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O świcie pierwszego dnia tygodnia Maria Magdalena i druga Maria udały 
się do grobu. Nie wiedziały, że to dla nich, a później dla nas wszystkich , którzy 

uwierzą, ten poranek rozbłyśnie prawdziwym światłem i nadzieją. Duchowo 
obecny wraz z niewiastami jest cały Kościół. Także i my udajmy się do grobu. 

Pośpiech i gorliwość niewiast są naszym pośpiechem. Widzimy Anioła 
Pańskiego i odsunięty kamień, i nie znajdujemy tam ciała... „Nie ma Go tu, bo 

zmartwychwstał, jak powiedział – Alleluja”.

Weseląc się wydarzeniami Świąt Paschalnych przekazujemy wszystkim naszym 
Parafianom i Gościom serdeczne życzenia

MIŁOŚCI Wielkiego Czwartku

WIARY Wielkiego Piątku

NADZIEI Wielkiej Soboty

RADOŚCI Wielkiej Niedzieli!

Niech pokój Zmartwychwstałego ogarnie w tym trudnym roku pandemii 
Wasze serca i Wasze rodziny.

„Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,

Upadła na kolana i krzyknęła „Chryste!”

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,

A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem

I rzeknie: „Powiedz ludziom,

niech więcej nie płaczą,

Dwa dni leżałem w grobie.

I dziś zmartwychwstałem”.

Jan Lechoń

Duszpasterze PMK w Dortmundzie:
Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków
Ks. Wikariusz Piotr Szwaj
Ks. Wikariusz Łukasz Olejnik
Ks. Subsidiar Zbigniew Sarnowski
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Nadszedł Wielki Post (łac. Tempus Quadragesimae 

– dosł. czas czterdziestnicy), w którym w sposób 

szczególny chcemy poprzez praktyki pokutne przyjrzeć 

się sobie i pogłębić naszą relację z Bogiem. Krótko 

mówiąc, jest to czas nawracania. Czy i Ty będziesz się 

nawracał? Czy masz zamiar pokutować? Kiedy ostatnio 

pokutowałeś? Za co ostatnio pokutowałeś? Takie pytania 

mogą wywoływać bardziej zdziwienie niż refleksję 

i przez wielu mogą być uznane za naruszające sferę 

ich prywatności. Niektórzy mogą nawet stwierdzić, że 

osobiście nie mają powodu do pokuty…

Na przestrzeni wieków ten okres przybierał różne formy. Pierwsi chrześcijanie zachowywali 

post ścisły w Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę. Była to praktyka postu 40-godzinnego, 

która miała nawiązywać do śmierci oraz pobytu Pana Jezusa w grobie. Podyktowane było 

to także słowami z ewangelii wg św. Łukasza 5,35: „Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana 

młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli”. W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na 

początku IV w., na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz wędrowania 

Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII wieku 

za początek postu przyjęto szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były 

wyłączone z postu (i nadal są), przesunięto początek tego okresu na środę przed pierwszą 

niedzielą Wielkiego Postu, aby dodać brakujące dni.

Niektóre modlitewniki z tego okresu nazywają ten dzień caput quadragesimae (dosł. 

„głowa czterdziestnicy”). Był to dzień, w którym wypełniano obrzęd wypędzania 

publicznych pokutników, na których ciążyły duże przewinienia. Pokutnicy przystępowali do 

tajnej spowiedzi przed biskupem (albo wyznaczonym przez niego delegatem), a następnie 

o wyznaczonej godzinie ustawiali się przed wejściem do kościoła. Byli wprowadzani do 

środka, a biskup i prezbiterzy posypywali im głowy popiołem. Wypowiadano przy tym 

formułę pochodzącą z biblijnego wersetu: „Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch 

się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne” (Rdz 3,19).  Od X wieku do obrzędu, 

obok publicznych pokutników, stawali także zebrani wyznawcy. Stąd zwyczaj ten zaczął 

rozpowszechniać się na wszystkich wiernych. Obecnie jest to też jeden z dwóch dni w ciągu 

roku, w którym obowiązuje post ścisły, a wiec jemy trzy posiłki bezmięsne, dwa lekkie i jeden 

QUADRAGESIMA = 40 DNI
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do syta.   

Według tradycji popiół otrzymuje się ze spalenia pobłogosławionych w Niedzielę Palmową 

poprzedniego roku palm wielkanocnych. W niektórych miejscach odbywa się ono w Wielką 

Sobotę, natomiast w innych – w ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem. Palenie pięknie 

zdobionych palm przypomina, że ziemskie bogactwa są przemijające. Gest ten ukazuje 

prawdę, że tak jak ulotny jest popiół, tak ulotne jest nasze życie. Nie jesteśmy panami 

tej ziemi. Wszystko, co zgromadzimy, przeminie, a pozostanie tylko miłość, którą damy 

innym. Podczas obrzędu posypania głów kapłan wypowiada słowa: „Pamiętaj człowiecze, 

że prochem jesteś i w proch się obrócisz” (por. Rdz 3, 19) lub „Nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię” (Mk 1, 15).

Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) ujednolicono rożnie funkcjonujące nazwy 

niedziel Wielkiego Postu, tak że dziś nazywają się one: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, 

piąta Wielkiego Postu, szósta natomiast nazywa się Niedzielą Palmową, czyli niedzielą 

Męki Pańskiej. Okres Wielkiego Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, która z kolei 

rozpoczyna właściwe jedno wielkie Święto Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, tzw. 

Triduum Paschalne. 

Łatwo zauważyć, że termin  początku Wielkiego Postu jest ruchomy. Wynika to z faktu, że 

data ściśle powiązana jest z terminem Świąt Wielkiej Nocy. Ta z kolei przypada zawsze po 

pierwszej wiosennej pełni księżyca, co w praktyce oznacza, że termin Świąt Wielkanocnych 

może wypaść miedzy 22 marca a 25 kwietnia. Z datą Wielkiej Nocy związana jest nie 

tylko data Środy Popielcowej, ale także inne święta ruchome takiej jak: Wniebowstąpienie 

Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego oraz Boże Ciało.  

W ciągu całego okresu, idąc śladem biblijnej zachęty: poszczenia, modlitwy i jałmużny, 

przyjmowano różne praktyki pokutne. W związku z tym oprawa liturgiczna przyjęła również 

odpowiednią formę. Z obrzędów Mszy Świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości 

Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. 

Józefa - 19 marca czy Zwiastowania Pańskiego - 25 marca) oraz radosna aklamacja 

«Alleluja» (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii 

(zastępuje ją aklamacja «Chwała Tobie, Królu wieków» albo «Chwała Tobie, Słowo Boże»).

Od V Niedzieli zasłania się krzyże i obrazy. Zwyczaj ten znano i praktykowano już w XIII 

wieku. Krzyże były wówczas bardzo bogato ozdabiane klejnotami i drogimi kamieniami 

na znak zwycięstwa i chwały Zbawiciela. Postać Chrystusa wyrażała nie tyle umęczonego, 

co zwycięskiego Zbawiciela, często w szatach królewskich ze złotą koroną na głowie. 

Tymczasem treścią rozważań dwóch ostatnich tygodni przed Paschą była męka i śmierć 

Chrystusa. Nie godziło się to z „paschalną wizją” krzyża, dlatego zasłaniano go na czas 
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rozważań męki i ukrzyżowania Chrystusa.

