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PROGRAM NA REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
I OKRES ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH
W ROKU 2019

Jak po nocy przychodzi dzień,
Po smutku radość,
Po rozstaniu spotkanie –
tak po śmierci Zmartwychwstanie.

Drodzy Parafianie Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie!
Drodzy Goście!
Już niebawem wraz z całym Kościołem zaśpiewamy radosną pieśń
uwielbienia i wdzięczności: „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Do wydarzenia
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przygotowujemy się przez cały Wielki Post
– od Środy Popielcowej przyjąwszy obrzęd posypania popoiołem na uznanie
naszych wad i słabości.
W tym czasie przeżyjemy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi ks.
Zbigniew Drzał z Gdańska. Będziemy się też gromadzić na nabożeństwach
pasyjnych, tzn. rozpamiętujących Mękę Pańską – Gorzkich Żalach
i Drodze Krzyżowej.
Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer biuletynu Polskiej Misji Katolickiej
w Dortmundzie i okolicy zapraszając wszystkich do wspólnego podążania
drogą wielkopostną ku Świętom Paschalnym. Zapraszamy do licznego udziału
w rekolekcjach i nabożeństwach wielkopostnych oraz do przeżycia Triduum
Paschalnego w naszej wspólnocie. W niniejszym biuletynie znajdą Państwo
najważniejsze informacje o naszej Misji, działających przy niej grupach
i wydarzeniach, którymi żyliśmy w mijającym czasie.
Wszystkim naszym Rodakom, Parafianom i Gościom przybywającym do
Dortmundu i do wszystkich kościołów naszej rozległej parafii polonijnej życzymy
Błogosławionych i obfitych w dary Zmartwychwstałego Świąt Wielkiej Nocy.
Duszpasterze PMK w Dortmundzie:
Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków
Ks. Wikariusz Piotr Szwaj
Ks. Wikariusz Łukasz Olejnik
Ks. Prałat Ryszard Mroziuk
Ks. Subsidiar Zbigniew Sarnowski
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CZY ISTNIEJE CZŁOWIEK NIEWIERZĄCY ?
Pewnego dnia słynny filozof Kartezjusz stwierdził, że wątpi we wszystko i jedynie to
wątpienie jest czymś pewnym. „Skoro wątpię – kontynuował – to myślę, myślę, więc
jestem”. Była to jedna z wielu prób w historii myśli ludzkiej znalezienia fundamentu,
czegokolwiek, czego moglibyśmy być całkowicie pewni. Jak się szybko okazało, i ta
teoria miała pewne przyjęte z góry założenia oparte na wierze, że są one prawdziwe.
Tak się śmiesznie składa, że nie istnieje ktoś taki jak „człowiek niewierzący”.
Człowiek niewierzący bowiem czyta książki, słucha wiadomości, czyta gazety
i tworzy swój światopogląd, wierząc, całkowicie lub częściowo, w to, co tam podają.
Tak czy inaczej jest osobą głęboko wierzącą, z tym, że wierzy nieokreślonemu bliżej
zbiorowisku ludzi, autorów, różnej maści naukowców i dziennikarzy. Tymczasem, jak
wiemy z historii, wiedza naukowców wciąż się zmienia, przechodząc co pewien czas
„kopernikańskie przewroty”. Czy więc lepiej wierzyć Bogu czy ludziom? Ośmielę
się powiedzieć, że wierząc Bogu, jesteśmy bardziej racjonalni od tzw. racjonalistów.
Przed nami wielki Post, czas pokuty i nawrócenia, przygotowujący wiernych do
godnego przeżycia pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, czyli
innymi słowy do świąt Wielkanocnych. Trwa 40 dni; od Środy Popielcowej do
początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek (Msza
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Wieczerzy Pańskiej należy już do Triduum Paschalnego). Należy pamiętać, że
w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
Charakterystyczna dla tego okresu jest uboższa, wyciszona liturgia. Z obrzędów
Mszy świętej znika uroczysty hymn Chwała na wysokości Bogu (jest śpiewany jedynie
w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca,
czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja Alleluja (zastępuje ją
aklamacja Chwała Tobie, Królu wieków albo Chwała Tobie, Słowo Boże). Obowiązuje
fioletowy kolor szat liturgicznych, czyli kolor pokutny. Zakazane jest przyozdabianie
ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach dozwolona jest jedynie w kilku sytuacji, tj.
w celu podtrzymania śpiewu wiernych, przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu,
w czasie nabożeństw pozaliturgicznych, oraz w święta i uroczystości. Rzadko biją
także kościelne dzwony.
Wyjątkowym dniem w okresie Wielkiego Postu jest jego IV Niedziela, zwana Laetare
(z łac. radować się). Wówczas nie obowiązują powyżej wymienione ograniczenia
i można ozdobić ołtarz kwiatami, grać na organach bez ograniczeń, a także użyć szat
liturgicznych koloru różowego. Jest to bowiem dzień radości z powodu zbliżającej się
Paschy. Natomiast od V Niedzieli Wielkiego Postu w kościołach zakrywa się krzyże
(do zakończenia liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek) oraz obrazy (do rozpoczęcia
Wigilii Paschalnej).
W piątki Wielkiego Postu za odmówienie po komunii modlitwy „Oto ja, o dobry
i najsłodszy Jezu” przed wizerunkiem Ukrzyżowanego Jezusa otrzymuje się odpust
zupełny.
Cele tego okresu jest co Kościół nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do
Boga, o nawrócenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone
w:
-- większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,
-- większym 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 pew4

