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Drodzy Parafianie, Drodzy Rodacy!
Niebawem zaświeci na niebie gwiazda betlejemska zwiastująca 

narodziny Syna Bożego. Przy blasku tej gwiazdy zasiądziemy do wieczerzy 
wigilijnej. Ta wieczerza łączy wszystkich, jak żadne inne wydarzenie  

w ciągu całego roku.
W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Umiłowaną 

Ojczyznę pragniemy złożyć Wam, drodzy Parafianie i wszystkim naszym 
Rodakom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Życzymy, aby 

radość i pokój Nocy Betlejemskiej nieustannie gościł w Waszych sercach, 
a Nowy Rok Pański 2019 przyniósł wszystkim wiele Bożych darów.  

Niech będzie dla wszystkich radosny i szczęśliwy.
Ks. Biskup Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu Polski ds. 

Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w swoim przesłaniu na Dzień Polonii 
sformułował piękne życzenia dla nas wszystkich sprowadzające się 
do czterech „P”: „ Pozostańcie wierni dziedzictwu, przechowajcie je, 

pomnóżcie, przekażcie”. Te życzenia niech będą także dla nas Polaków 
żyjących na emigracji programem na Nowy Rok.

Duszpasterze PMK w Dortmundzie:

Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków

Ks. Wikariusz Piotr Szwaj

Ks. Wikariusz Łukasz Olejnik

Ks. Prałat Ryszard Mroziuk

Ks. Subsidiar Zbigniew Sarnowski

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

przy wzejściu pierwszej gwaizdki wieczornej na niebie,

ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.

     C.K.Norwid
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Dzisiejszy świat wciąż podkreśla „czar”, „niesamowitość”, „ciepło” tego „rodzin-
nego” czasu i oferuje coraz to nowe propozycje na ustrajanie domów, choinek, wy-
staw sklepowych. W tym całym hałasie przygotowań często gubi się ciszę i po-
kój, oraz to, co tak naprawdę jest najważniejsze. Bo przecież media nic nie mówią  
o przyjściu Syna Bożego, o ubogim żłobie, tylko wciąż podają nowe propozycje za-
kupów. Stańmy jednak na chwilę w tej pogoni za nie wiadomo czym i zwróćmy twarz 
i myśli ku tajemnicy betlejemskiej szopki. Oto z dala od zgiełku świata, w samotnej 
nocy przychodzi na ziemię Dziecię Jezus - nasz Zbawiciel. Nie pragnie On fanfar  
i hołdów od możnych, bo otaczają Go Aniołowie, którzy wielbią Boga za Jego nie-
skończoną miłość. Nie potrzebuje blasku fleszy i rozgłosu, bo pokłon oddają Mu ubo-
dzy pasterze, którzy swymi prostymi, pełnymi zaufania sercami, przyjęli nowinę Bo-
żych Posłańców. Nie potrzebuje On w końcu żadnych skarbów ani drogocennych da-
rów, bo oto na sianie klękają przed Nim Trzej Królowie, przynosząc złoto, kadzidło i 
mirrę. Jest tylko jedna „rzecz”, której potrzebuje ten „Nieogarniony”, który przybrał 
postać jaśniejącego i spokojnego Niemowlęcia - są to nasze serca, gdyż przecież nie 
do szopy i nie do świata przyszedł, ale właśnie do naszych serc - takich zagubionych, 
osamotnionych, zapracowanych. To w nich ma Swój prawdziwy dom i tylko, jeżeli  
w nich przygotujemy Jezusowi miejsce, Boże Narodzenie stanie się rzeczywiście 
prawdziwym czasem przyjęcia Boga do naszego życia. 

Cóż nam, bowiem po tym, że zadbamy w najmniejszym szczególe o tradycyjne 
przygotowanie Wieczerzy Wigilijnej, że nasze choinki zajaśnieją tysiącem światełek, 
jeśli przy tym wszystkim nasze wnętrza będą świecić pustką powierzchownego prze-
żywania Tajemnicy Wcielenia... 

Dlaczego Bóg przyszedł na ziemię? Dlaczego wybrał ubóstwo i cierpienie? 
Jedyną odpowiedzią na to pytanie jest MIŁOŚĆ.
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Obecność Boga w ludzkim sercu, to, że nosimy w sobie Jego życie, Jego miłość, 
Jego prawdę, jest cudem, który ukrywa się pod osłoną codzienności. Cudem, z któ-
rym się zżyliśmy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni przyjmując go w Komunii św. 
Czasem tylko, w takie dni jak dzisiaj, przypominamy sobie, że jest to tajemnica, która 
może przyprawiać nas o zawrót głowy. Odkąd Bóg stał się człowiekiem, wszystko, co 
ludzkie, nabrało znaczenia. I ręce, i oczy, i gesty i ich brak. On, Syn Boży, przez wcie-
lenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, 
ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał.

Wszystko, co dzieje się tej nocy, dotyka naszego życia, mojego życia. Bóg zrodzo-
ny we mnie i krzyż w środku serca mego to budzenie się wiary czy też nawrócenie, 
a także codzienne zmaganie się o życie Boże i ludzkie we mnie i wokół mnie. W ci-
szę wigilijnej nocy wkracza poczucie sensu, który wymyka się prostemu poznaniu 
historii pewnego niezwykłego Człowieka. Dowiadujemy się o Bożym zamyśle by-
cia człowiekiem. Bóg realizuje swój plan: Słowo stało się ciałem. Sens, który był na 
początku u Boga, Sens, który był Bogiem, staje się człowiekiem. Dzięki Niemu czło-
wiek odkrywać może swój sens. Spotkanie z Sensem nie jest tylko przypominaniem 
historii sprzed dwóch tysięcy lat. Bóg Sens nie przychodzi nas jedynie pouczać. Sens 
nas przemienia. Człowiek zostaje stworzony na nowo. Jan ewangelista pisze, że pra-
wo nadał Mojżesz, tymczasem dzięki Chrystusowi Jezusowi stały się łaska i prawda. 