Śledząc biblijno-liturgiczne wskazania Kościoła mamy pełniejszy obraz tego, czym tak 

naprawdę jest ten okres. Chodzi tu o to, co Kościół nazywa metanoją – nawróceniem, czyli 

o trwalsze przylgnięcie do Boga, nawrócenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie 

z bliźnimi. Pomocą w osiągnięciu tego celu maja być:

 - większa wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,

 - zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomóc również organizowane 

rekolekcje parafialne,

 - unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,

 - większym skupieniu się na modlitwie, zarówno tej prywatnej jak i wspólnotowej,

 - wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,

 - korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,

 - uczestnictwie w różnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeństwach 

wielkopostnych (Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa) lub podejmowaniu pewnych 

szczególnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, 

uśmiech i życzliwość w stosunku do innych.

Wszystkie te zachęty możemy sprowadzić do trzech słów – modlitwa, post i jałmużna. 

W rzeczywistości wszystkie one mają na celu wskazanie, że pierwszym działającym 

w naszym życiu jest Bóg, który jest w stanie skutecznie pokierować nasze życie, uleczyć nasze 

ewentualne zagubienie się w grzechu i pysze czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe 

zabieganie. Brak co jakiś czas obecności podobnego okresu w życiu, brak tej świętej refleksji 

przynajmniej raz w roku, wcześniej czy później jest w stanie wyjałowić z człowieczeństwa 

i z naszej wrażliwości na słowo Boga i obecność innych ludzi.

red. Ks. Łukasz Olejnik
Jako pomoc w przygotowaniu do Sakramentu Pokuty chcemy zaproponować rachunek 

sumienia: 
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MODLITWA PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA

Daj mi światło Twego Ducha, aby udzielił mi łaski skruchy, bym odważnie odwrócił się 
od zła, które popełniłem oraz pokornie i z prostotą wyznał moje grzechy wobec Kościoła; 
abym naprawił, co tylko – z Twoją pomocą – mogę naprawić. Umocnij moją nadzieję, aby 
moje postanowienie poprawy było niezłomne. I prowadź mnie, Ojcze, do Ciebie, abym Cię 
wielbił na wieki wieków.

WOBEC BOGA

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6,21)
•	 Gdzie jest twój skarb, czyli, co jest dla ciebie największą troską w życiu, największą 

miłością, najgorętszym pragnieniem? Czy jest to Bóg, czy też inna osoba, inna 
troska, inna rzecz?

•	 Czy zawsze w swoich ważnych bądź mniej istotnych wyborach świadomie liczysz się 
z Bogiem? Może zapominasz o Nim bądź też przypominasz sobie zbyt późno?

•	 Czy zważasz na obecność Boga w różnych sytuacjach twojego życia? Czy zadajesz 
sobie pytanie o to, co Bóg mówi do ciebie przez różne okoliczności twojego życia?

•	 Czy bardziej wierzysz we wróżby, horoskopy, przeznaczenie niż w Boga?
•	 Jaki jest twój obraz Boga? Czy bardziej się Go boisz niż kochasz?
•	 Czy wierzysz w Jego miłosierdzie?
•	 Czy zuchwale nadużywasz miłosierdzia Bożego i grzesząc, liczysz na łatwe 

przebaczenie?

Nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,17)
• Czy modlisz się regularnie czy też przypadkowo, kiedy ci przyjdzie na to ochota lub 

jesteś w potrzebie?
• Czy wzbogacasz swoją modlitwę poprzez lekturę Pisma Świętego, tekstów 

doświadczonych w modlitwie świętych i pisarzy religijnych? Kiedy ostatnio 
uczestniczyłeś w rekolekcjach? Czy wypełniłeś obietnice dane Bogu po rekolekcjach?

• Jak wygląda twój udział we Mszy Św? Czy uczestniczysz w Eucharystii regularnie, 
czy uczestniczysz czynnie? 

• Czy troszczysz się o to, aby twoja wiara była coraz głębsza, coraz bardziej 
dojrzała? Czy regularnie czytasz Pismo Święte, czy poznajesz coraz pełniej, kim był 
Jezus Chrystus?

• A może poprzestajesz na tych ułomkach wiedzy religijnej, które pozostały w twojej 
głowie z dziecinnego katechizmu? Czy czytasz literaturę religijną?

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20)
•	 Jaki jest twój stosunek do Kościoła? Czy czujesz się odpowiedzialny za Kościół?
•	 Czy bronisz go przed niesprawiedliwymi zarzutami? Czy modlisz się o dobre i 

święte powołania kapłańskie i zakonne?
•	 Czy modlisz się za swojego proboszcza i biskupa, za Ojca świętego?
•	 Czy widząc zło w Kościele, modlisz się za jego sprawców?
•	 Czy modlisz się o to, aby Bóg chronił nas przed gorszeniem tych, którzy nie 

podzielają naszej wiary?

RACHUNEK SUMIENIA 
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WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym 
polega Prawo i Prorocy (Mt 7,12)
•	 Czy liczysz się w swoim postępowaniu z tymi słowami?
•	 Jaki jesteś w rodzinie? Jaki jest twój stosunek do najbliższych, z którymi dzielisz 

codzienność i czas świąteczny? Czy nie przynosisz do domu wszystkich twoich 
frustracji, napięć i klęsk i nie „wyładowujesz się” na najbliższych?

•	 Czy masz czas dla swojego współmałżonka, czy dbasz o rozwój waszej miłości? Czy 
umiesz znaleźć dla współmałżonka dobre słowo? Czy mówisz komplementy swojej 
żonie, czy rozmawiacie ze sobą na wszystkie trudne tematy waszego życia?

•	 Czy masz czas i serce dla swoich dzieci, czy rozmawiasz z nimi, interesujesz się ich 
rozwojem, ich problemami, ich relacjami z rówieśnikami?

•	 Jaki jesteś dla rodziców? Jaki jest twój stosunek do najstarszych członków twojej 
rodziny?

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5,6)
•	 Jaki jesteś w pracy? Czy praca i zarobek jest najważniejszą sprawą, której 

oddajesz wszystkie swoje siły i czas? Jeżeli jesteś szefem – jaki jest twój stosunek do 
współpracowników? Czy jesteś sprawiedliwy w podziale pracy i dochodów?  
Czy w twoim miejscu pracy dbasz o dobrą atmosferę, o poprawne stosunki 
międzyludzkie? Czy zarobki przeznaczasz na konsumpcje czy też inwestujesz, 
aby dać nowe miejsca pracy? Czy uczciwie płacisz podatki? Czy bierzesz udział 
w nielegalnych operacjach finansowych i własnościowych? Czy dajesz i bierzesz 
łapówki?

•	 Jeżeli jesteś pracownikiem – czy pracujesz uczciwie? Czy rozwijasz się zawodowo, 
czy też poprzestajesz na tym, co wiesz „od zawsze”? Czy starasz się o utrzymanie 
dobrej atmosfery w miejscu pracy? Czy jesteś koleżeński?

•	 Czy kierujesz się w stosunkach z innymi sprawiedliwością, to znaczy, czy dajesz 
każdemu, co mu się słusznie należy? Czy nie odbierasz ludziom dobrego imienia 
przez pomówienia, plotki, kłamstwa? Czy spotykając się z krzywdą człowieka – 
stajesz w jego obronie, czy też tchórzliwie wycofujesz się dla „świętego spokoju”? 
Czy świadomie głosisz twierdzenia, że pewne grupy ludzi (Żydzi itd…) są 
odpowiedzialne za całe zło na świecie?

•	 Czy narażasz życie innych i swoje, nie przestrzegając zasad kodeksu drogowego? 
Czy prowadziłeś po spożyciu alkoholu? Czy próbowałeś przekupić policjanta?

