyński. Przyszły prymas urodził
się 3.08.1901 r. w Zuzeli nad Bugiem.
W kraju zniewolonym i prześladowanym, gdyż Polska była jeszcze pod
zaborami, małego Stefana rodzina nauczyła miłości do Boga, Kościoła, Ojczyzny i Matki Najświętszej. Po wstąpieniu do seminarium duchownego
we Włocławku okazało się, że jest cho-

ry na ciężkie zapalenie płuc. Choroba
postępowała tak szybko, że zarówno on
sam, jak i jego przełożeni bali się, że nie
dożyje do święceń kapłańskich. Stefan
modlił się do Matki Najświętszej, aby
wyprosiła mu łaskę święceń i aby mógł
odprawić przynajmniej kilka Mszy
Świętych. Cierpienie, którego doświadczył w czasie seminarium, nauczyło go,
jak sam powie, patrzeć z pokorą na drugiego człowieka.
Święcenia kapłańskie otrzymał
3.08.1924 r. z rąk bpa Wojciecha
Owczarka (założyciela Zgromadzenia
Sióstr, które posługują w naszej Misji).
W marcu 1946 r. papież Pius XII mianował księdza Wyszyńskiego biskupem
lubelskim, a 12.11.1948 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim,
Prymasem Polski. 27.11.1952 r. został
mianowany kardynałem. Niestety ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły zgody na jego wyjazd do Rzymu
na konsystorz, na którym miał odebrać
kapelusz kardynalski. Mógł to uczynić
dopiero 6.05.1957r. Pierwsze spotkanie
księdza Wyszyńskiego z matką Czacką
miało miejsce w lipcu 1926 roku w Laskach. Zapoczątkowana wtedy przyjaźń
z Dziełem Niewidomych i jego założycielami przetrwała aż do końca dni
wielkiego Prymasa. Jego relacje z matką
Czacką zacieśniły się szczególnie w czasie okupacji. Po wybuchu wojny ksiądz
Wyszyński musiał opuścić Włocławek,
gdyż był poszukiwany przez Gestapo.
W czerwcu 1942 roku przyjechał do
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towany. Nie załamał się. W więzieniu powstały dwa największe dzieła:
Jasnogórskie Śluby Narodu i Wielka
Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu
Polski.
Kiedy przeglądamy katalog świętych Kościoła katolickiego, zauważamy, że są tam osoby różnych stanów,
powołań i zawodów. Gdybyśmy mieli szukać wspólnego mianownika, to
można powiedzieć, że potrafili oni
rozpoznać wolę Bożą i ją wypełniać
w sytuacjach i w czasie, w jakim przyszło im żyć. Tak też było w życiu m. Elżbiety Czackiej i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Oboje dobrze wiedzieli,
że Bóg bliski w cierpiącym człowieku
i sakramentach Kościoła, to dwa filary
wiary, która pomaga rozpoznać wyzwania, jakie niesie powołanie w konkretnym czasie i wydarzeniach. Niewidoma, młoda dziewczyna i młody,
chory kleryk. Do tego trudne czasy,
w jakich przyszło im żyć – odbudowa niepodległej ojczyzny, później lata
okupacji i coraz bardziej agresywnego
komunizmu. Można było się załamać
i zwątpić, ale dzięki temu, że potrafili
zaufać Ewangelii, każde z nich na swoją miarę umiało podejmować stojące
przed nimi zadania, torować nowe
drogi i otwierać nowe perspektywy
działania w Kościele w Polsce. Uczynili tyle dobra, ponieważ całe życie
oddali Bogu i na serio przyjęli słowa
św. Pawła: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13).

WSPÓLNOTA

Lasek jako kapelan sióstr, opiekun niewidomych, a także jako kapelan Armii
Krajowej i duszpasterz okolicznej ludności. Po śmierci Matki ksiądz Prymas
często wracał do grobów założycieli
Dzieła. Przed wyjazdem do Rzymu na
sesje soborowe, przed trudnymi rozmowami z ówczesną władzą komunistyczną, niepostrzeżenie i bez zapowiadania się, chociaż na chwilę przyjeżdżał
do Lasek, aby tam się modlić. Co roku
po wielkoczwartkowym Mandatum
w archikatedrze, jechał do Lasek, by
tam razem z niewidomymi, siostrami
i świeckimi trwać na adoracji i napełniać się mocą płynącą z paschalnego
krzyża i zwycięstwa Chrystusowej miłości, aby potem mieć ją dla każdego.
Szczególnie ważny etap w jego życiowej
misji rozpoczął się wraz z nominacją
na arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz prymasa
Polski, gdy wziął na siebie odpowiedzialność za dwie archidiecezje i cały
Kościół w Polsce. W konfrontacji z totalitarnym systemem komunistycznym
z jednej strony wzywał do włączenia
się Polaków w odbudowę zrujnowanego przez wojnę kraju, a z drugiej napominał rządzących, by respektowali
prawa człowieka. Odznaczał się cnotą
męstwa, która ujawniła się zwłaszcza
wtedy, gdy – wobec nasilanych prześladowań Kościoła – wypowiedział władzom komunistycznym zdecydowane:
„Non possumus”. 25.09.1953 r., po kazaniu w kościele św. Anny został aresz-
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Misjonarz z Zambii w naszej Misji
Od 11 do 27 lipca br. gościliśmy
w naszej Misji ks. Wojciecha Ciesielskiego – misjonarza z Zambii.
W tym czasie ks. Wojciech wspierał naszą Misję w posłudze duszpasterskiej,
a w niedzielę 18 lipca na wszystkich
mszach św. głosił słowo Boże i przy-

bliżył słuchaczom sytuację Kościoła
misyjnego w Zambii. Po liturgii można
było złożyć przy wyjściu z kościoła ofiarę na potrzeby tamtejszej wspólnoty.
Za złożone ofiary – w imieniu Ks. Misjonarza – składamy serdeczne Bóg zapłać!