MIŁOSIERDZIE BOŻE 

JAKA KORZYŚĆ Z TEGO, ŻE PAN BÓG NARODZIŁ SIĘ W BETLEJEM,

JEŚLI NIE NARODZI SIĘ PRZEZ WIARĘ WE MNIE, W MOIM SERCU?
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Bóg przemienił nasze człowieczeństwo przez swą łaskawą życzliwość i wszczepił  
w nas zdolność poznania prawdy. Teraz już nie przez posłuszeństwo wobec zewnętrz-
nych norm, ale przez umiłowanie łaski i nasz wewnętrzny głód poszukiwania prawdy 
poznajemy Boga. W imię tej bożonarodzeniowej wiary mówimy, że wielką i świętą 
rzeczą jest być człowiekiem. Ufamy, że każdy, kto przyjmuje człowieczeństwo wła-
sne i innych odpowiedzialnie i z wdzięcznością jako dar i jako zadanie – już przez 
to samo spotyka się z Bogiem. Bóg spotkał się przecież z człowieczeństwem każde-
go z nas, gdy Sens zamieszkał między nami. Droga poszukiwania Boga jest przez Je-
zusa ukierunkowana ku drugiemu człowiekowi. Odkrywając w nim życzliwą obec-
ność Boga i pragnienie prawdy, możemy uwierzyć, że nie tylko betlejemskie Dziecię, 
ale każdy człowiek pochodzi od Boga. A odkrywanie sensu ludzkiego życia prowa-
dzi do Boga z powrotem. 

Jeden z największych chrześcijańskich mistyków i teologów, żyjący w XIII w. do-
minikanin Mistrz Eckhart sformułował warunki, które są konieczne dla Bożych naro-

dzin w sercu człowieka. Obserwując dzisiej-
szy świat można dojść do wniosku, że wszy-
scy postępują na przekór radom filozofa. Zda-
niem Eckharta warunkiem narodzin Boga  
w ludzkim sercu jest pustka. I wewnętrzna ci-
sza. Trudno jest taką ciszę zachować w ferwo-
rze świątecznych przygotowań i w obliczu na-
trętnego marketingu, jakiego doświadczamy  
w sposób szczególny w tym okresie. Czło-
wiek, który oczekuje przybycia bardzo waż-
nego gościa przygotowuje się do tego jak naj-
lepiej. Przyrządza uroczysty posiłek, stroi 
swój rodzinny dom. I bardzo dobrze. Ale naj-
ważniejszym momentem będzie chwila ocze-
kiwania, kiedy nasłuchuje się kroków nasze-
go gościa na schodach. Uroczysta kolacja wi-
gilijna powinna być momentem, w którym 
w szczególny sposób nasłuchujemy kroków 
Boga na schodach prowadzących do naszego 
serca. Pustka w ludzkim sercu jest według Ec-
kharta miejscem przygotowanym dla rodzące-
go się Jezusa. Mistyk określa ją mianem „du-
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chowego ubóstwa”. Oznacza ono brak pożądania materialnych dóbr, otwartość na 
bożą naukę i ufność w boską wszechmoc, bo żeby działał Bóg, trzeba usunąć się nie-
co w bok. Odsunąć swój egoizm i niczego od Boga nie wymagać. Po prostu słuchać. 
Słuchanie nie oznacza naszej biernej postawy - oznacza aktywne przeżywanie tajem-
nicy, którą przypominają nadchodzące Święta. 

W kontekście wiary chrześcijańskiej i Bożego Narodzenia postawa chrześcijanina 
nie oznacza wcale ascezy czy rezygnacji z potrzebnych materialnych dóbr. Oznacza 
właściwe nastawienie do życia i wiary, gdzie dobra materialne oraz zewnętrzne for-
my świętowania nie przesłaniają nam tego co najważniejsze – autentycznego rado-
wania się z narodzin Chrystusa. Stajemy w obliczu tajemnicy rodzenia się Boga nie 
tam, gdzie się Go oczekuje. Jak uważne jest nasze czuwanie z nastawieniem, że Bóg 
przyjdzie w najmniej spodziewanym momencie i w nieoczekiwanej postaci? Jaka 
otwartość serca na pukającego choćby w środku nocy w kimś kłopotliwym? Jaka go-
towość uszanowania Go i obdarowania? Maryja jest Tą, która potrafi przemienić staj-
nię dla zwierząt w dom Jezusa, ze skromnymi pieluszkami i z olbrzymią czułością. 
Czasem trudno nam uwierzyć, że Jezus chce się narodzić w naszych sercach, bo wi-
dzimy w nich zło grzechu i brud niewierności. Szatan robi wszystko, by nas przeko-
nać, że to niemożliwe, by Bóg w nas żył. A Jezus pragnie w nas się narodzić i w nas 
żyć. Narodził się w stajni, byśmy nie mieli wątpliwości, że nie przeszkadzają Mu 
chłody i brud. Trzeba Go tylko zaprosić. I stanie się w nas Boże narodzenie. Przyjmij-
my przychodzącą Miłość i chciejmy dzielić się Nią z innymi – tak bardzo dzisiaj po-
trzeba Jej wśród nas.
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W dniu 31 maja 2018 przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa nazywaną także Bożym Ciałem. To okazja do publicznego wyznawania 
wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakarmencie, który jest niesiony  
w procesji do czterech ołtarzy. Uroczystość w naszej parafii rozpoczęła Msza św.  
o godz. 11.00 w kościele św. Anny w Dortmundzie. Po Mszy św. ulicami wokół 
kościoła przeszła uroczysta procesja, w której wzięło udział ok. 1.500 osób.

Pielgrzymki w roku 2019

1. irlandia - samolotowa 
Termin: 10.06 – 17.06.2019 KOSZT – 1.150,00 EUR

2. lwów i Podole - samolotowa
Termin: 04.09.2019 – 11.09.2019 KOSZT – 750,00 EUR

BOŻE CIAŁO
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Program rekolekcji adwentowych 
oraz sPowiedzi Św. 

rekolekcje wygłosi: o. maciej sadowski Cssr, Rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego OO. Redemptorystów w Tuchowie

08.12 – sobota – rozpoczęcie rekolekcji adwentowych
Hamm – St. Marien   16.00 – 17.00 Spowiedź św.
Hamm – St. Marien  17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  12.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  18.30 – 19.00 Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna  19.00 Msza św. 