Ilustracja: fragment obrazu Wlastimila Hofmana
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A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił 
z nią cudzołóstwa (Mt 5,28)
• Jaki jest twój stosunek do ludzi innej płci? Czy patrzysz na kobietę lub na 

mężczyznę, jak na obiekt pożądania seksualnego? Czy pozostajesz w trwałym 
związku pozamałżeńskim? Czy miałeś pozamałżeńskie „przygody”?   
Czy w samotności panujesz nad swoim ciałem?

• Czy poszukiwałeś materiałów pornograficznych? Czy dawałeś innym jakieś 
pornograficzne materiały? Czy gorszyłeś w ten sposób młodszych od siebie? 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)
• Czy wspierasz instytucje zajmujące się organizowaniem pomocy dla najbardziej 

ubogich i opuszczonych? Czy dajesz z tego, co ci zbywa, czy umiesz odmówić sobie 
czegoś, aby podzielić się z bardziej potrzebującymi? Czy traktujesz z obojętnością 
ludzi rzeczywiście biednych, potrzebujących wsparcia?

• Czy nadużywałeś dobroci innych? Może wyłudzałeś pieniądze, dary?   
Czy zastanawiałeś się nad tym, że inni są bardziej potrzebujący od ciebie?

• Miłość miłosierna bliźniego
• Czy jesteś gotowy przebaczać, tak jak wybacza nam nasz Ojciec?   

Czy chowasz urazy i jesteś mściwy? Czy dochodzisz swojego w sposób 
niesprawiedliwy? Czy modlisz się za nieprzyjaciół, za tych, którzy cię skrzywdzili?

WOBEC SIEBIE

Kochaj bliźniego jak siebie samego (Mt 19,19)
• Aby kochać Boga i bliźniego trzeba być pogodzonym ze sobą, trzeba kochać siebie
• Czy umiesz dobrze i mądrze kochać siebie? Czy jesteś człowiekiem pogodzonym 

ze sobą i ze swoim życiem? Czy ta zgoda pozwala ci być wobec siebie samego 
bardziej wymagającym, bardziej stanowczym, bardziej zdecydowanym?   
Czy jesteś egotykiem wiecznie niezadowolonym z siebie i z innych?

• Czy jesteś odpowiedzialny za swoje życie, za swoje zdrowie? Czy nie niszczysz życia 
przez uleganie nałogom: nadmiernie spożywany alkohol, nikotynizm, narkotyki?  
Czy jesteś posłuszny wskazaniom lekarza i bierzesz zapisane lekarstwa?   
A może przeciwnie – jedyną twoją troską jest zdrowie i męczysz siebie i całe 
otoczenie swoimi dolegliwościami i opowiadaniem o nich?

• Czy umiesz dobrze wykorzystywać swój czas? Czy jesteś pracowity?   
Czy cały wolny czas spędzasz przed telewizorem?     
Czy jesteś rozsądny w wydatkach, czy też lekkomyślnie rozrzutny?

• Czy wykorzystujesz talenty i uzdolnienia otrzymane od Boga? Może je lekkomyślnie 
i leniwie marnujesz?

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ ŚWIETĄ:

Ojcze, dzięki Twemu światłu poznałem mój grzech, poznałem moją słabość. Poznałem, 
jak daleko od Ciebie, ja – syn marnotrawny – odszedłem. Daj mi teraz silę, abym znalazł 
odwagę, by do Ciebie powrócić i wobec Ciebie, wobec Twojego Kościoła wyznać moje 
grzechy. Daj mi łaskę doskonałego żalu za moje grzechy, daj łaskę naprawienia wszystkich 
krzywd. Przez Mękę Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a mojego Pana, udziel mi przebaczenia 
moich grzechów.

Umocnij swoją Miłością moje postanowienie, aby żyć w pokoju z Tobą i wszystkimi moimi 
braćmi i siostrami, daj mi łaskę wewnętrznego pokoju. Bądź zawsze ze mną, Ojcze mojej 
nadziei.
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05.03 – piątek – Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych 
Dortmund – St. Anna 18.30   Msza św. z nauką rekolekcyjną.
Dortmund – Hl. Geist 19.00-19.30 Spowiedź św.
Dortmund – Hl. Geist 19.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną.

06.03. – sobota 
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla   
   młodzieży 
Werl – St. Peter  17.30  Msza św.  
Dortmund – St. Anna 18.15  Różaniec Żywego Różańca
Dortmund – St. Anna 19.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna 20.00  Nauka stanowa dla mężczyzn

07.03.- III Niedziela Wielkiego Postu 
Dortmund – St. Anna 8.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Dortmund – Hl. Geist 9.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Dortmund – St. Anna 10.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Dortmund – St. Anna 11.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Dortmund – Hl. Geist 12.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Dortmund – St. Anna 13.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Witten – St. Franziskus 13.30  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną

PROGRAM REKOLEKCJI
ORAZ SPOWIEDZI ŚW.

Rekolekcje wielkopostne 
Ks. dr Michał Wilkosz 
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

UWAGA! Wszystkie podane poniżej terminy zachowują swoją aktualność o 
ile sytuacja pandemii SARS-Covid 19 na to pozwoli. Wszystkie ewentualne 
zmiany będą podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych i na 
stronie internetowej www.pmkdortmund.de
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29.03.Wielki Poniedziałek 

Spowiedź w języku polskim w krypcie bazyliki w Werl (Marien-Wallfahrtsbasilika, 
Walburgistr. 37, 59457 Werl) w godzinach od 15.00 do 18.00.

PROGRAM NA ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

1.04 – WIELKI CZWARTEK – Dzień Ustanowienia Sakramentów Eucharystii  
    i Kapłaństwa
Dortmund – Hl. Geist  18.30  Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Dortmund – St. Anna  18.30  Msza św. Wieczerzy Pańskiej
   Adoracja Najświętszego Sakramentu  
   w „Ciemnicy” do godz. 21.00 
2.04. – WIELKI PIĄTEK – Dzień Męki i Śmierci Chrystusa na Krzyżu
Dortmund – St. Anna 07.30  Nabożeństwo „Ciemnej Jutrzni”    
   (modlitwa brewiarzowa)
Dortmund – St. Anna 10.30  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Dortmund – St. Anna 12.00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
Dortmund – St. Anna 15.00  Liturgia Wielkiego Piątku 
Dortmund – St. Anna 17.00   Liturgia Wielkiego Piątku 
Dortmund – St. Anna 19.00   Liturgia Wielkiego Piątku  
  Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 24.00
3.04. – WIELKA SOBOTA – Wigilia Wielkanocy
Dortmund – St. Anna 07.30  Nabożeństwo „Ciemnej Jutrzni”    
   (modlitwa brewiarzowa)
Dortmund – Hl. Geist  18.30  Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej
Dortmund – St. Anna 18.30  Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej

UWAGA! 
Decyzja dotycząca poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę zostanie podjęta 
w późniejszym terminie. 
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4.04 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Dortmund – St. Anna  7.00  Msza św. Rezurekcyjna 
Dortmund – Hl. Geist  9.30  Msza św.
Dortmund – St. Anna  10.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna  11.30  Msza św. 
Dortmund – Hl. Geist  12.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna  13.00  Msza św. 
Witten – St. Franziskus  13.30  Msza św. 
Hagen – St. Josef  14.00  Msza św. 
Iserlohn – Hl. Geist  16.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna  18.00  Msza św. 