Wakacyjny obóz harcerski
W wakacje harcerze z naszej
wspólnoty parafialnej wyjechali na
obóz harcerski do miejscowości
Skrzynia. Przez kilka dni zmagali się
z pogodą, ale i budowali bramę, półki na rzeczy, uczestniczyli w zajęciach
oraz pogłębiali swoją wiedzę na temat
mitologii. Obóz harcerski był wyjątkowy, gdyż pogoda spowodowała, że
musiał się on toczyć inaczej niż przewidywaliśmy. Mimo wszystko była to
wspaniała przygoda i doświadczenie.

Stawianie wojskowych namiotów, rąbanie drewna, wspólne harce, zabawa
oraz wypełnianie obowiązków w kuchni i na podobozie spowodowało, że więzi pomiędzy nami stały się jeszcze silniejsze. Od sierpnia zaczynamy kolejne
zbiórki harcerskie, na które serdecznie
zapraszamy młodzież i dzieci.
Należy nadmienić, że projekt ten był
współfinansowany w ramach funduszy
polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
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świadczeniu prawdy, jaką jest miłość
Boża, która w pełni wyraża się w postaci Chrystusa. Oprócz tego uczestnicy zatrzymują się przy zagadnieniach
związanych z grzechem, wyglądem
współczesnego świata, trudnościami w wierze i wszystkim tym, z czym
mierzy się młody człowiek. Oaza wakacyjna to także czas odpoczynku
i nabrania sił. Animatorzy dbają
o to, by niczego nie było za dużo ani za
mało i by każdy czuł się dobrze. Dzień
zawsze zaczyna się wspólną modlitwą
i śniadaniem, natomiast późniejszy
plan każdego dnia wygląda inaczej.
Punkty programu, które realizujemy
codziennie to: Msza święta, namiot
spotkania (kilkanaście minut medytacji Słowa Bożego, aby zobaczyć, że
jest ono żywe, współczesne i do mnie

SPOŁECZNE

Młodzież z naszej parafii wzięła udział w rekolekcjach oazowych.
Rekolekcje oazowe kilkanaście dni,
podczas których uczestnicy poznają,
doświadczają i przeżywają konkretne
treści związane z wiarą i obecnością
Pana Boga. Rekolekcje opierają się na
tajemnicach różańcowych oraz wspólnota przeżywa cały rok liturgiczny.
M.in.: jest Boże Narodzenie i rodość
z przyjścia Zbawiciela, jest droga krzyżowa i zatrzymanie się nad jej sensem,
jest cisza przy śmierci Chrystusa, radosne zmartwychwstanie, przyjęcie
Ducha Świętego, który jest darem dla
każdego i wiele innych.
Tematy poszczególnych dni zależą
od stopnia oazy i głównego celu rekolekcji, natomiast pierwszy z nich
opiera się na własnym, głębokim do-

RELIGIJNO

Rekolekcje oazowe

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
-mogę z niego czerpać), spotkania
w grupach (czas dzielenia się z rówieśnikami, pogłębiania wiary

i wspólnego szukania odpowiedzi), czas
wolny (nie może go zabraknąć, w końcu
są wakacje!), pogodne wieczory (wspólna zabawa, film itp.) lub nabożeństwo
wieczorne (w postaci np. adoracji czy
innej formy, którą wybiorą animatorzy). Rekolekcje to doskonały czas na
pogłębienie lub nawiązanie relacji z Jezusem i drugim człowiekiem.

Nowa Siostra w Misji
Z dniem 1 sierpnia 2021 r. rozpoczęła posługę w naszej wspólnocie parafialnej Siostra Małgorzata Depka ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. W swoim
życiu zakonnym pracowała już w placówkach
w Kaliszu, Łowiczu, Zduńskiej Woli, Włocławku, a ostatnio w Gdańsku. Siostra Małgorzata
jest katechetką w naszej Szkole Sobotniej przygotowując dzieci klas trzecich do I. Komunii św. i prowadząc grupę Rycerstwa
Niepokalanej. Naucza także religii
w punkcie katechetycznym przy
kościele św. Edyty Stein w dzielnicy HH-Nettelnburg.
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Życzymy s. Małgorzacie
wielu łask Bożych, opieki
Matki Bożej i dużo radości w posłudze zakonnej
w Hamburgu.
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przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców.
Planowane na kilka dni, trwało ono
ponad dwa miesiące. W czasie walk
w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych.
Straty wśród ludności cywilnej były
ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu
zostało niemal całkowicie spalone
i zburzone.
„Naród, który potrafił wykrzesać
z siebie tak powszechne bohaterstwo,
jest narodem nieśmiertelnym. Bo ci,
którzy zginęli, już zwyciężyli a ci, którzy żyją, będą walczyć i zwyciężać,
i znów dawać świadectwo, że Polska
żyje, póki żyją Polacy”. Taki dramatyczny komunikat odebrano w Londynie na początku października 1944
r., słuchając jednej z ostatnich audycji
radiowych z Warszawy. (N. Davies,
s. 595)