nych szczególnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych.
Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupienia się na
modlitwie, poście i jałmużnie. 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. Oczywiście, my ze
swojej strony podejmujemy te działania mając na uwadzę zbawcze posłanie Jezusa
Chrystusa, a szczególnie Jego decyzję ofiarowania swego życia za nas, bo to jest
główny motyw naszego nawrócenia (metanoi).
Brak takiego okresu w naszym życiu, brak tej świętej refleksji przynajmniej raz
w roku, wcześniej czy później jest w stanie wyjałowić nas z naszego człowieczeństwa
i z naszej wrażliwości na słowo Boga i obecność innych ludzi.
„Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem
i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje
serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za
moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim
uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich
zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta:
„Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps. 22, 17).
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PROGRAM REKOLEKCJI ORAZ
SPOWIEDZI ŚW.
Rekolekcje wielkopostne wygłosi:
Ks. Zbigniew Drzał z Gdańska
06.04. Sobota – Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych
Hagen – St. Josef 		
Dortmund – St. Anna		
Dortmund – St. Anna		

18.30 Msza św.
18.30 – 19.00 Spowiedź św.
19.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.

07.04. V Niedziela Wielkiego Postu
Dortmund – St. Marien 		
8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna		
9.00 Gorzkie żale
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
					
(spowiedż podczas Mszy św.)
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
08.04. Poniedziałek
Dortmund – St. Anna		
Dortmund – St. Anna		
Dortmund – St. Anna		

12.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00 – 18.30 Spowiedź św.
18.30 Msza. Św. z nauką rekolekcyjną

09.04. Wtorek
Dortmund – St. Anna		
Dortmund – St. Anna		
Dortmund – St. Anna		

12.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00 – 18.30 Spowiedź św.
18.30 Msza. św. z nauką rekolekcyjną

10.04. Środa
Witten – St. Franziskus 		
Witten – St. Franziskus 		
Dortmund – St. Anna 		
Dortmund – St. Anna 		

17.00 – 18.00 Spowiedź św.
18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00 – 18.30 Spowiedź św.
18.30 Msza św.