09.12 – ii Niedziela adwentu 
Dortmund – St. Marien   8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  9.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  12.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
Hagen – St. Josef   14.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Iserlohn – Hl. Geist  15.00 – 16.00 Spowiedź św.
Iserlohn – Hl. Geist  16.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Witten – St. Franziskus  17.00 Msza św. 
Dortmund – St. Anna  18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

10.12 – Poniedziałek
Dortmund – St. Anna  12.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  17.30 – 18.00 Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna  18.00 Msza. Św. z nauką rekolekcyjną

11.12 – wtorek
Dortmund – St. Anna  12.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  17.30 – 18.00  Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna  18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

12.12 – Środa
Witten – St. Franziskus  17.00 – 18.00 Spowiedź św.
Witten – St. Franziskus  18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  17.30 – 18.00  Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna  18.00 Msza św.

13.12 – Czwartek
Herne – St. Laurentius  17.30 – 18.00 Spowiedź św.
Herne – St. Laurentius  18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  17.30 – 18.00 Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna  18.00 Msza św. 



9

14.12 – Piątek
Hagen – St. Josef  17.00 – 18.00 Spowiedź św.
Hagen – St. Josef  18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  17.30 – 18.00 Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna  18.00 Msza św. 

15.12 – sobota
Dortmund – St. Anna  18.30 – 19.00 Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna  19.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

16.12 – iii Niedziela adwentu – zakończenie rekolekcji adwentowych
Dortmund – St. Marien   8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  9.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna  12.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
Witten – St. Franziskus  13.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Werl – St. Norbert  15.00 – 16.00 Spowiedź św.
Werl – St. Norbert  16.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Dortmund – St. Anna  18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.

UWAGA!!!  Dnia 16.12 w Dortmundzie nie będzie Wieczoru Uwielbienia!
Po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na koncert adwntowy Chóru „Polonia Dortmund”

Program Na Święta i okres Bożego 
narodzenia

24.12 Poniedziałek wigilia Bożego NarodzeNia

Dortmund – St. Anna  20.00 Pasterka dla dzieci i osób starszych
Dortmund – St. Anna  22.00 Pasterka
Dortmund – St. Anna  24.00 Pasterka
Hagen – St. Josef  22.00 Pasterka
Witten – St. Franziskus  24.00 Pasterka
Werl – St. Norbert  24.00 Pasterka
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25.12 – wtorek – uroczystość Narodzenia Pańskiego

Dortmund – St. Marien   8.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna  9.30 Msza św.
Dortmund – St. Anna  11.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna  12.30 Msza św.
Witten – St. Franziskus  13.30 Msza św.
Hagen – St. Josef  14.00 Msza św.
Herne – St. Laurentius  15.00 Msza św.
Iserlohn – Hl. Geist  16.00 Msza św.
Werl – St. Norbert  16.00 Msza św.
Hamm – St. Josef   17.00 Msza św. 

Uwaga!!! Dnia 25.12 w Dortmundzie nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00

26.12 – środa – św. szCzePaNa - drugi dzień Świąt Bożego NarodzeNia

Dortmund – St. Marien   8.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna  9.30 Msza św.
Dortmund – St. Anna  11.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna  12.30 Msza św. 
Witten – St. Franziskus  13.30 Msza św.
Hagen – St. Josef  14.00 Msza św. 

Uwaga!!! Dnia 26.12 w Dortmundzie nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00

28.12 – piątek – Święto ŚwiętyCh młodziaNków - męCzeNNików

Dortmund – St. Anna  18.00 Msza św.       
    z błogosławieństwem dzieci przy żłóbku.

27.12 – czwartek – Święto Św. JaNa aPostoła i ewaNgelisty

Dortmund – St. Anna  18.00 Msza św. z błogosławieństwem wina

30.12 – niedziela – Św. rodziNy 
Dortmund – St. Marien     8.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna    9.30 Msza św.
Dortmund – St. Anna   11.00 Msza św. 
Dortmund – St. Anna   12.30 Msza św. Jubileusze par małżeńskich
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Witten – St. Franziskus   13.30 Msza św. 
Werl – St.Norbert   16.00 Msza św. 
Dortmund – St. Anna   18.00   Msza św.  
       
31.12 – poniedziałek – Św. SylweStra – zakońCzeNie starego roku
Dortmund – St. Anna   17.00   Msza św. 
   dziękczynna z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
   i nabożeństwem na zakończenie Starego Roku

01.01.2019 – poniedziałek – Nowy rok – ŚwięteJ BożeJ rodziCielki
Dortmund – St. Marien     8.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna   11.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna   12.30 Msza św.
Witten – St. Franziskus   13.30 Msza św. 
Hagen – St. Josef   14.00 Msza św. 
Dortmund – St. Anna   18.00 Msza św.

Uwaga!!! Dnia 01.01.2019 w Dortmundzie nie będzie Mszy św. o godz. 09.30

06.01.2019 – niedziela – uroCzystoŚć oBJawieNia Pańskiego (trzech króli)
Dortmund – St. Marien     8.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna    9.30 Msza św.
Dortmund – St. Anna   11.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna   12.30 Msza św. 
Witten – St. Franziskus   13.30 Msza św. 
Werl – St. Norbert   16.00 Msza św. 
Dortmund – St. Anna   18.00   Msza św. 