RELIGIJNO

Dnia 1 sierpnia 2021 r. na cmentarzu Neuer Friedhof, przy mogile
polskich jeńców – żołnierzy Powstania Warszawskiego w dzielnicy Hamburg – Harburg, minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych w tragicznych
okolicznościach Polaków. Punktualnie
o godz. 17.00 usłyszeliśmy dźwięk
syren, a następnie wsłuchaliśmy się
w teksty oraz wiersze odczytane przez
ks. Rafała Zachmielewskiego i Harcerzy z 1 DH w Hamburgu.
W czasie apelu zostały złożone wieńce, głos zabrał delegat z Konsulatu RP
w Hamburgu, goście i na koniec zaśpiewaliśmy wspólnie powstańcze pieśni.
Przypomniane też zostało, że w mogile
spoczywają jeńcy, którzy zginęli podczas bombardowań Hamburga, gdyż
nie zostali wpuszczeni do schronów
przeznaczonych tylko dla Niemców.
Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia
w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy
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77. rocznica Powstania Warszawskiego
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Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
Nowy rok formacyjny w Domowym Kościele
W pierwszą sobotę sierpnia 2021r.,
wspólnota Domowego Kościoła działająca przy naszej Misji rozpoczęła rok
formacyjny. Odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św., a po
części formacyjnej Agapa, czyli wspólne grillowanie, tańce i spędzenie czasu.
Każdy mógł powiedzieć świadectwo
związane z wakacjami i przeżytymi
w tym czasie rekolekcjami.
Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi
na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty
wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty,
w której każdy ma świadomość, że
jest dzieckiem Jedynego Boga i stąd
posiadają swą niepowtarzalność oraz

godność. Taka świadomość uzdalnia do
wielkodusznej postawy służby na rzecz
rodziny i poszczególnych jej członków,
a także przyjmowania daru służby od
innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje
się wielką szansą dla wszechstronnego
rozwoju człowieka i uczenia się praktycznej miłości.
Hasło roku formacyjnego 2021/2022
brzmi "Prawda - Krzyż - Wyzwolenie".
Jeżeli Chrystus jest Prawdą, to przez
Chrystusa i krzyż mamy dochodzić do
wolności. Wolności rozumianej jako wyzwolenie się od zła, uzależnień. Mamy
stawać się człowiekiem wolnym, a wolność ma być rozumiana jako świadome
dawanie siebie w służbie dobru.
Ks. Rafał

Biwak harcerski
W pierwszy weekend sierpnia młodzież z drużyny harcerskiej wyjechała
na biwak do Dreilützow. Spędziliśmy
3 dni pod namiotami. Towarzyszyła nam wspaniała pogoda i atmosfera. Odbyły się: świecowiska, ognisko,
zajęcia na temat robienia strzał, gra
terenowa, wspólne tańce i śpiewy. Tematem biwaku była mitologia grecka,
dlatego nie zabrakło zajęć na temat
greckiego teatru, warsztaty teatralne
i odgrywanie scenek związanych
z greckimi mitami.

W ostatni dzień wspólna Msza św. została odprawiona w kaplicy przy pałacu.
W czasie Eucharystii modliliśmy się we
wszystkich intencjach harcerzy i za rodziców. Był to wyjątkowy i piękny czas.
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reprezentować swoją szkołę, swym
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Podczas ślubowania odbył się krótki program artystyczny, w czasie którego
Lea Oborska zagrała kilka utworów
na pianinie. Uczniom zostały poświęcone przez Księdza Macieja tornistry
wraz z przyborami szkolnymi. Był to
szczególny dzień dla uczniów, ich rodziców i wychowawców. Z pewnością
pozostanie on na długo w ich pamięci.
Należy z satysfakcją podkreślić,
że w naszej przyparafialnej Szkole
Sobotniej kontynułuje naukę szkolną
ponad 300 uczniów, ucząc się języka polskiego, historii i geografi Polski oraz religii katolickiej w klasach
od 0 do 8. Projekty szkolne w 2021
roku dofinansowane są ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy
za Granicą 2021, we współpracy ze
Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".

RELIGIJNO

W sobotę 14 sierpnia br. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolno-katechetyczny w parafialnej Szkole Sobotniej
w Hamburgu. Na dziedzińcu katolickiego gimnazjum St. Ansgar-Schule
przywitał dzieci i ich rodziców dyrektor szkoły ks. kan. dr Jacek Bystron.
W panującym okresie pandmii rodzice
jak i dzieci wysłuchali powitania w maseczkach. Nie odbyła się, niestety, tradycyjna Msza św. inaugurująca nowy rok
szkolny. Krótkie wystąpienie Księdza
Proboszcza zwieńczyło przedstawienie grona pedagogicznego. Przywitano
dwie nowe osoby - siostrę Małgorzatę
Depka oraz p. Magdalenę Rogula. Następnie każda klasa udała się ze swoim
wychowawcą do sali lekcyjnej.
Natomiast kilka tygodni pózniej,
w sobotę 6 listopada br., odbyło się
ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów w naszej Szkole Sobotniej. Ponad
30 uczniów (z trzech pierwszych klas)
w obecności swoich rodziców ślubowało „być dobrym uczniem, godnie