11.04 – Czwartek
Herne – St. Laurentius		
Herne – St. Laurentius		
Dortmund – St. Anna		
Dortmund – St. Anna		

17.30 – 18.00 Spowiedź św.
18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00 – 18.30 Spowiedź św.
18.30 Msza św.
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12.04 – Piątek
Hagen – St. Josef		
Hagen – St. Josef		
Dortmund – St. Anna		
Dortmund – St. Anna		

17.00 – 18.00 Spowiedź św.
18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00 – 18.30 Droga Krzyżowa
18.30 Msza św.

13.04 – Sobota
Hamm – St. Josef		
Hamm – St. Josef		
Dortmund – St. Anna 		
Dortmund – St. Anna 		

16.00 – 17.00 Spowiedź św.
17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.30 – 19.00 Spowiedź św.
19.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

14.04 – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
Dortmund – St. Marien 		
8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna		
9.00 Gorzkie żale
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

15.04 – WIELKI PONIEDZIAŁEK
Dortmund – St. Anna		
Dortmund – St. Anna		

18.00 – 18.30 Spowiedź św.
18.30 Msza św.

16.04 – WIELKI WTOREK
Dortmund – St. Anna		
Dortmund – St. Anna		

18.00 – 18.30 Spowiedź św.
18.30 Msza św.

17.04 – WIELKA ŚRODA
Dortmund – St. Anna		
Dortmund – St. Anna		

18.00 – 18.30 Spowiedź św.
18.30 Msza św.
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PROGRAM NA ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
18.04 – WIELKI CZWARTEK – Dzień Ustanowienia Sakramentów Eucharystii		
			
i Kapłaństwa
Dortmund – St. Anna		
18.30 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
				
Adoracja Najświętszego Sakramentu
				w „Ciemnicy” do godz. 21.00
19.04 – WIELKI PIĄTEK – Dzień Męki i Śmierci Chrystusa na Krzyżu
Dortmund – St. Anna		
16.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Dortmund – St. Anna		
17.00 Liturgia Męki Pańskiej
					
Adoracja Najświętszego Sakramentu 		
					
przy Bożym Grobie do godz. 22.00
Hagen – St. Josef 		
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
Witten – St. Franziskus		
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
20.04 – WIELKA SOBOTA – Święcenie Pokarmów
Dortmund – St. Anna 		
Herne – St. Laurentius 		
Dortmund – St. Marien (Eving)
Witten – St. Franziskus 		
Hamm – St. Marien 		
Iserlohn – Hl. Geist 		
Hagen – St. Josef 		
Werl – St. Norbert 		

10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00
10.00
11.00
11.00
13.00
12.00
14.00
14.00

20.04 – WIELKA SOBOTA – Wigilia Wielkanocy
Dortmund – St. Anna 		
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18.30 Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej

21.04 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Dortmund –
St. Anna
6.30 – 7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
				
przy Bożym Grobie
Dortmund – St. Anna 		
7.00 Msza św. Rezurekcyjna
Dortmund – St. Marien 		
8.00 Msza św. (Eving)
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 21.04 w Dortmundzie nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00!
22.04 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Dortmund – St. Marien 		
8.00 Msza św. (Eving)
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 22.04 w Dortmundzie nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00!

PIELGRZYMKI W ROKU 2019

1. Irlandia - samolotowa
Termin: 10.06 – 17.06.2019 KOSZT – 1.155,00 EUR
2. Lwów i Podole - samolotowa
Termin: 04.09.2019 – 11.09.2019 KOSZT – 750,00 EUR
KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH I UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNYCH
na rok szkolny 2018/2019
TERMIN

UROCZYSTOŚĆ, WYDARZENIE, IMPREZA

31.03.19
26.05.19

Bierzmowanie – przywitanie ks. Biskupa przez uczniów Polskiej Szkoły
Dzień Matki i Ojca – akademia na Mszy św. dla dzieci o godz.12.30
w wykonaniu uczniów wszystkich klas
Wycieczka szkolna
Uroczyste zakończenie roku szkolnego – Msza św. o 12.30,
rozdanie świadectw, podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

22.06.19
07.07.19

•
•
•
•

DNI WOLNE OD NAUKI J.POLSKIEGO I RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