5.04 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Dortmund – St. Anna 8.30  Msza św. 
Dortmund – Hl. Geist 9.30  Msza św.
Dortmund – St. Anna 10.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 11.30  Msza św. 
Dortmund – Hl. Geist 12.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 13.00  Msza św. 
Herne – St. Laurentius 15.00  Msza św.
Werl – St. Peter 16.00  Msza św. 
Hamm – St. Josef 17.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 18.00   Msza św. 
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NOWY REKTOR POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W NIEMCZECH

W dniu 01.01.2021 swój urząd objął nowy Rektor PMK w Niemczech. Jest to okazja, by 
przybliżyć sylwetki zarówno ustępującego, jak i nowego Księdza Rektora.

Wraz z końcem ubiegłego roku swoją kadencję zakończył Ks. Prałat Stanisław Budyn. 
Ks. Budyn pochodzi z diecezji tarnowskiej. W Tarnowie ukończył Wyższe Seminarium 
Duchowne i przyjął święcenia kapłańskie. Po 10 latach pracy duszpasterskiej w rodzinnej 
diecezji wyjechał do Niemiec i podjął posługę duszpasterską wśród mieszkających tu 
Polaków. Początkowo pracował jako wikariusz w Mannheim, by następnie objąć funkcję 
proboszcza PMK w Hannover, którą sprawował przez 20 lat, aż do objęcia urzędu rektora 
PMK w Niemczech. Był dziekanem dekanatu północnego polskiego duszpasterstwa. W dniu 
01.04.2002 Ks. Bydyn objął zadania rektora, które ofiarnie wykonywał przez prawie 19 
lat. Niezliczone są zasługi Ks. Prałata Budyna dla rozwoju polskojęzycznego duszpasterstwa 
w Niemczech. Wielką troską ustępującego rektora było zapewnienie wystarczającej 
opieki duszpasterskiej licznie rozsianym w różnych zakątkach Niemiec Polakom. Dlatego 
zabiegał z powodzeniem w czasie swojej kadencji o tworzenie nowych ośrodków polskiego 
duszpasterstwa i angażowanie nowych kapłanów z Polski. Wiele udało się Ks. Prałatowi 
w tym względzie osiągnąć. Liczne nowe polskie wspólnoty i większa liczba księży są jego 
ogromną zasługą.

Ks. Rektor Budyn swoją wielką troską ogarniał ośrodek „Concordia”, który w czasie jego 
rektorowania bardzo się rozwinął. To w trakcie kadencji Ks. Budyna rozpoczęły się w 2003 
roku polonijne spotkania młodzieży. W „Concordii” organizował szkolenia dla katechetów, 

Pożegnanie Ks. Prałata i przywitanie nowego Proboszcza 
Od lewej: Ks. Proboszcz B. Ilków, Ks. Biskup W. Lechowicz, Ks. Prałat R. Mroziuk, Ks. Rektor S. Budyn.
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NOWY REKTOR POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W NIEMCZECH
dla osób zaangażowanych w poradnictwo rodzinne, dla członków Rad Prafialnych i księży 
rozpoczynających pracę w PMK w Niemczech.

Ustępujący Ks. Rektor był wydawcą książek w języku polskim i niemieckim poświęconych 
polskiemu duszpasterstwu, jak również modlitewników, podręczników do nauczania religii; 
gazety „Nasze Słowo”. Organizował pielgrzymki Polonii do Polski, Włoch i Ziemi Świętej, 
a także liczne sympozja i wystawy oraz peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego. 

Księdzu Rektorowi Stanisławowi Budynowi za jego ofiarną i owocną pracę rektorską 
mówimy „Bog zapłać”!

Serdecznie również chcemy powitać i przedstawić naszym Parafianom nowego Księdza 
Rektora dr Michała Wilkosza. Ksiądz Rektor jest również znany w naszej Misji z racji swoich 
wcześniejszych pobytów, a także z ostatnich Rekolekcji Adwentowych, które prowadził. 
Przyjął także zaproszenie do poprowadzenia Rekolekcji Wielkopostnych, za co składam 
serdeczne podziękowanie. Ks. dr Michał Wilkosz pochodzi z Archidiecezji Krakowskiej. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku i po rocznej pracy duszpasterskiej w Krakowie 
skierowany został na studia doktoranckie na Uniwersytet Alberta-Ludwika we Fryburgu 
Bryzgowijskim. Uwieńczył je pracą doktorską na temat: „Szansa czy utopia? Młodzież 
i Nowa Ewangelizacja w kontekście sytuacji Kościoła w Polsce i w Niemczech. Badania wśród 
polskich i niemieckich maturzystów”. Od roku 2017 pełnił funkcję sekretarza Polskiej Misji 
Katolickiej w Niemczech. Swoją postawą nacechowaną kompetencją, odpowiedzialnością 
i sumiennością szybko zyskał uznanie wśród polskich duszpasterzy. Potwierdzone to zostało 
decyzją Episkopatów Polski i Niemiec, które powierzyły Ks. dr Michałowi Wilkoszowi tak 
odpowiedzialny urząd.

Z radością witamy nowego Księdza Rektora i mówimy na nową posługę „Szczęść Boże”!
Ks. Proboszcz

Ks. Rektor dr Michał Wilkosz z grupą mężczyzn Św. Józefa w Dortmundzie
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WIZYTA DUSZPASTERSKA jest bardzo starą polską tradycją

Wizyta duszpasterska jest bardzo starą polską tradycją. Ponieważ odbywa się zazwyczaj 

po świętach Bożego Narodzenia i jest połączona z błogosławieństwem mieszkania na 

początku nowego roku nazywana jest potocznie kolędą.

Pamiętam z mojego dzieciństwa, że było to bardzo ważne i oczekiwane przez całą 

rodzinę wydarzenie. Powodem była nie tylko typowa dla Polaków gościnność wyrażana 

w przysłowiu: „Gość w dom, Bóg w dom“, ale także wielki szacunek dla kapłana, który jest 

postrzegany jako zastępca Pana Jezusa. Wszak to od Niego pochodzą słowa skierowane do 

apostołów i ich następców: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 

przyjmuje Tego, który mnie posłał” (Mt 10, 40).

Księży widzimy często ubranych w szaty liturgiczne podczas Mszy Świętej przy ołtarzu. 

Stwarza to pewien dystans. Podczas wizyty duszpasterskiej możemy ich poznać osobiście, 

zadawać nurtujące pytania,  czy wypić przysłowiową kawę. Ta atmosfera ma ogromny 

wpływ na nasze późniejsze kontakty w kościele, w konfesjonale czy biurze parafialnym. 

Ksiądz nie kojarzy się nam więcej z urzędnikiem reprezentującym jakąś instytucję tylko 

z życzliwą osobą, która gościła w naszym domu.

Nie ulega wątpliwości, że kolęda jest również ze strony duszpasterzy bardzo miłym 

spotkaniem z wiernymi. Powodem jest nie tylko życzliwa, pełna gościnności atmosfera ale 

okazja by poznać bliżej rodziny i osoby należące do naszej parafii. Tym bardziej, że 

pochodzimy z różnych stron Polski, stanowimy bardzo dużą wspólnotę, a co się z tym wiąże 

często jesteśmy dla siebie anonimowi.

Niestety tą akcję duszpasterską podobnie jak wiele aspektów naszego życia zakłóciła 

szalejąca od roku pandemia i związane z nią ograniczenia. Pojawiające się pytania ze 

strony parafian o kolędę są dowodem, że stała się ona nieodłącznym elementem naszego 

życia religijnego.