13.01.2019 – niedziela – Święto Chrztu Pańskiego 
Dortmund – St. Marien     8.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna    9.30 Msza św.
Dortmund – St. Anna   11.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna   12.30 Msza św.
Hagen – St. Josef   14.00 Msza św.
Iserlohn – Hl. Geist   16.00 Msza św.
Witten – St. Franziskus   17.00 Msza św.
Dortmund – St. Anna   18.00 Msza św.
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termin uroCzystoŚć, wydarzeNie, imPreza

08.12.18 Spotkanie uczniów ze św. Mikołajem w Polskiej Szkole
godz.10.00 i 11.00 w kościele, zajęcia według planu,
krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów wszystkich klas

09.12.18 godz.12.30 Msza św. dla dzieci - Powitanie św. Mikołaja
16.12.18 godz.16.00 Spotkanie opłatkowe dzieci i młodzieży pt. „Urodziła się miłość na ziemi”
27.01.19 godz. 12.30 Jasełka bożonarodzeniowe w kościele na Mszy św. dla dzieci w wykonaniu 

uczniów klas młodszych
16.02.19 Bal karnawałowy dla uczniów Polskiej Szkoły:

9.30 - 14.00 z podziałem na grupy wiekowe /sala na parterze/

31.03.19 Bierzmowanie przywitanie biskupa przez uczniów Polskiej Szkoły
26.05.19 Dzień Matki i Ojca – akademia na Mszy św. dla dzieci o godz.12.30

w wykonaniu uczniów wszystkich klas
22.06.19 Wycieczka szkolna
07.07.19 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – Msza św. o 12.30,

rozdanie świadectw, podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

kaleNdarium imPrez szkolNyCh i uroCzystoŚCi koŚCielNyCh
na rok szkolny 2018/2019

05.-06.-07. styczeń 
oraz 26.-29. styczeń 

2019 roku

hamm
lÜnen

kamen
BergkameN
herne
CastroP-rauXeL

03.-04. oraz 27. 
styczeń 2019 roku

werl
Unna
SoeSt
welVer
BÖNeN

10.01. – 16.01.2019

Schwerte
iSerlohn
hemer
wickede
menden
arNsBerg
SUndern

17.01. – 23.01.2019

hagen
witten
wetter
herdecke

24.01. – 31.01.2019

dortmUnd 03.01.2019 – 02.02.2019

eVing 29.12.2018

Prosimy o zgłaszanie się w biurze i w zakrystii. 
Na zgłoszeniu proszę napisać:
imię i nazwisko, dokładny adres, dzielnica 
miasta, numer telefonu i wpisać porę wizyty 
duszpasterskiej (przed południem, w południe, 
po południu).

kolęda – wizyty duszpasterskie w roku 2018/2019 rozpoczną się 29 grudnia 
a zakończą 02 lutego 2019. 

dNi wolNe od Nauki J.Polskiego i religii w roku szkolNym 2018/2019
• Ferie jeSienne /wypadają 3 soboty/ od 13.10.18r. do 28.10.18r.
• Ferie BożoNarodzeNiowo – NoworoCzNe /wypadają 3 soboty/ od 21.12.18r. do 06.01.19r.
• Ferie wielkanocne /wypadają 3 soboty/: 13.04.19r. i 28.04.19r.
• czerwiec /wypada 1 sobota/: 08.06.19r. - festyn parafialny
• czerwiec 22.06.19 - wycieczka szkolna
• liPiec 07.07.19r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego
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dortmund – dom katolicki, rheinischestr.176
Katecheci: Ks. Piotr Szwaj

  Ks. Łukasz Olejnik
 Młodzież młodsza (kl. V-VIII)  sobota godz. 09.00 – 09.45
 Grupa komunijna    sobota godz. 09.00 – 11.10
 Grupa komunijna    sobota godz. 09.50 – 10.35
 Grupa pokomunijna   sobota godz. 09.50 – 10.35
 Grupa średnia (II klasa)    sobota godz. 11.30 – 12.15
 Grupa przedszkolna   sobota godz. 10.40 – 11.10 
 Grupa przedszkolna   sobota godz. 12.15 – 12.45

witten – kościół św. Franciszka, herbederstr. 28
Katecheta:  Ks. Piotr Szwaj

 Grupa komunijna    środa godz. 16.30 – 17.15
 Grupa starsza    środa godz. 17.15 – 17.45

hagen – dom katolicki, schmale str. 18
Katecheta:  Ks. Łukasz Olejnik

 Grupa przedszkolna   czwartek godz. 16.30 – 17.00
 Grupa komunijna    czwartek godz. 17.05 – 17.50
 Grupa pokomunijna   czwartek godz. 17.55 – 18.25
 Grupa młodzieży    czwartek godz. 18.30 – 19.15

dortmund – dom katolicki, rheinischestr. 176
sobota – piwnica
Nauczycielka: pani Mariola Staniucha-Kula (tel. 02304/63204)

 Grupa najmłodsza (klasa I.)  godz. 09.00 – 10.35
 Grupa najstarsza (III i IV klasa)  godz. 10.40 – 12.15
 Grupa średnia (II)    godz. 12.20 – 13.55

sobota – sala ii piętro
Nauczycielka: Pani Mariola Koterba-Maier (tel. 0231/9273954)

 Młodzież młodsza (od V do VII klasy) godz. 09.50 – 11.25
 Młodzież starsza (od VIII)   godz. 11.30 – 13.05

sobota – sala iii piętro
Nauczycielka: pani Tatiana Klaja (tel. 02306/3710275)

 Grupa przedszkolna (od 4 roku życia) godz. 09.00 – 10.35
 Grupa przedszkolna (od 4 roku życia) godz. 10.40 – 12.10

hagen – dom katolicki, schmale str. 18
Czwartek 
Nauczycielka: Pani Grażyna Vogt (tel. 02304/3095690)

 Grupa komunijna    godz. 16.30 – 17.00 
 Grupa przedszkolna   godz. 17.05 – 17.50
 Grupa młodzieżowa   godz. 17.55 – 18.25
 Grupa pokomunujna   godz. 18.30 – 19.15

hamm – nauczanie odbywa się w szkołach w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.
 Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z nauczycielką.

 Nauczycielka: Pani Krystyna Wolnik-Straub (tel. 02381/4262733).
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PRZy MISJI KATOLICKIEJ w DORTMUNDZIE
Polska Szkoła Sobotnia
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informacje Polskiej misji katolickiej w dortmundzie

msze św. dla dzieci w każdą niedzielę o godz. 12.30.
msza św. w intencji ojca św., 
ojczyzny, radia maryja i tV 
trwam

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.30.

wieczór uwielbienia Msza św. i modlitwa uwielbienia w każdą III niedzielę 
miesiąca o godz. 18.00.

grupa modlitewna żywego 
różańca

Spotyka się w każdą I sobotę miesiąca o godz. 17.00 
w Domu Katolickim. O godz. 18.15 modlitwa różańco-
wa w kościele, a następnie o godz. 19.00 Msza św.