PISMO

Nowy rok szkolny i ślubowanie pierwszoklasistów
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Od piątku, 13 sierpnia do niedzieli
15 sierpnia – Uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, rodziny, które
odwiedza Matka Boża Trzykroć Przedziwna z Schönstatt przeżywały swoje dni skupienia. Specjalnie na tę okazję przyjechała
do naszej wspólnoty siostra Maria Elwira,
która przywiozła ze sobą Auxiliar – ukoronowany wizerunek Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej. Poza wspólną modlitwą i adoracją Najświętszego Sakramentu mogliśmy
wysłuchać także konferencji przygotowanej
przez s. Elwirę i podzielić się własnym świadectwem wiary i zawierzenia się Maryi.

WSPÓLNOTA

Dni skupienia dla Szensztatu
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Podziękowanie za dary
Otrzymaliśmy piękne podziękowanie za dary przesłane przez naszą
Misję dla potrzebujących w Polsce.
„Człowiek jest dobry nie przez to kim
jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi...”
Jan Paweł II
Podziękowanie
Za wrażliwość, otwierającą serce
dla tych, którzy potrzebują pomocy;
za Waszą bezinteresowną chęć do czynienia dobra i ogromną pomoc materialną. W imieniu obdarowanych
dzieci, osób chorych i niepełnosprawnych oraz swoim własnym, pragnę
serdecznie podziękować za: przybory
szkolne - plecaki, piórniki, zeszyty,
długopisy itp., obuwie, odzież, książki, zabawki i środki higieniczne. Te
prezenty dla osób z mojego sołectwa

są ogromną pomocą i wsparciem dla
wszystkich obdarowanych, szczególnie
tych najmłodszych. Ja jako sołtys pragnę
podziękować osobiście za życzliwość
wszystkim, którzy zaangażowali się w tę
akcję, szczególnie Ks. Prob. Dr. Jackowi
Bystronowi, Ks. Rafałowi Zachmielewskiemu, a także wszystkim ludziom, którym zawdzięczanym ogromną radość
i uśmiech na twarzach dzieci. Dziękujemy za ogromne wsparcie i za otwarte
serca. Ile by tu nie napisać, ile by tu nie
powiedzieć, nie jestem w stanie wyrazić
mojej wdzięczności. Dziękując z całego
serca, jednocześnie zapewniam o modlitwie i pamięci.
Szczęść Boże!
sołtys Joanna Wodzik
wraz z Radą sołecką

82. rocznica wybuchu II wojny światowej
Są takie daty, które w zbiorowej pamięci Polaków zajmują miejsca szczególne. Do nich należy oczywiście data
- 1 września 1939 roku i wojna obronna Polaków. Czcimy pamięć tych, którym nie brakło wiary i sił, aby złożyć
swe życie w służbie ojczyzny. Chociaż
minęły 82 lata, nie wygasła pamięć
o dramatycznych wydarzeniach tamtego września. Gromadząc się 1 września br. - w rocznicę wybuchu II wojny
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nica krzyża jest naszą mocą, a zmartwychwstanie Twojego Syna podstawą
naszej nadziei. Uwolnij naszych zmarłych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny,
z więzów śmierci i przyjmij ich do społeczności zbawionych. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen”.

RELIGIJNO

odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, w czasie którego modlono się za
pomordowanych i za ofiary II wojny
światowej. Organizatorem nabożeństwa była Fundacja „Mahnmal St. Nikolai-Kirche” przy współudziale PMK
w Hamburgu. W modlitwach uczestniczył ks. Rafał Zachmielewski.
Polecajmy miłosiernemu Bogu
wszystkich zmarłych, którzy oddali
swoje życie w obronie naszej Ojczyzny: „Boże, Ojcze wszechmogący, tajem-

PISMO

światowej - na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Neuengamme (KZ-Gedenkstätte Neuengamme) chcieliśmy przez naszą pamięć
i modlitwę podziękować Bogu za tych
wszystkich, którzy nie wahali się oddać
własnego życia, by Ojczyzna była wolna. Modlitwom prowadzonym przez
naszych księży przewodniczył ks. Maciej Zabrocki. W uroczystościach wziął
udział Konsul Generalny RP w Hamburgu pan Paweł Jaworski, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej w Hamburgu, siostry zakonne, harcerze oraz nasi
parafianie. Złożono wiązanki kwiatów
i zapalono świece.
Tego samego dnia w ruinach kościoła
św. Mikołaja w Hamburgu o godz. 18:00