Mamy nadzieje, że sytuacja będzie się zmieniać w najbliższych miesiącach i znowu 

będziemy mogli Państwa odwiedzać. Na dzień dzisiejszy trudno jest podać jakąś datę. Jak 

tylko zostaną zniesione restrykcje sanitarne postaramy się podać przybliżony termin.

Do miłego spotkania kolędowego.

Ks. Zbigniew Sarnowski
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POLSKIE DROGI. POWOJENNE LOSY DIPISÓW W NIEMCZECH

W połowie 1945 roku na terenach byłej Trzeciej Rzeszy według rożnych szacunków 
znajdowało się od 1,5 do 2 mln Polaków, w tym około 100 tysięcy osób do osiemnastego 
roku życia.

fot. Boże Ciało w 1946 roku w obozie dipisów Hanower Münden

Danuta Jelinek z Dortmundu jest z tamtego pokolenia dipisów (ang. displaced persons-
bezpaństwowcy), czyli osób, które po II wojnie światowej nie mogły lub nie chciały wrócić do 
Polski. Jej rodzina pochodziła ze Stryja koło Lwowa, a ziemie te po wojnie znalazły się poza 
terytorium Polski. Jej rodzice planowali emigrację do Kanady i już z dwoma kuframi byli na 
statku, który miał tam płynąć ale wtedy zginęły ich papiery i cała rodzina musiała zejść na 
ląd. Jak wspominała jej nieżyjąca matka w obozach dla uchodźców po II wojnie światowej 
było bardzo ciężko.

Danuta Jelinek była z rodziną aż w 16 obozach dla uchodźców zanim w 1951 roku 
otrzymali mieszkanie w Dortmundzie, na pierwszym w Niemczech osiedlu dla dipisów, gdzie 
mieszka do dziś, tak jak jej córka i wnuczka. Osiedle to było taką „ Małą Polską”, bo tam 
wszyscy Polacy znali się jeszcze z obozów. Jak wspomina, gdy poszła do szkoły, to w szkole 
nie wolno jej było mówić po polsku, a w domu zabraniano jej mówić po niemiecku.



16

Danuta Jelinek

Trzy rodziny na pokój 
Danuta Jelinek była min. w obozie w Rheine, Essen, Reckenfeld ale najgorzej wspomina 

obóz w Solingen, bo tam do dziś znajduje się grób jej braciszka, który zaraził się mlekiem 
w obozie i umarł na szkarlatynę. Z początku władze nie chciały się zgodzić na jego pogrzeb, 
ale ponieważ w obozie była polska policja, uzyskano w końcu zgodę na jego pogrzeb 
w nocy.
– Ludzie mieszkali w strasznych warunkach. W jednym pokoju po dwie czy trzy rodziny, które 
odgradzały się kocami. Toalet nie było, tylko na zewnątrz. Codziennie awantury między 
ludźmi  i gwałty na kobietach – tak pani Danuta opisuje warunki w obozach. 

Ciężkie warunki polskich dipisów potwierdza dr Łukasz Wolak autor bloga o uchodźcach 
polskich w Niemczech. – Wielu polskich dipisów w powojennych Niemczech zmagało się 
z trudną sytuacją materialną i bytową. Wielu za drobne kradzieże trafiło do alianckich 
więzień - mówi badacz. Jak dodaje, zdarzały sie nawet wyroki śmierci. 
– Znaczne problemy towarzyszyły matkom samotnie wychowującym dzieci, które 

Zaświadczenie wydawane uchodźcom po wojnie
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utrzymywały się ze skromnego zasiłku socjalnego. Znamienny jest przypadek samotnej 
schorowanej kobiety wychowującej niepełnosprawną córkę, która zwróciła się o pomoc do 
zarządu głównego Zjednoczenia Polskich Uchodźców (ZPU) w sprawie o odszkodowanie 
za pobyt w obozie koncentracyjnym. Jej sytuację pogorszyła ciąża córki do której doszło 
w wyniku gwałtu amerykańskich żandarmów. Zrozpaczona kobieta była w potrzasku. Mimo 
skromnej renty jaką otrzymywała od władz RFN nie mogła swobodnie kupować lekarstw 
a także opiekować się niepełnosprawną córką i jeszcze nienarodzonym dzieckiem – mówi 
historyk dr Łukasz Wolak.

Nadzór nad polskimi uchodźcami sprawowała grupa Polskich Oficerów Łącznikowych przy 
Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Organizacja Oficerów Łącznikowych PSZ licząca 
152 osoby była jedyną polską instytucją dopuszczoną do opieki nad obywatelami polskimi 
w Niemczech. W maju 1945 roku liczba uwolnionych polskich obywateli przekroczyła milion 
osób, które umieszczono w ponad 500 ośrodkach rozproszonych po całych zachodnich 
Niemczech. Opiece jednego polskiego oficera łącznikowego podlegało średnio 6,7 tys. 
Polaków.
„Byli bez mydła, bielizny, jarzyn”

W 1945 roku liczba polskich obozów dla uchodźców wynosiła ponad tysiąc. W 1947 
było ich 344: w strefie amerykańskiej 95, brytyjskiej 203 i 46 w strefie francuskiej. Takie 
dane widnieją w dokumentacji oficerów łącznikowych, które znajdują się dzisiaj w Instytucie 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Polscy oficerowie łącznikowi interweniowali we 
wszystkich sprawach dotyczących określenia statusu i potrzeb  polskich obywateli.

Jako tragiczne uznawali  również warunki w obozach dla dipisów polscy księża. 
W lipcu 1945 roku arcybiskup Wojska Polskiego Józef Gawlina tak zanotował w swoich 
wspomnieniach wydanych w 2004 roku w opracowaniu prof. Jerzego Myszora:

„Wracając przejeżdżałem przez Braunau, miejsce urodzenia Hitlera. Ponury wygląd tego 
miasteczka spotęgowany został żalami i narzekaniami spotkanych Polek, które otrzymywały 
tylko 100 gram chleba dziennie, a nawet tego chleba nie dawano im codziennie, tylko jakiś 
kapuśniak”.

Doktor Łukasz Wolak
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Ciężkie warunki zauważył też biskup Gawlina w obozie w Hof: „Byli bez mydła, bielizny, 
jarzyn. Cierpieli głód , bywali przerzucani bez zapowiedzi czasu i miejsca. Wielu było po 
raz trzeci, niektórzy po raz piąty w tym obozie. Woziło się ich bezcelowo. Z obozu zaś 
nie wypuszczano ich na miasto. Pewnej Polce nie pozwolono się widzieć z chorym mężem 
w szpitalu, a dopiero na pogrzeb dano jej przepustkę”.

Na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech wcale nie było lepiej. Budziło to 
rozgoryczenie i oburzenie byłych jeńców oflagów, o czym świadczą liczne artykuły prasowe 
na ten temat. Oto cytat z artykułu  w „ Słowie Polskim” z dnia 23 lutego 1946 roku. „Pod 
pozorem tępienia tzw. czarnego rynku żandarmeria brytyjska  dokonuje aktów zwykłego 
bezprawia i karygodnej samowoli w stosunku do oficerów i szeregowych zwykłych jeńców 
wojennych. Bezprawie to wzorowane jest na najgorszych metodach jakie wszyscy mamy 
w pamięci z okresu przebywania w obozach niemieckich. (…) Nie otrzymaliśmy dotąd  
bielizny, butów, płaszczy, prześcieradeł, nakryć głowy, słowem nic nie wyłączając pasty 
i szczotek do zębów i butów, nożyków do golenia itp. A przecież w chwili gdy nas uwalniano 
wielu z nas miało na nogach tylko drewniaki, obszarpany mundur i jedną koszulę na grzbiecie 
(…) Jeśli do tego dodać grubiańskie zachowanie się żandarmerii brytyjskiej, często grożenie 
bagnetem, rewolwerem i popychanie przy akompaniamencie  niewybrednych przekleństw, 
jeśli dodać , że jeden z oficerów przed paru dniami został na dworcu uderzony w twarz 
w czasie kontroli przez żandarma brytyjskiego tylko dlatego, że zwrócił mu uwagę na 
niestosowność zachowania się – będziemy mieli obraz stosunków , które się tu wytworzyły”  .