FERIE WIELKANOCNE /wypadają 3 soboty/: 13.04.19r. i 28.04.19r.
CZERWIEC /wypada 1 sobota/: 08. – 09.06.2019r. - festyn parafialny
CZERWIEC 22.06.19 - wycieczka szkolna
LIPIEC 07.07.19r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego
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35–LAT DZIAŁALNOŚCI CHÓRU
„POLONIA DORTMUND“

35

Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca mają.
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają
J.W.Goethe
Chór został założony w maju 1983 roku dzięki staraniom Księdza Prałata Wacława
Tokarka, ówczesnego proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie oraz miłośników śpiewu liturgicznego.
Pierwszym dyrygentem był pan Zbigniew Wingert. Później dyrygowała chórem
pani Grażyna Chwalisz. Po paru latach batutę dyrygencką przejął Ks. Kanonik Marian
Wagner, a obecnie od ponad 20 lat chór śpiewa pod dyrygenturą pani Barbary Twarowskiej.
Do naszego śpiewaczego repertuaru należą utwory muzyki sakralnej i klasycznej,
między innymi takich twórców jak Chopin, Bach, Bethoveen, Haydn, Liszt, Händel,
Mozart. Wykonujemy również pieśni kościelne, patriotyczne, artystyczne, ludowe
i biesiadne. Pod kierownictwem artystycznym Barbary Twarowskiej i dzięki zdolnościom 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 Dortmundzie. Aby podkreślić kult do Matki Bożej, ku Jej czci od kilkunastu lat regularnie
w maju spotykamy się w Dortmundzie, wraz z innymi chórami i zespołami działającymi przy ośrodkach Polskiej Misji Katolickiej w Nadrenii Północnej-Westfalii, na
koncercie pieśni maryjnych „Tobie Maryjo Śpiewamy”, który zainicjowaliśmy i którego jesteśmy gospodarzami. Od 19 lat chór uczestniczy w corocznym koncercie kolęd
w Wuppertalu. 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 i narodowe. W ubiegłym roku chór wziął
udział w spotkaniu opłatkowym Senatu RP, podczas którego śpiewał kolędy. Trady10

cyjne spotkanie opłatkowe odbyło się z udziałem marszałka Stanisława Karczewskiego i wicemarszałków, szefa kancelarii, senatorów i pracowników Kancelarii Senatu.
Obecny był również metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Rok wcześniej
zostaliśmy zaproszeni, przez ówczesnego konsula pana Jana Sobczaka, do uczestnictwa w spotkaniu opłatkowym w Konsulacie Generalnym w Kolonii, gdzie również
wykonywaliśmy polskie kolędy. W dniu 11.11.2018 chór wziął udział w koncercie galowym w Warszawie w ramach VI Zjazdu 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 Kościele Św. Anny w Dortmundzie zostanie
odprawiona Msza Święta Dziękczynna za 35 lat istnienia naszego chóru. Po Mszy
Św. będzie miał miejsce koncert jubileuszowy. Wszystkich parafian, byłych członków
chóru i miłośników muzyki serdecznie zapraszamy.
Na próbach chór spotyka się w każdy piątek o godz. 19:30. w sali Domu Parafialnego na II piętrze. Wszystkich chętnie śpiewających serdecznie zapraszamy do naszej
chóralnej rodziny.
Małgorzata Brzosko
Prezes Chóru „Polonia Dortmund”

Koncert chóru w Bazylice Licheńskiej w dniu 12.11.2018.
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PIELGRZYMKA DO MEKSYKU