W
HAMBURGU
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Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
Relacja z „Marszu dla Życia” w Berlinie
W sobotę 18 września br. odbył się
w Berlinie kolejny, już 17 Marsz dla
Życia. Na tę demonstrację w obronie
życia, protestując przeciwko aborcji
i eutanazji przybyło około 4500 ludzi
czyli o tysiąc więcej niż w ubiegłym
roku.
Naszą Misję reprezentowała
19-osobowa grupa parafian pod duchowym
przewodnictwem
ks.
Markusa
Diedericha,
proboszcza parafii św.
Elżbiety w Hamburgu.
Na początku marszu
jak zawsze były piękne świadectwa, a także
koncerty różnych artystów, którzy apelowali,
by każde życie zostało
z radością przyjęte.
Wśród uczestników marszu byli
także katoliccy biskupi ordynariusze,
między innymi ks. bp Stefan Oster
z Pasawy, który wskazał na „straszną
liczbę” przypominając, że w Niemczech dokonuje się ponad 100 tys.
aborcji rocznie. Podkreślił prawo
każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przypomniał, że ok. 90 proc. poddawanych
aborcji nienarodzonych to dzieci ze
zdiagnozowanym zespołem Downa.
Podczas nabożeństwa ekumenicz-

nego kończącego Marsz, bp Wörner
skrytykował rosnącą „obojętność i beztroskę”, z jaką traktowana jest godność
nienarodzonego dziecka. Jednocześnie zaapelował, aby kobietom w ciąży
zapewnić „wszelką możliwą pomoc”.
Od 1995 r. w Niemczech zabito 2,5 miliona „stworzeń Bożych”. To „najgorsze
pogwałcenie praw człowieka” w ciągu ostatnich 25 lat.
Organizatorem Marszu dla
Życia był Krajowy Związek
Prawa do Życia (Bundesverband Lebensrecht), skupiający 13 organizacji obrońców życia. Coroczny Marsz
w stolicy Niemiec jest największą w kraju demonstracją na rzecz ochrony życia.
Podobnie jak w poprzednich
latach, odbyła się też kilkusetosobowa kontrmanifestacja środowisk lewicowych, domagających się nieograniczonego prawa do aborcji.
Zachęcamy do wzięcia udziału
w kolejnym marszu w obronie życia,
który odbędzie się za rok 17 września
2022 roku, a także zachęcamy do włączenia się w modlitwę za nienarodzonych oraz przyszłych rodziców, by nie
bali się przyjąć nowego życia, które jest
wielkim darem Bożym.
Maria Gawęda
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Bobaš - proboszcz chorwackiej Misji,
ks. prob. Sérgio Santos Reis z portu-

MISJI
W
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W czwartkowy wieczór 23 września 2021 r. katedra hamburska stała
się miejscem spotkania modlitewnego Misji obcojęzycznych w Hamburgu, na którym znajdowały się obrazy,
statuły i ikony Maryi z różnych sanktuariów Maryjnych. Uroczystej Mszy
św. przewodniczył ks. prał. Peter Mies
- proboszcz katedry. Współkoncelebrowali ją: ks. kan. Jacek Bystron - proboszcz polskojęzycznej Misji, o. Anto

POLSKIEJ

Pielgrzymka maryjna Misji obcojęzycznych

SPOŁECZNE

mszalnej, śpiew psalmu, modlitwę
powszechną czy złożenie darów na
ołtarzu.
Na koniec Mszy św. dzieci podziękowały Panu Bogu, swoim rodzicom
i kapłanom za ten uroczysty dzień.
Po liturgii zostały wręczone dzieciom
Pisma Święte oraz zrobione zostało
wspólne zdjęcie.

RELIGIJNO

W niedzielę, 19 września 2021 r.
w kościele św. Józefa dzieci z naszej
wspólnoty parafialnej przeżywały
swoją I rocznicę Komunii św. W uroczystej Mszy św., której przewodniczył
Ks. Proboszcz Jacek Bystron, uczestniczyło prawie 50 dzieci wraz ze swoimi
rodzinami. Podobnie jak podczas uroczystości I Komunii św., dzieci włączyły się w liturgię poprzez czytanie lekcji

PISMO

Rocznica I Komunii św.
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galskiej Misji i ks. prob. Oscar López
z hiszpańskiej Misji.
Piękną oprawę muzyczną przygotowała Schola Polskiej Misji Katolickiej pod kierownictwem pana
Jarosława Kocika i pana Mateusza
Balsama. Wspaniale przygotowana
liturgia sprawowana w różnych językach dostarczyła uczestnikom liturgii wielu wrażeń i głębokich przeżyć
duchowych.
Parafianie, którzy przybyli do ka-

tedry na tą uroczystość, mogli po liturgii
poczęstować się, na specjalnie przygotowanym stoisku, różnymi specjałami z
międzynarodowej kuchni. W życzliwej
i radosnej atmosferze, przy zachowaniu
wszelkich przepisów sanitarnych, rozmowy towarzyskie trwały do późnych
godzin wieczornych. Wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania tego
wydarzenia bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!
Henryk Koszałka