Dlatego wśród Polaków dominowało uczucie zawodu postawą Anglików jako 
sprzymierzeńców Polski, którzy zawiedli  Polaków nie tylko we wrześniu 1939 roku ale 
też podczas konferencji Wielkiej Trójki , gdzie zapadały decyzje w sprawie granic i stref 
wpływów.

Deutsche Welle 02.08.2020
Autor: Monika Mazanek-Wilczyńska

Po II wojnie światowej znalazło się na terenie Niemiec ok. 2 mln Polaków. Zostali tam 

przywiezieni przemocą na roboty przymusowe i do obozów. W latach 1945-55 ci, którzy 

nie wracali do Polski z racji utracenia ziem na wschodzie albo z obawy przed komunistami 

zamieszkali w obozach alianckich. Mieli status dipisów (DPs) – bezpaństwowców.
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75 ROCZNICA POMNIKA 
UPAMIĘTNIAJĄCEGO POLSKIE OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ

„Przekazali nam krwią pisany testament, a zarazem przypieczętowane życiem memento 
dla całej ludzkości, że pogwałcenie praw Bożych, miłości wzajemnej, wyzucie z serc ludzkich 
wiary w Boga, najszlachetniejszych uczuć, sprawiedliwości i poszanowania godności 
bliźniego prowadzi do strasznych kataklizmów, które świat obracają w bezbrzeżną pustynię 
moralnych i materialnych gruzów”. 

(Z KAZANIA PRZY POŚWIĘCENIU POWYŻSZEGO POMNIKA).

Grupy Polaków rzucone losami wojny na tułaczy żywot na Westfalię, a po oswobodzeniu 
skupione w wysiedleńczym obozie w Dortmundzie podjęły budowę pomnika dla poległych 
tuż po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku. 

„W obecności przedstawicieli Armii Brytyjskiej Jego Królewskiej Mości Króla Jerzego 
VI, Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej, I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, władz 
polskich, instytucji społecznych i charytatywnych oraz delegacji bratnich obozów, licznie 
zebranej ludności polskiej z obozu w Dortmundzie i miejscowej Polonii dokonano odsłonięcia 
i poświęcenia pomnika, który niechaj będzie wyrazem hołdu dla krwi polskiej, przelanej 
dla dobra narodu i ludzkości. Ku wiecznej rzeczy pamiątce działo się w Dortmundzie na 
cmenatrzu Aplerbeck dnia 07. kwietnia Roku Pańskiego 1946”.

W akcie przekazania pomnika czytamy m.in:

 „Ku uczczeniu Polaków wywiezionych w czasie wojny z Kraju na roboty do Niemiec, a 
poległych na terenie Dortmundu w latach 1939 – 1945, mieszkańcy Obozu nr. 8 wznieśli 
ten pomnik, którego odsłonięcie odbyło się dnia 7 kwietnia 1946 roku. Niechaj będzie on 
widomym znakiem hołdu Rodaków dla sowicie przelanej krwi polskiej w II wojnie światowej 
w imię najwznioślejszych ideałów ludzkości i jedności narodowej”.



20

W dniu 7 kwietnia 2021 przy powyższym pomniku odbędzie się modlitwa upamiętniająca 
wszystkich Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ponieśli śmierć z rąk niemieckich 
nazistów. Swoją obecność zapowiedział Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej pan 
Jakub Wawrzyniak i przedstawiciele miasta Dortmund.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przez minione 75 lat podejmowali opiekę nad 
tym pomnikiem, aby pamięć o upamiętnionych tutaj naszych Rodakach nie zginęła. W 
szczególny sposób wyrażamy wdzięczność panu Jerzemu Gulajewowi, który przez wiele lat 
opiekował się tym pomnikiem, a obecnie powrócił do Polski. 

W każdą I niedzielę września Polska Misja Katolicka organizuje wspólną modlitwę przy 
powyższym pomniku, do której też wszystkich serdecznie zapraszamy.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z modlitwy i złożenia wieńca przez Ks. Proboszcza i 
przedstawiciela Konsulatu RP w Kolonii pana Konsula Jacka Biegałę w dniu 01.11.2020. 



21



22



23

Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale rok 2020 wyrył się bardzo mocno w naszej pamięci 

i wcale nie muszę mówić dlaczego. Skutki nieszczęsnego wirusa widzimy do dzisiaj. Nasza 

praca duszpasterska została przeorganizowana, a także wiele dotychczasowych spotkań 

z wieloma grupami przyparafialnymi zmieniło swoją formę lub zostało zawieszonych.

Zadając sobie pytanie, jak długo to jeszcze potrwa, nie spoczywamy na laurach, ale robimy 

wszystko co w naszej mocy, żeby jak najczęściej móc się z Wami spotykać na Eucharystii. 

Msza św. roratnia w czasie Adwentu była dla nas promyczkiem nadziei na lepsze jutro. 

Pomimo wszechobecnego strachu przed wirusem, który nam też się udzielał, dzieci wraz ze 

swoimi rodzinami uczestniczyły systematycznie w spotkaniach z Maryją. 

Tematem rorat była Eucharystia – „Cud nad cudami”. W kolejnych dniach od poniedziałku 

do soboty poznawaliśmy nie tylko poszczególne części Mszy Świętej, ale także osoby takie 

jak: O. Pio, bł. Carlo Acutis, św. Matka Teresa z Kalkuty i wielu wielu innych dla których 

Eucharystia była „źródłem i szczytem” każdego dnia. Dzieci otrzymały także własne plakaty, 

na które przyklejały obrazki związane z danym tematem spotkania, które były rozdawane 

po Mszy Św.

Każde z dzieci uczestniczących w roratach na koniec otrzymało drobny upominek. Nie 

obyło się oczywiście bez słodkości.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, a przede wszystkim rodzicom i dziadkom, że przywozili 

swoje pociechy i mogliśmy wspólnie przeżywać ten, bądź co bądź, RADOSNY CZAS 

ADWENTU.