Nabożeństwa Fatimskie każdego 13-go dnia miesiąca od maja do 
października rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.30

adoracja Najśw. sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wie-
czornej i w każdy I piątek miesiąca od godz. 15.00

Sakrament chrztU w kościele św. Anny w Dortmundzie udzielany jest 
w każdą I i III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 
12.30, a w innych kościołach po ustaleniu terminu.

naUki Przed chrztem dla 
rodziCów i ChrzestNyCh

w każdy trzeci piątek miesiąca w Domu Katolickim.

grupa modlitwy ojca Pio spotkania w każdy IV poniedziałek miesiąca na Mszy 
św. i na spotkaniu formacyjnym.

grupa modlitewna w werl spotkania w I i III wtorek miesiąca o godz. 18.00 
w Krypcie bazyliki Maryjnej (Wallfahrtsbasilika) 
w Werl.

ministranci spotkania w każdą III sobotę miesiąca o godz. 13.30.
Chór Polonia dortmund spotkania i próby w każdy piątek w Domu Katolickim 

o godz. 20.00.
zespół Folklorystyczny
„wisełka” 

spotkania, próby tańca w każdy piątek 
w Domu Katolickim od godz. 17.30 – 19.30.

Poradnia rodzinna w I niedzielę miesiąca w Domu Katolickim 
od godz. 10.30 – 12.30

Poradnia rodzinna w werl w każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o 
godz. 16.00

grupa samopomocy 
abstynentom „Powrót” 

spotkania w każdy II i IV wtorek miesiąca w Domu 
Katolickim o godz. 17.30

Bezpłatne porady prawne w II niedzielę miesiąca od godz. 10.30 – 12.30 
udzielane przez kancelarię pana mecenasa 
Borisa Serowik i pana mecenasa Dariusa Odyńca.

Bezpłatne Porady 
Psychologiczne

w każdą IV niedzielę miesiąca 
od godz. 10.30 do 12.30
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organizacje i osoby działające przy Pmk w dortmundzie

Chór „Polonia dortmund” Opiekun: ks. prob. Bartłomiej Ilków, przewodnicząca: 
Małgorzata Brzosko 
(tel. 0231/1871460)

zespół wokalno-instrumentalny 
„arka Noego“

Odpowiedzialna: Tatiana Klaja 
(tel. 02306/3710275, e-mail: t.klaja@gmx.de)

schola dziecięca Próby w niedziele o godz. 11.30 w Domu Katolickim, 
opiekun: ks. Piotr Szwaj, 
odpowiedzialna: Tatiana Klaja

zespół wokalno-instrumentalny 
„Cantate domino“

Odpowiedzialna: Tatiana Klaja (tel. 02306/3710275, 
e-mail: T.Klaja@gmx.de)

zespół Folklorystyczny 
“wisełka”

Opiekun: ks. prob. Bartłomiej Ilków, odpowiedzialny: 
Wojciech Węgrzyn (tel. 0231/290917)

zespół muzyczny emaus 
w herne 

Odpowiedzialna Izabela Balancik 
(tel. 02325/53673).

koło Przyjaciół radia maryja 
oraz stowarzyszenie 
„Nasza - Przyszłość“ e.V.

Opiekun: ks. prob. Bartłomiej Ilków, odpowiedzialny: 
Tadeusz Jurkiewicz (tel. 0231/7223734)

rodzina żywego różańca Opiekun: ks. Piotr Szwaj
grupa modlitwy ojca Pio Opiekun: ks. Piotr Szwaj, odpowiedzialni: 

Anna Sopalski i Eugeniusz Fortmuna.
grupa modlitewna w werl Opiekun: ks. Łukasz Olejnik
domowy kościół – ruch 
„Światło-życie”

Opiekun: ks. Piotr Szwaj odpowiedzialna: 
Gabriela Labuda (tel. 0231/29389)

ministranci Opiekun: ks. Piotr Szwaj (tel. 015172506515)
stowarzyszenie krzewienia 
kultury, tradycji i Języka 
Polskiego 

Przewodniczący: ks. proboszcz Bartłomiej Ilków 
(tel. 0231/1629388)
nauczycielki: 
Mariola Koterba-Maier  (tel. 0231/9273954) 
Mariola Staniucha-Kula  (tel. 02304/63204) 
Grazyna Vogt               (tel. 02304/3095690)
Tatiana Klaja                 (tel. 02306/3710275)

ruch schönstacki Opiekun: ks. Piotr Szwaj, 
skarbnik: Bożena Hübner (tel. 0231/8632233)

wspólnota neokatechumenalna 
przy Pmk dortmund

Duszpasterz Ks. Rafał Zehner (tel. 015172120033), 
odpowiedzialna 
Paulina Stiller (tel. 0231/231293)
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organizacje i osoby działające przy Pmk w dortmundzie

grupa Czcicieli Bożego 
miłosierdzia

Opiekun ks. proboszcz Bartłomiej Ilków, 
odpowiedzialni: Paulina Stiller, Marian Kowal.

grupa sympatyków wyższego 
seminarium duchownego 
w koszalinie 

Odpowiedzialna: Krystyna Gostomska 
(tel. 0231/24289)

Poradnictwo rodzinne I niedziela miesiąca w Domu Katolickim 
(sala na I piętrze), Kontakt: Gabriela Labuda 
(tel. 0231/29389)

Poradnictwo rodzinne w werl III niedziela miesiąca Norberthaus przy St. Norbert 
Kirche – państwo Hurek (tel. 02384/1248)

wspólnota Środowa na evingu Msze św. w świetlicy przy Pfälzische Str. w środy 
o 9.30. Odpowiedzialna Wiesława Exner (tel. 
0231/852404).