Przedstawienie teatralne dla najmłodszych
W sobotę 25 września 2021 r.
o godz. 9:30 i 11:10 w budynku szkolnym St. Ansgar-Schule aktorzy Teatru Czwarte Miasto z Gdyni przedstawili dla najmłodszych uczniów
naszej Szkoły Sobotniej bardzo ciekawy spektakl pt.: KOSZ. Oto, jak zapowiedzieli się sami aktorzy tego teatru:
„Kosz” w reżyserii Piotra Srebrowskiego to spektakl dźwięczny i obrazowy.
Widzowie od początku do końca będą
zaczarowani magią tworzenia. Językiem jest ruch, muzyka i to, co kryje się
w koszu. Dzieci podczas spektaklu

będą się uczyć jak dbać o naszą Ziemię,
uruchamiają wszystkie swoje zmysły...
Na koniec tego interesującego spotkania można było sobie zrobić zdjęcie
z aktorami i zakupić przygotowane przez
aktorów pluszaki.
Należy nadmienić, że nasze projekty szkolne w 2021 roku dofinansowane
są ze środków Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w ramach konkursu Polonia
i Polacy za Granicą 2021, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".
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na miejsce objawień. Odwiedziliśmy
również grób stygmatyczki, która
miała objawienia. Spędziliśmy czas w
miłej, radosnej i prawdziwie duchowej atmosferze.
Więcej informacji o tym sanktuarium
można znaleźć na stronach:

SPOŁECZNE

9 października br. z naszej wspólnoty wyruszyła pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Heede. W czasie
Mszy św. powierzyliśmy całą naszą Misję Matce Bożej. Po Eucharystii odbyła się konferencja na temat modlitwy
różańcowej, a następnie przeszliśmy

RELIGIJNO

Pielgrzymka do sanktuarium w Heede
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KATOLICKIEJ
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Dzień Papieski w Hamburgu
W sobotę 16 października 2021 r.
przypadała 43-rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża.
Z tej okazji, w okresie zmagania się z
trwającą jeszcze pandemią, obchodziliśmy w hamburskiej Misji „Niedzielę
Papieską”. Na ołtarzu głównym znajdowały się przez całą niedzielę relikwie św. Jana Pawła II. Przy wyjściu z
kościoła s. Małgorzata Depka rozprowadzała modlitewniki, filmy i różne
pozycje książkowe poświęcone
świętemu. Był tam również do nabycia Różaniec z płatkiem róży
z grobu św. Jana Pawła II oraz
"Kalendarz poświęcony Prymasowi Tysiąclecia i św. Janowi Pawłowi II na rok 2022", wydany
przez Polską Misję Katolicką
w Niemczech. Można też było złożyć dobrowolną ofiarę na Fundację
Jana Pawła II w Rzymie, która została powołana do istnienia 40 lat temu

przez św. Jana Pawła II.
Był to kolejny "Dzień Papieski"
w hamburskiej Misji ubogacający nas
i pozwalający snuć refleksję nad dziedzictwem św. Jana Pawła II.
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złożyli przeczenie harcerskie, wręczona została chusta drużyny i otwarte
zostały próby na stopnie oraz sprawności harcerskie. Nie zabrakło również wspólnych tańców, zawodów,
świecowisk i ognisk. Bawiliśmy się
świetnie, a nawet” kosmicznie”, gdyż
tematem przewodnim były Gwiezdne
Wojny.

RELIGIJNO
W
HAMBURGU

W dniach: 15-17 października br.
grupa harcerzy z naszej Misji brała
udział w szkoleniu dla zastępowych
w Berlinie. Szkolenie to przygotowały
środowiska z Lipska, Berlina i Hamburga. Było to duże wydarzenie dla
harcerzy, bo zgromadziło wszystkie
polskie jednostki działające na terenie tego kraju. Szkolenie dotyczyło
sposobu prowadzenia zbiorek, pisania planu zbiorki, metody i metodyki
harcerskiej oraz duchowości. W planach dalszych są wspólne biwaki i kolejne szkolenia.
Natomiast tydzień później odbył się biwak harcerski w Dreilützow.
W wyjeździe wzięło udział 35 osób.
W czasie biwaku harcerze uroczyście

PISMO

Szkolenie dla harcerzy i biwak w Dreilützow

-

ryk Andrzej Nowak, który po swojej
konferencji odpowiadał na pytania
uczestników.
Oprawę modlitewną i muzyczną przygotowały i poprowadziły Nowicjuszki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla dla Polonii
Zagranicznej. Naszą Misję
reprezentowali harcerze, którzy nagrali specjalny film, który został
zaprezentowany na kongresie.

WIARY

„Być patriotą” - pod takim hasłem
odbyło się 16 października br. kolejne
spotkanie z cyklu: Kongres Młodzieży Polonijnej
ONLINE. W Kongresie
wzięła udział młodzież z
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Australii, Brazylii, Ukrainy, Białorusi,
Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Szwajcarii,
Norwegii, Polski, Kanady i Rosji. Gościem specjalnym spotkania był histo-

WSPÓLNOTA

Kongres Młodzieży Polonijnej - „BYĆ PATRIOTĄ”
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Wieczór uwielbienia
W niedzielę 24.10.br. w kościele
św. Józefa po wieczornej Mszy św.
odbył się "wieczór uwielbienia". Towarzyszył nam piękny śpiew Zespołu
Kameralnego pod kierownictwem naszego pana organisty Jarosława Kocika. W scenerii przygaszonych świateł,
w akompaniamencie wspaniałej muzyki mogliśmy pochylić głowy przed
Panem. Tematem tej adoracji była refleksja nad tajemnicą cierpienia. Rozważaliśmy również przesłania bł. ks.
kard. Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej. Podczas modli-

twy mogliśmy wspólnie prosić, dziękować i przepraszać Boga, w świetle słów
z Ewangelii św. Mateusza: "Bo gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam
jestem pośród nich" (Mt 18,20).
Zachęcamy jeszcze raz do rozważenia
tych treści, link do transmisji z "wieczoru uwielbienia" znajduje się poniżej:

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
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Zabrocki. 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,
których 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 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.