Ks. Piotr Szwaj

NASZE DORTMUNDZKIE RORATY
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JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 2020

W uroczystość Świętej Rodziny 27.12.2020 świętowaliśmy jubileusze par małżeńskich, 
które w zeszłym roku obchodziły okragłą rocznicę swojego ślubu. O godz. 13.00 sprawowana 
była Msza św. z odnowieniem ślubów małżeńskich z udziałem 30 par małżeńskich.
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GRUPA ŚWIĘTEGO O. PIO

W każdy IV poniedziałek miesiąca odbywa się Msza św. z udziałem grupy modlitewnej 
św. O. Pio. W dniu 25.01.2021 w kościele św. Anny była sprawowana Msza Św. z okazji 117 
rocznicy obłóczyn Św. O. Pio. Uczestnicy Mszy św. odnowili przyrzeczenia chrzcielne, a także 
złożyli zobowiązanie wierności do życia w duchu św. Ojca Pio, głosząc Ewangelię, aby być 
solą ziemi i światłem świata. 
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PRZY MISJI KATOLICKIEJ w DORTMUNDZIE
Polska Szkoła Sobotnia

Dortmund – Dom Katolicki, Rheinischestr. 176
Katecheci: Ks. Piotr Szwaj

  Ks. Łukasz Olejnik
 Młodzież młodsza (V i VI klasa)  sobota godz. 09.00-09.45
 Grupa komunijna    sobota godz. 09.00-09.45
 Grupa komunijna    sobota godz. 09.50-10.35
 Grupa pokomunijna   sobota godz. 09.50-10.35
 Młodzież starsza (VII klasa)  sobota godz. 10.40-11.25
 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. 16.30-17.10
 Grupa starsza    środa godz. 17.10-17.40

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 – sala – suterena
Nauczycielka: pani Mariola Staniucha-Kula (tel. 02304/63204)

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

Sobota – sala II piętro
Nauczycielka: Pani Mariola Koterba-Maier (tel. 0231/7761908)

 Młodzież młodsza (od V do VII klasy) godz. 10.00-11.30
 Młodzież starsza (od VIII klasy)  godz. 11.30-13.00

Sobota – sala II 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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INFORMACJE POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W DORTMUNDZIE

UWAGA! Nie wszystkie podane poniżej terminy w związku z obecną sytuacją 
pandemii są aktualne. Prosimy o informowanie się na bieżąco w kancelarii 
parafialnej lub na stronie internetowej www.pmkdortmund.de

I. GRUPY I WSPÓLNOTY DUSZPASTERSKIE
1. GRUPA MODLITEWNA CZCICIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  

Opiekun: ks. proboszcz Bartłomiej Ilków, odpowiedzialni: Paulina Stiller, Marian Kowal.
2. GRUPA MODLITEWNA „MAGNIFICAT” W WERL 

Spotkania w I i III wtorek miesiąca o  godz. 18.30 w kościele św. Norberta w Werl. Opiekun: ks. 
Łukasz Olejnik. Odpowiedzialni: Renata i Krzysztof Hurek (tel. 02384/1248).

3. GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO 
Spotkania w każdy IV poniedziałek miesiąca na Mszy św. i na spotkaniu formacyjnym. Opiekun: 
ks. Piotr Szwaj. Odpowiedzialni: Anna Sopalski (tel. 015771400085) i Eugeniusz Fortuna.

4. GRUPA MODLITEWNA ŻYWEGO RÓŻAŃCA  
Spotyka się w  każdą I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w Domu Katolickim. O godz. 18.15 
modlitwa różańcowa w kościele, a następnie o godz. 19.00 Msza św. Opiekun: ks. Piotr Szwaj.

5. GRUPA WSPIERAJĄCA WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KOSZALINIE
Odpowiedzialna: Krystyna Gostomska (tel. 0231/24289).

6. KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
Spotkania w każdą I niedzielę miesiąca, rozpoczęcie o  godz. 9.00. Opiekun: ks. proboszcz 
Bartłomiej Ilków, odpowiedzialny: Tadeusz Jurkiewicz (tel. 0231/7223734)

7. LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Spotkania w każdą III sobotę miesiąca o  godz. 13.30. Opiekun: ks. Piotr Szwaj.

8. „MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA” 
Wspólnota dla mężczyzn. Spotkania odbywają się w III sobotę miesiąca: o godz. 18.30 różaniec, 
godz. 19.00 Msza św. oraz spotkanie. Opiekun: ks. Łukasz Olejnik. 

9. „MŁODZI DORTMUND”
Wspólnota dla młodzieży. Spotkania w piątki po wieczornej Mszy Św. Opiekun: ks. Łukasz 
Olejnik.

10. RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE – DOMOWY KOŚCIÓŁ 
Wspólnota dla rodzin. Opiekun: ks. Łukasz Olejnik, ks Piotr Szwaj, odpowiedzialna: Gabriela 
Labuda (tel. 0231/29389).

11. RUCH SCHÖNSTACKI
Opiekun: ks. Łukasz Olejnik, odpowiedzialna: Bożena Hübner (tel. 0231/8632233)

12. STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY, TRADYCJI I JĘZYKA POLSKIEGO 
Przewodniczący: ks. proboszcz Bartłomiej Ilków (tel. 0231/1629388)
Nauczycielki: 
Mariola Koterba-Mayer (tel. 0231/9273954) Mariola Staniucha-Kula (tel. 02304/63204)
Grazyna Vogt (tel. 02304/3095690) | Tatiana Klaja (tel. 02306/3710275).

13. WSPÓLNOTA NEOKATECHUMENALNA
Spotkania w środy po wieczornej Mszy św. Opiekun: ks.Rafał Zehner (tel. 015172120033). 
Odpowiedzialna: Paulina Stiller (tel. 0231/231293).

14. WSPÓLNOTA ŚRODOWA NA EVINGU 
Msze św. w świetlicy przy Pfälzische Str. w środy o godz. 09.30. Odpowiedzialna Wiesława 
Exner (tel. 0231/852404).
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I. GRUPY I ZESPOŁY MUZYCZNE
1. CHÓR „POLONIA DORTMUND”

Spotkania i próby w każdy piątek w Domu Katolickim o godz. 19.30. – Opiekun: ks. prob. 
Bartłomiej Ilków, prezes: Małgorzata Brzosko (tel. 0231/1871460).

2. SCHOLA DZIECIĘCA
Próby w niedziele o godz. 11.30 w Domu Katolickim. Opiekun: ks. Piotr Szwaj, odpowiedzialna: 
Tatiana Klaja.

3. ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „WISEŁKA”
Spotkania i próby tańca w każdy piątek w Domu Katolickim od godz. 17.30 – 19.30. Honorowy 
Prezes: Ks. proboszcz Bartłomiej Ilków. Prezes: Mariola Koterba Maier (tel.: 0231/9273954).

4. ZESPÓŁ MUZYCZNY „CANTATE DOMINO”
Opiekun: Ks. proboszcz Bartłomiej Ilków. Odpowiedzialna: Tatiana Klaja (tel. 02306/3710275, 
e-mail: T.Klaja@gmx.de).

5. ZESPÓŁ MUZYCZNY „EMAUS” W HERNE
Opiekun: ks. prob. Bartłomiej Ilków. Odpowiedzialna Izabela Balancik (tel. 02325/53673).

6. ZESPÓŁ MUZYCZNY „GLORIA DEI”
Opiekun ks. Łukasz Olejnik. Odpowiedzialny: Klemens Teichmann (tel. 02371/370097).

II. MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
1. MSZE ŚW. DLA DZIECI – w każdą niedzielę o godz. 12.30.

2. MSZA ŚW. W INTENCJI OJCA ŚW., OJCZYZNY, RADIA MARYJA I TV TRWAM – w I niedzielę 
miesiąca o godz. 9.30

3. MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM RUCHU SCHÖNSTACKIEGO – każdego 18 dnia miesiąca. 

4. MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM GRUPY MODLITEWNEJ ŚW. O. PIO w każdy IV poniedziałek miesiąca. 

5. WIECZÓR UWIELBIENIA (MSZA ŚW. I MODLITWA UWIELBIENIA) w każdą III niedzielę miesiąca 
rozpoczęcie o godz. 18.00.

6. NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE – każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października 
rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.30

7. ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU – w każdy I czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.30
oraz w każdy I piątek miesiąca od godz. 15.00 do 18.00

8. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – w każdy piątek po wieczornej Mszy Św. 