sekretariat Pmk 
w dortmundzie 

Beata Grygiel (tel. 0231/1629388)

kościelna w kościele 
Św. anny w dortmundzie

Bożena Ferman

gospodarz domu 
przy Pmk w dortmundzie 

Marek Kugla

organiści Polskiej misji katolickiej w dortmundzie:
dortmund: Piotr Syper (tel. 02331/27304) 
hagen, iserlohn: Klemens Teichmann (tel. 02371/370097)
werl: Bolesław Rzeźnik (tel. 029315329972) 

Nadzwyczajni szafarze komunii św.:
dortmund: Tadeusz Stahlke, 

Henryk Stoltmann
Andrzej Paga 
Tadeusz Jurkiewicz
Jerzy Labuda
Remigiusz Marx
Christian Miosga

hagen: Marcin Thomalla
iserlohn: Gerhard Wagner
werl: Janusz Szafraniec,
hamm: Mirosław Miller
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dortmuNd:

st. anna,  
rheinischestr. 174

- w każdą niedzielę i swięto - godz. 9.30, 11.00,   
12.30 i 18.00 
- w zwykłe dni tygodnia - godz. 18.30                                                            
(od listopada do końca lutego godz. 18.00)
- w soboty – godz. 19.00 
w I piątek miesiąca godz. 9.00, 18.00 lub 18.30

dortmuNd-eViNg:

st. marien,  
Bayerische str.

w każdą niedzielę i święto - godz. 8.00 

hageN:

st.Josef, 
altenhagenerstr. 50

II i IV niedziela miesiąca – godz. 14.00
I, III i V sobota miesiąca – godz. 18.30

witteN:

st. Franziskus, 
herbedestr. 28

I, III, V niedziela miesiąca - godz. 13.30 
II i IV niedziela miesiąca - godz. 17.00
w każdą środę (oprócz wakacji letnich) - godz. 18.00

hamm:

st. Josef, 
Josef str. 4

II i IV sobota miesiąca - godz. 17.00

iserlohN:

hl. geist,  
hans Böckler str. 48

II i IV niedziela miesiąca - godz. 16.00 

werl:

st. Norbert, 
unnaerstr.

I, III, V niedziela miesiąca - godz. 16.00 

herNe:

st. laurentius,  
hauptstr. 317.

IV niedziela miesiąca - godz. 15.00

Porządek mszy św. przy Polskiej misji katolickiej
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Chór został założony w maju 1983 roku dzięki staraniom Księdza Prałata Wacława 
Tokarka, ówczesnego proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie oraz miło-
śników śpiewu liturgicznego.

Pierwszym dyrygentem był pan Zbigniew Wingert. Później dyrygowała chórem pani 
Grażyna Chwalisz. Po paru latach batutę dyrygencką przejął Ks. Kanonik Marian Wa-
gner, a obecnie od ponad 20 lat chór śpiewa pod dyrygenturą pani Barbary Twarow-
skiej. Do naszego śpiewaczego repertuaru należą utwory muzyki sakralnej i klasycz-
nej, między innymi takich twórców jak Chopin, Bach, Bethoveen, Haydn, Liszt, Hän-
del, Mozart. Wykonujemy również pieśni kościelne, patriotyczne, artystyczne, ludo-
we i biesiadne. Pod kierownictwem artystycznym Barbary Twarowskiej i dzięki zdol-
nościom organizacyjnym naszej prezes Małgorzaty Brzosko chór osiągnął poziom, 
dzięki któremu jest rozpoznawalny nie tylko w Niemczech i Polsce, ale koncertował 
również m.in. w Ziemi Świętej, w Watykanie – przed Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II, w Fatimie, Lourdes, Santiago de Compostela, w Wilnie i Warszawie.

Jest także obecny przez cały rok liturgiczny w życiu Polskiej Misji Katolickiej w Do-
rtmundzie. Aby podkreślić kult do Matki Bożej, ku Jej czci od kilkunastu lat regular-
nie w maju spotykamy się w Dortmundzie, wraz z innymi chórami i zespołami dzia-
łającymi przy ośrodkach Polskiej Misji Katolickiej w Nadrenii Północnej-Westfalii, na 
koncercie pieśni maryjnych „Tobie Maryjo Śpiewamy”, który zainicjowaliśmy i które-
go jesteśmy gospodarzami.

Od 19 lat chór uczestniczy w corocznym koncercie kolęd w Wuppertalu i od 9 lat 
szerzymy polską kulturę na forum miasta podczas Festiwalu Muzycznego – Fest der 
Chore – organizowanego przez miasto Dortmund. Podczas ekumenicznych spotkań 
noworocznych w kościele „Petri Kirche” prezentujemy nasze tradycje chrześcijańskie 

,, Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca mają.
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”

J.W.Goethe

35–LAT DZIAŁALNOŚCI CHÓRU
„POLONIA DORTMUND“
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i narodowe. W ubiegłym roku chór wziął udział w spotkaniu opłatkowym Senatu RP, 
podczas którego śpiewał kolędy. Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbyło się z udzia-
łem marszałka Stanisława Karczewskiego i wicemarszałków, szefa kancelarii, sena-
torów i pracowników Kancelarii Senatu. Obecny był również metropolita warszaw-
ski kard. Kazimierz Nycz. Rok wcześniej zostaliśmy zaproszeni, przez ówczesnego 
konsula pana Jana Sobczaka, do uczestnictwa w spotkaniu opłatkowym w Konsula-
cie Generalnym w Kolonii, gdzie również wykonywaliśmy polskie kolędy. W dniu 
11.11.2018 chór wziął udział w koncercie galowym w Warszawie w ramach VI Zjaz-
du Chórów Polonijnych pod auspicjami Fundacji Ave Patria, aby w ten sposób razem 
z wieloma chórami z Polski oraz chórami polonijnymi z całego świata uczcić 100 lat 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dnia 08.12.2018 o godzinie 15.00 w Ko-
ściele Św. Anny w Dortmundzie zostanie odprawiona Msza Święta dziękczynna za 
35 lat istnienia naszego chóru. Po Mszy Św. będzie miał miejsce koncert jubileuszo-
wy. Wszystkich parafian, byłych członków chóru i miłośników muzyki serdecznie za-
praszamy.