SPOŁECZNE

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 30 października o godz.
14.00 na cmentarzu Ohlsdorf (kaplica
13) została odprawiona Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył
proboszcz Misji ks. kan. dr Jacek Bystron. Słowo Boże wygłosił ks. Maciej

RELIGIJNO

Uroczystości Wszystkich Świętych
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1 listopada 2021 roku na terenie byłego obozu KZ Neuengamme odbyło
się nabożeństwo w intencji Polaków,
którzy zginęli w tragicznych okolicznościach w czasie II wojny Światowej.
Nabożeństwu towarzyszyli przedstawiciele Konsulatu, Gazety Polskiej
i parafianie, którzy od lat przychodzą

oddać cześć pomordowanym. Nabożeństwu przewodniczył Ksiądz Proboszcz naszej Misji. Pamiętajmy w tym
świętym czasie zadumy o naszych bliskich zmarłych, ofiarując za nich nasze
modlitwy i odpusty.
Ks. Maciej Zabrocki

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
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- Dnia 4 września br. odbył się wyjazd
do Warszawy wspólnoty "Wojowników Maryi". W tym dniu odbyło się
ogólnopolskie spotkanie formacyjne
"Wojowników Maryi" pod hasłem:
ŚW. JÓZEF "BOŻY PLAN NA IDEALNEGO FACETA". Prowadzącym
spotkanie był ks. Dominik Chmielewski SBD. W kościele św. Stanisława na Żoliborzu dbyła się Msza św.,
różaniec i wspaniałe świadectwo
p. Wojciecha Modesta Amaro, prowadzącego program "Top Chef ".
- W sobotę, dnia 19.10.2019 r. odbyło
się w Poznaniu Ogólnopolskie spotkanie męskiej wspólnoty "Wojow-

POLSKIEJ

Istniejąca w naszej Misji grupa męska „Wojownicy Maryi” wzięła udział
w różnych spotkaniach modlitewnych
na terenie Polski.
- W sierpniu br. grupa "Wojowników
Maryi" odbyła swoje spotkanie z innymi grupami, tym razem w Licheniu.
W wydarzeniu "NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI"
nasi wojownicy czuwali w modlitewnym skupieniu by wypraszać łaski dla
Polski, ale i wszystkich rodaków poza
granicami kraju. Wraz z ks. Dominikiem Chmielewskim wojownicy modlili sie o światło prawdy, aby wychodzić z ciemności grzechu i zła.
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ników Maryi", w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na
Ratajach. Było to pierwsze spotkanie
w formie ojciec i syn. Mężczyźni mogli zabrać swoich synów w wieku 14
+. Tematem spotkania było: „Ojciec
i syn. Jak być bohaterem dla swojego syna”. Punktem centralnym była
Eucharystia celebrowana przez ks.
bpa Szymona Stułkowskiego - biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Na zakończenie spotkania
miała miejsce adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której męż-

czyźni modlili się o uzdrowienie relacji
ze swymi ojcami i synami.
- 6 listopada br. z naszej Misji wyjechała do Bydgoszczy grupa "Wojowników
Maryi". Ulicami Bydgoszczy przeszedł
marsz w ramach Ogólnopolskiego Różańca Mężczyzn. Zgromadzenie, któremu przewodniczył ks. bp Krzysztof
Włodarczyk - nowy ordynariusz diecezji bydgoskiej, rozpoczęło się na Starym Rynku, a uczestnicy przeszli ulicami miasta pod Bazylikę Mniejszą pw.
św. Wincentego a Paulo. W marszu
wzięło udział ponad 4 tys. osób.

Z ŻYCIA NASZEJ MISJI
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+ Schöneck Danuta, + Kowalski Stanisław, + Wypler Barbara, + Bieniek Maria,
+ Magryta Anatol, + Migdziński Barbara, + Paschela Wanda, + Dębiński
Tymon, + Ihma Marian, + Fedorowicz Janina, + Żerebiec Emilia, + Kochel
Jan, + Furman Krzysztof, + Wilczek Bernhard, + Lojewski Jerzy, + Laskowski
Rafał, + Zochol Jolanta, + Szulc Dariusz, + Barski Tadeusz, + Salamon Bernd,
+ Budzinski Leszek, + Ruzicka Jan.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

KATOLICKIEJ

W MINIONYM CZASIE ODESZLI DO WIECZNOŚCI

MISJI

różne zagadnienia dotyczące Kościoła, duchowości i w ogóle tego, co nas
aktualnie cieszy bądź też trapi.
Zatem (nie tylko) Panie, które
mają wolne wtorkowe przedpołudnia
zapraszamy do uczestnictwa we wtorkowych Mszach św. i do spotkania
w ramach wspólnoty KKK.