9. RÓŻANIEC – od poniedziałku do soboty pół godziny przed wieczorną Mszą Św.

10. DROGA KRZYŻOWA – w piątki Wielkiego Postu o godz. 18.00

11. GORZKIE ŻALE – w niedziele Wielkiego Postu o godz. 9.00
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IV. PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTÓW 
1. NAUKI PRZED CHRZTEM DLA RODZICÓW

W każdą IV sobotę miesiąca o godz. 20.00 w Domu Katolickim.

2. SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
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.

3. SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Przygotowanie odbywa się zasadniczo co roku po zakończeniu wakacji letnich.

4. NAUKI PRZEDŚLUBNE
Przygotowania odbywają się w ramach kursów przedmałżeńskich prowadzonych 2 razy w 
ciągu roku tzn. jesienią i wiosną. Terminy rozpoczęcia spotkań podawane są w ogłoszeniach 
parafialnych.

III. PORADNICTWO

1. PORADNIA RODZINNA – w I niedzielę miesiąca w Domu Katolickim od godz. 10.30 – 12.30. 
Odpowiedzialna: Gabriela Labuda, tel.: (tel.0231/29389).

2. PORADNIA RODZINNA W WERL – w każdą III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 16.00 
przy St. Norbert Kirche – państwo Hurek (tel. 02384/1248)

3. PORADY SOCJALNE – udzielane przez pracowników Hilfsverein Dortmund w każdą III niedzielę 
miesiąca od godz. 10.30

4. BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE – w każdą IV niedzielę miesiąca od godz. 10.30 do 
12.30.

5. 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

6. GRUPA SAMOPOMOCY ABSTYNENTOM „POWRÓT” – spotkania w każdy I i III wtorek 
miesiąca godz. 19.30 w LWL Klinik Dortmund-Aplerbeck
Marsbruch Str.179, 44287 Dortmund (Oddział P3 w nowym budynku)
Kontakt: S. Fuchsmann
  tel.: 0231/ 1373638
  e-mail: c.fuchsmann@gmx.de
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V. OSOBY DZIAŁAJĄCE PRZY PMK DORTMUNDZIE

DUSZPASTERZE
Ks. Proboszcz Kan. Bartłomiej Ilków 
Ks. Wikariusz Piotr Szwaj 
Ks. Wikariusz Łukasz Olejnik
Ks. Subsidiar Zbigniew Sarnowski

Sekretariat PMK 
w Dortmundzie 

Beata Grygiel (tel. 0231/1629388)

Kościelna w kościele 
św. Anny w Dortmundzie

Bożena Faehrmann

Gospodarz domu 
przy PMK w Dortmundzie 

Marek Kugla (tel. 01712010995)

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

Do-Eving Christian Miosga
Hagen Marcin Thomalla Damian Lebok
Iserlohn Gerhard Wagner
Werl Janusz Szafraniec
Hamm Mirosław Miller
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DORTMUND:

St. Anna,  
Rheinischestr. 174

w każdą niedzielę i święto - godz. 8.30, 10.00 11.30, 
13.00 i 18.00 
w zwykłe dni tygodnia - godz. 18.30  
w soboty - godz. 19.00 

DORTMUND-EVING:

St. Marien,  
Bayerische Str.

Obecnie Msze św. nie będą odprawiane. 

DORTMUND:

Hl. Geist, Neuer 
Graben 162-164

w każdą niedzielę godz. 9.30 i 12.00 w I piątki 
miesiąca godz. 18.30 – spowiedź od. godz. 18.00

HAGEN:

St. Josef, 
Altenhagenerstr. 50

II i IV sobotę miesiąca – godz. 18.30 

WITTEN:

St. Franziskus, 
Herbedestr. 28

I, III, V niedzielę miesiąca - godz. 13.30 
w każdą środą (oprócz ferii szkolnych) - godz. 18.00

HAMM:

St. Josef, 
Josef Str. 4

II i IV sobotę miesiąca - godz. 17.00

ISERLOHN:

Hl. Geist,  
Hans Böckler Str. 48

II niedzielę miesiąca - godz. 16.00 

WERL:

St. Peter, 
Langenwiedenweg 
16

I, III, V sobotę miesiąca - godz. 17.30 

HERNE:

St. Laurentius,  
Hauptstr. 317

IV niedzielę miesiąca - godz. 15.00

PORZĄDEK MSZY ŚW. PRZY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
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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 róż-
nych 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 obiektu. Remont starego byłby nieopłacalny. Kuria ar-
cybiskupia w Paderborn przeznaczyła na ten cel 1,5 mln euro. Wkład własny Polskiej Misji 
Katolickiej wynosi 700 tys. euro. Kościelne władze niemieckie zobowiązały się ponadto do 
współfinansowania naszego wkładu – do każdego 1 euro, które zbierzemy, otrzymamy  
1 euro od Kościoła niemieckiego. Obecnie zebraliśmy 439.542,67 tys. euro.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy rozumieją, jak ważna jest ta 
inwestycja dla dobrego funkcjonowania PMK w Dortmundzie. Dom Katolicki jest niezbędny 
do należytego funkcjonowania naszej Misji, jest potrzebny jako miejsce spotkań chóru, ze-
społów muzycznych, scholi dziecięcej, grup modlitewnych, zespołu folklorystycznego „Wiseł-
ka”, Koła Przyjaciół Radia Maryja, grupy samopomocy abstynentom. Jest miejscem, które 
zapewnia nauczanie języka polskiego i religii dla prawie 100 uczniów w bieżącym roku 
szkolnym. Umożliwia sprawne funkcjonowanie poradnictwa prawnego, rodzinnego, psycho-
logicznego, pomocy socjalnej, imprez kulturalnych, rozmaitych prelekcji i spotkań. Dzięki 
temu jesteśmy niezależni od lokalnego duszpasterstwa niemieckiego, czym cieszy się niewie-
le polskich parafii w Niemczech.

Budowa nowego Domu Katolickiego
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Wszystkim dobroczyńcom serdecznie dziękuję za ofiary składane na tacę w każdą I nie-
dzielę 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. 

W dniu 01.02.2021 rozpoczęły się długo oczekiwane prace przy wyburzaniu starego 
Domu Katolickiego. Bezpośrednio po rozbiórce starego budynku rozpocznie się budowa no-
wego Domu Katolickiego. Chcę wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy poświęcili 
wiele swego czasu przy uprzątnięciu starego wyposażenia (regałów, stołów, krzeseł, szaf). 
Prace te były prowadzone przez wiele dni, zwłaszcza w soboty w grudniu i w styczniu. Na 
apel Ks. Proboszcza odpowiedziało wielu panów, zwłaszcza z grupy mężczyzn Św. Józefa. 
Ich nieoceniona pomoc pozwoliła zaoszczędzić wielu kosztów i sprawnie przygotować bu-
dynek do rozpoczęcia prac budowlanych. Wszystkim składam serdeczne podziękowania.

P.S. W naszych zasobach pozostała jeszcze pokaźna liczba kubków, które są cegiełką na 
wsparcie budowy Domu Katolickiego. Będą one rozprowadzane w okresie Wielkiego Postu. 
Prosimy, aby również w ten sposób wesprzeć dzieło budowy.

Bóg zapłać za każdą pomoc.

Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków
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TEREN BUDOWY
BUDOWA

DOMU KATOLICKIEGO



Polska Misja Katolicka 
w DORTMUNDZIE

www.pmkdortmund.de

ADRESY POLSKICH DOMÓW KATOLICKICH W NIEMCZECH

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 