Na próbach chór spotyka się w każdy piątek o godz. 19:30. w sali Domu Parafialne-
go na II piętrze. Wszystkich chętnie śpiewających serdecznie zapraszamy do naszej 
chóralnej rodziny.

Małgorzata Brzosko 

Prezes Chóru „Polonia Dortmund”
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W dniach 9-15 października 2018 Grupa Modlitwy św.Ojca Pio (GMOP) i licz-
ni jego czciciele przy dortmundzkiej PMK, odbyli pielgrzymkę do Włoch. Celem 
głównym wyjazdu było uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających jubileusze 
100-lecia stygmatyzacji i 50-lecia przejścia do Domu Ojca patrona naszej wspólnoty, 
przypadające w tym okresie. Do pięknego i intensywnego przeżycia duchowo-religij-
nego dwóch dni w San Giovanni Rotondo - ośrodku życia, działania i pełnienia Bożej 
misji przez świętego stygmytyka przez ponad 50 lat – przyczynił się również wspól-
notowy udział w uroczystościach ok. 5 tys. członków polskich i polonijnych GMOP 
(m.in. nabożeństwa, droga krzyżowa, różaniec, czuwanie, procesja światła, zwiedza-
nie klasztoru i kościoła o.Pio oraz wielkiego dzieła miłosierdzia – Szpitala ”Dom Ulgi 
w Cierpieniu” dla ubogich, chorych i cierpiących.).

Program pielgrzymki był ubogacony i uatrakcyjniony o pobyty i nawiedzenia rów-
nież innych miejsc świętych jak sanktuariów, grobów i relikwii znanych świętych  
i sług bożych. Pięknym akcentem otwarcia pielgrzymki była środowa audiencja gene-
ralna Papieża Franciszka na Placu św. Piotra oraz zwiedzenie Bazyliki Piotrowej z na-
wiedzeniem grobu św. Jana Pawła II. Dalej szlak nasz wiódł do Pompejów (”nowenna 
pompejańska”) i Bazyliki MB Różańcowej oraz do Neapolu. Tam nawiedzono kościół 
i grób Sługi Bożego o cechach świętości: Dolindo Ruotolo (podyktowana mu przez 
Jezusa modlitwa ”Jezu, Ty się tym zajmij”!), dalej świątynię i grób pierwszego kano-

PIELGRZYMKA GRUPY MODLITEWNEJ OJCA PIO DO WŁOCH
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nizowanego lekarza Józefa Moscatiego oraz katedrę z relikwiami zastygłej krwi św.Ja-
nuarego, męczennika z 305 roku, która cudownie ”ożywa” 3 razy w roku. Dalszymi 
stacjami były: Serracaprioli z grobem Sługi Bożego O. Matteo de Angone, egzorcysty 
z XVII wieku, uwalniającego z mocą Bożą wszystkich potrzebujących z ich uzależ-
nień również dzisiaj, Monte San Angelo (z Grotą św.Michała Archanioła i jedynym 
kościołem nie poświęconym ludzką ręką), Manopello (miejsce cudownego wizerun-
ku zmartwychwstałego Chrystusa – Chusta twarzowa ”Volto Santo” z Grobu Święte-
go) oraz Cascia/Roccaporena (miast związanych z działalnością św. Rity, naszej wiel-
kiej orędowniczki u Boga w sprawach trudnych i beznadziejnych).

Pielgrzymka była dla wszystkich pięknym i poruszającym serca aktem religijnym, 
którym najbardziej uczciliśmy pamięć jubileuszy naszego partrona, wielkiego i po-
kornego Sługi Bożego, jednego z największych świętych chrześcijaństwa. Była ona 
dla nas czasem duchowego ubogacenia, umocnienia wiary, szukania bliskości Boga, 
wejrzenia we własne wnętrze i stawania z sobą w prawdzie; jak również czasem 
wzbudzania intencji dziękczynnych i błagalnych oraz upraszania łask i Bożych darów 
dla nas i naszych bliskich. Wreszcie była czasem radości bycia razem z sobą, poczu-
cia wspólnoty przeżycia, przyjaźni i chrześcijańskiej miłości...

Mieliśmy również szczęście doznania opieki duchowej przez ks. Zbigniewa, któ-
ry wspaniale wpisał się w ducha tej pielgrzymki i był też jej dobrym duchem. Radość 
i wdzięczność Panu za dar tej pielgrzymki pozwalają nam myśleć o dalszych pątni-
czych planach, jeśli taka będzie Jego wola.

   Stanisław Wieczorek / GMOP przy PMK DO
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W dniu 06.05.2018 czterdzieścioroośmioro dzieci z naszej parafii przystąpiło 
do I Komunii Świętej. To było święto nie tylko dzieci i ich rodzin, ale całej parafii. 
Powiększyło się grono tych, którzy w pełni mogą uczestniczyć w Tajemnicy Eucharystii.

POMNIK POLSKICH OFIAR WOJNY

Stało się już tradycją, że co roku w pierwszą niedzielę miesiąca września o godz. 
15.00 na cmentarzu Hauptfriedhof w Dortmundzie parafianie naszej Misji wraz  
z Chórem Polonia i zespołem folklorystycznym „Wisełka” spotykają się na wspólnej 
modlitwie przy pomniku pomordowanych w czasie II wojny światowej Polaków.  
W tym roku spotkanie to odbyło się 02.09.2018. 

I KOMUNIA ŚW.
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W dniu 09.09.2018 w Dortmundzie odbył się „Tag des offenen Denkmals”, 
czyli „Dzień otwartych drzwi”, w którym można było zwiedzać zabytki oraz różne 
instytucje znajdujące się w naszym mieście. W tym wydarzeniu wzięła również nasza 
Polska Misja Katolicka. Przedstawiliśmy historię kościoła św. Anny oraz Polaków 
mieszkającyh w Dortmundzie.