POLSKIEJ

W każdy wtorek po Mszy św. o godz.
10.30 w salce parafialnej przy kościele
św. Józefa spotyka się Koło Kobiet Katolickich.
Poza tym, że zawsze jest to okazja
do spotkania, wspólnego wypicia kawy
i zjedzenia czegoś (nie tylko) słodkiego, to przede wszystkim można ten
czas spożytkować podejmując prze-

SPOŁECZNE

Koło Kobiet Katolickich w naszej Misji
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INFORMACJE OGÓLNE O KOLĘDZIE
Wizyta duszpasterska księdza w domach ma następujące motywy i cele:
– wniesienie Bożego błogosławieństwa do naszych domów
– wspólna modlitwa całej rodziny

– poznanie parafian, rodzin, ich środowiska życia, ich radości i problemów,
przedstawienie przez parafian swoich sugestii, propozycji, uwag

– wymiar ewangelizacyjny wobec osób i rodzin trochę oddalonych od Boga,
zachęcenie do życia bardziej religijnego i uczciwego szukania Boga

– możliwość rozmowy z księdzem, zapytania o sprawy wiary i moralności.
Należy przygotować na stole krzyż, zapaloną świecę, wodę święconą
i kropidło. Można też położyć Pismo święte.

CHĘĆ PRZYJĘCIA TZW. KOLĘDY, CZYLI DUSZPASTERSKIEGO ODWIEDZENIA
WIERNYCH PROSIMY ZGŁASZAĆ W BIURZE PARAFIALNYM NASZEJ MISJI
OSOBIŚCIE, BĄDŹ TELEFONICZNIE LUB BEZPOŚREDNIO U KSIĘŻY.

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
WOJOWNICY MARYI - I sobota miesiąca, godz. 16.00
GRUPA MODLITEWNA „ŹRÓDŁO ŻYCIA” - niedziela, godz. 19.30
GRUPA LEKTORÓW - kontakt z ks. Maciejem 040/76902749
DOMOWY KOŚCIÓŁ - WSPÓLNOTA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN
I DRUŻYNA HARCERSKA - kontakt z ks. Rafałem 040/71663813
RYCERZE NIEPOKALANEJ (dla dzieci) - kontak z s. Małgorzatą 040/75062074
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NIEDZIELA

HH-Neu Allermöhe, St. Edith-Stein-Kirche,
		
Edith-Stein-Platz 1

MSZE ŚWIĘTE W DZIELNICACH HARBURG-NEUGRABEN

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W ciągu tygodnia spowiadamy pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej,
w niedzielę jeszcze nie ma takiej możliwości.

HAMBURGU

- 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

W

Duszpasterz: ks. dr Wojciech Styś tel. (+49) 40 / 76118211

KATOLICKIEJ

				

MISJI

4. NIEDZIELA MIESIĄCA 16.30

POLSKIEJ

SOBOTA
18.00 HH-Hamm, Herz-Jesu-Kirche, Bei der Hammer Kirche 12
NIEDZIELA 13.00 HH-Hamm, Herz-Jesu-Kirche, Bei der Hammer Kirche 12
na czas pandemii 9.00 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

SPOŁECZNE

MSZE ŚWIĘTE W INNYCH KOŚCIOŁACH
W SOBOTY I NIEDZIELE W HAMBURGU

RELIGIJNO

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

PISMO

Grosse Freiheit 41, HAMBURG - ALTONA - ST. PAULI

-

MSZE ŚWIĘTE W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

WIARY

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

WSPÓLNOTA

przy kościele św. Józefa, HH-Altona
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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 - Bürgerweide 33

Religia - Język polski - Historia

dzieci od lat 5 do 14 lat
SOBOTA: godz. 9.30 - 12.40 lub godz. 13.30 - 16.40 (12.30 - 14.50 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 4-6
g. 16.30 - 17.15
- klasy 7-8
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

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA I NOWY ROK
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA - PIĄTEK - 24
St. Joseph (Altona)
		
St. Joseph (Altona)			
Herz Jesu (Hamm)

GRUDNIA

Msza św. dla rodzin
Pasterka
Pasterka

godz. 16.30
godz. 24.00
godz. 24.00

I ŚWIĘTO - NARODZENIE PAŃSKIE - SOBOTA - 25
St. Joseph (Altona)
godz.
Herz Jesu (Hamm)			
godz.
St. Edith-Stein (Neu Allermöhe)
godz.
Maria-Himmelfahrt (Rahlstedt)
godz.
St. Stephanus (Mümmelmannsberg) godz.
HI. Familie (Langenhorn)		
godz.

„SYLWESTER” - PIĄTEK - 31
		

St. Joseph (Altona)

		

NOWY ROK - SOBOTA - 1

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

GRUDNIA

2021 r.

GRUDNIA

2021 r.

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

2021 r.

godz. 8.30, 15.00

STYCZNIA

St. Joseph (Altona)
		
Herz Jesu (Hamm)			
Maria-Himmelfahrt (Rahlstedt)
HI. Familie (Langenhorn)		

GRUDNIA

9.30, 11.00, 15.00, 19.00
9.00, 13.00
16.30
16.30
18.00
20.00

II ŚWIĘTO - NIEDZIELA ŚW. RODZINY - 26
		
St. Joseph (Altona)
Herz Jesu (Hamm)			
St. Edith-Stein (Neu Allermöhe)
Maria-Himmelfahrt (Rahlstedt)
HI. Familie (Langenhorn)		

2021 r.

2022 r.

godz.
godz.
godz.
godz.

9.30, 11.00, 15.00, 19.00
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
HH-Mümmelmansberg, St. Stephanus-Kirche, Oskar-Schlemmer Str. 6