TAG DES OFFENEN DENKMALS
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Od 13 do 21 października 2018 roku Zespół Folklorystyczny „Wisełka” odbył 
pielgrzymkę do Włoch. Przemierzając drogę przez Padwę, Asyż, Rzym, Monte 
Cassino, Monte Sant Angelo, San Giovanni Rotondo, Lanciano i Loreto dziękowaliśmy 
Panu Bogu za 30 lat istnienia naszego zespołu. 

Myśli nasze były z tymi, którzy Wisełkę zakładali, w niej tańczyli, swój czas  
i siły jej poświęcali i do dziś poświęcają. Ten wspólnie spędzony czas wzmocnił 
nas duchowo, jak i również dodał energii do dalszej twórczej pracy. Święci, których 
napotkaliśmy na trasie naszej pielgrzymki, jak św. Antoni, św. Franciszek, św. Piotr, 
św. Justyna, św. Jan Paweł II oraz nasi rodacy polegli w drodze do Polski pod Monte 
Cassino i Loreto dodają nam otuchy, wiary i nadziei na dalsze piękne lata „Wisełki”. 
Za cudowne niezapomniane chwile Panu Bogu niech będą dzięki. 

PIELGRZYMKA „WISEŁKI”
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W dniach 09.06. – 10.06.2018 odbył się IV festyn parafialny. Parafia to rodzina, więc 
nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obficie zaopatrzony 
w polskie potrawy był bufet. Serdecznie podziękowania dla wszystkich uczestników, 
a zwłaszca dla tych, którzy zaangażowali się w jego organizację. Szczególne 
podziękowania składamy fundatorom nagród na loterię fantową. Wspólny wysiłek 
zaowocował kwotą 11.000,00 € zebranych na budowę nowego Domu Katolickiego.

FESTYN PARAFIALNY
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Polska Misja Katolicka w Dortmundzie korzysta od roku 1997 z budynków parafii św. 
Anny przy Rheinische Str. 174. W skład tego kompleksu wchodzą: kościół parafialny św. 
Anny, budynki mieszkalne i biurowe oraz Dom Katolicki, który jest miejscem spotkań róznych 
grup parafialnych oraz nauki j. polskiego i religii.

W związku z tym, że wymaga on modernizacji i dostosowania do aktualnych norm, któ-
rym podlegają budynki użyteczności publicznej, przed kilkoma laty powstał problem jego 
dalszego funkcjonowania. Ostatecznie po wielu konsultacjach Arcybiskupstwo w Paderborn 
podjęło decyzję o budowie nowego objektu. Remont starego obiektu byłby nieopłacalny. Ku-
ria Arcybiskupia w Paderborn przeznaczyła na ten cel 1,5 mln €. Wkład własny Polskiej Mi-
sji Katolickiej wynosi 700 tyś. €. Kościelne władze niemieckie zobowiązały się ponadto do 
współfinansowania naszego wkładu – do każdego 1 €, które zbierzemy, otrzymamy 1 € od 
Kościoła niemieckiego. Obecnie zebraliśmy ok. 322 tyś. €.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy rozumieją, jak ważna jest ta 
inwestycja dla dobrego funkcjonowania PMK w Dormundzie. Dom Katolicki jest niezbędny 
do należytego funkcjonowania naszej Misji, jako miejsca spotkań chóru, zespołów muzycz-
nych, scholi dziecięcej, grup modlitewnych, zespołu folklorystycznego „Wisełka”, Koła Przy-
jaciół Radia Maryja, grupy samopomocy abstynentom. Jest miejscem, które zapewnia na-
uczanie języka polskietgo i religii dla ponad 100 uczniów w bieżącym roku szkolnym. Umoż-
liwia sprawne funkcjonowanie poradnictwa prawnego, rodzinnego, psychologicznego, po-
mocy socjalnej, imprez kulturalnych, rozmaitych prelekcji i spotkań. Dzięki temu mamy nie-
zależność od lokalnego duszpasterstwa niemieckiego, czym cieszy się niewiele polskich pa-
rafii w Niemczech.

Budowa nowego domu katolickiego
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Wszystkim więc dobroczyńcom serdecznie dziękuję za ofiary składane na tacę w każdą 
I niedzielę miesiąca, za nabywanie cegiełek i za wszelkie indywidualne wpłaty.

Osoby, które złożą ofiarę (Spende) na budowę domu parafialnego mogą otrzymać po-
kwitowanie dla Urzędu Skarbowego, czyli Spendequittung. W tym celu potrzebne są nastę-
pujące dane: nazwisko i imię darczyńcy oraz jego dokładny adres. 

Numer konta, na które można dokonywać wpłat:
Nazwa: Polnische kath. mission

de18440501990911007118
BiC: dortde33XXX

sparkasse dortmund

Za wszystkich ofiarodawców modlimy się podczas Mszy św. w I niedzielę miesiąca. Bóg 
zapłać za każdą pomoc.

   Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków



adresy PolskiCh domów katoliCkiCh w NiemCzeCh:

Polska Misja Katolicka 
w DORTMUNDZIE

www.pmkdortmund.de

Polska Misja Katolicka w Dortmundzie
facebook.com
Obserwuj nas na 

dom concordia

Polonijny Ośrodek Spotkań Polskiej Misji 
Katolickiej w Niemczech
57562 Herdorf – Dermbach
Tel. 02744/771
Internet: www.haus-concordia.com
e-mail: concordia@haus-concordia.de

ruCh Światło - żyCie w Niemczech

Kreuzweg 28
67316 Carlsberg
Tel. 06356/228
Internet: www.oaza.de
e-mail: marianum@oaza.de

adreS PolSkiej miSji katolickiej

Rheinische Str. 174
44147 Dortmund
Tel.: 0231/1629388
Fax: 0231/9142955
e-mail: pmkdortmund@googlemail.com
Internet: www.pmkdortmund.de

Kancelaria parafialna czynna:
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  8.00 - 16.00
środa  nieczynna
czwartek  8.00 - 16.00
piątek  8.00 - 15.00

skład i przygotowanie do druku
Tomasz Karawajczyk
opracowanie biuletynu
Beata Grygiel 