W dniach 13–26 listopada 2018 odbyła się parafialna pielgrzymka naszej PMK do
Meksyku. Pielgrzymka miała swój wymiar religijny związany z nawiedzeniem sanktuariów, klasztorów, kościołów i innych obiektów sakralnych i oddaniem czci świętym
i patronom tych miejsc w tym arcykatolickim kraju z blisko 90% udziałem katolików.
Miała ona również bogaty wymiar poznawczy związany historią, kulturą, tradycją
i rozwojem cywilizacyjnym kraju na przestrzeni 3000 lat dziejów, będącego prawdziwą skarbnicą kultur tej części kontynentu amerykańskiego. Ten wyważony balans
między ”boskim” i ”cesarskim” należy do kanonu w dzisiejszej turystyce religijnej.
Absolutnym punktem kulminacyjnym i celem głównym tej pielgrzymki był dla
jej uczestników pobyt i nawiedzenie kompleksu bazyliki Matki Bożej z Guadalupe.
Miejsce to jest nie tylko największym sanktuarium kultu maryjnego na świecie, ale
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również najczęściej aktualnie odwiedzanym obiektem pielgrzymkowym katolicyzmu
(ok. 18 mln pielgrzymów rocznie). Mające tam miejsce w grudniu 1531 roku objawienia i towarzyszące im cuda Matki Bożej, to najstarsze uznane objawienia maryjne
uznane przez Kościół. Największa doniosłość tej nadprzyrodzonej interwencji Matki
Bożej, przedstawionej na cudownym - pełnym symboliki rozumianej przez Indian –
jej wizerunku na płaszczu Juana Diego, jako pół Hiszpanka i pół Indianka, polega na
symbolicznym wyrażeniu prawdy, że jest Matką wszystkich ludzi. Zaowocowało to,
po krwawym i pełnym ofiar podboju Meksyku przez Hiszpanów, pojednaniem tubylczych ludów z przybyszami z Europy i jedynej w tak masowej skali ewangelizacji
w historii Kościoła (chrzest ok. 10 mln Indian w jednej dekadzie lat). Pobyt w stolicy
kraju był rownież okazją do zwiedzenia glównych zabytków i atrakcji miasta Meksyk,
zbudowanego na ruinach zburzonej w wyniku podboju stolicy Azteków-Tenochtitlan.
Dalszymi stacjami na szlaku pielgrzymkowym były miasta, miejscowości i strefy
archeologiczne ze wspaniałymi obiektami kultury materialnej i duchowej z różnych
okresów dziejów Meksyku, zarówno sakralne jak i laickie w porządku chronologicznym: Tula, Queretaro, Teotihuacan, Tenango, Cacaxtla, Monte Alban, Mitla, Santa Maria de Tule, Oaxaca, Puebla, Cuernavaca, Texco i Acapulco. Uszczegółowienie
poszczególnych dni pielgrzymki wykraczałoby tu poza ramy krótkiej relacji. Ostatnim punktem naszej marszruty i swoistą klamrą spinającą początek pielgrzymki z jej
zakończeniem była powtórna wizyta w ”miasteczku” MB z Guadalupe. Pożegnalna
msza dziękczynna za intensywne doznania duchowe i owoce tej pielgrzymki, oddanie czci MB przed jej cudownym wizerunkiem w Bazylice, zakup i poświęcenie
dewocjonaliów tego wyjątkowego miejsca oraz pamiątkowe zdjęcia pod pomnikiem
polskiego papieża były ostatnimi aktami przed lotem powrotnym do Niemiec.
Paleta przeżyć duchowych i poznawczych tej pielgrzymki w zakresie religijnym,
historii, kultury, tradycji, rozwoju cywilizacyjnego tego kraju była ogromna i wymagała z pewnością pewnego przepracowania w czasie popielgrzymkowym przez każdego z jej uczestników. Jako pielgrzymi na ”rekolekcjach w drodze”, zabraliśmy z sobą
na pewno obraz bardzo żywej i autentycznej wiary tego arcykatolickiego narodu,
zabarwionej folklorem i adaptacją do chrześcijaństwa części obyczajów i obrzędów
z jego bogatej historii. Widzieliśmy wielki pietyzm i staranie wiernych o zachowanie obiektów sprawowania kultu bożego. Piękno wystroju, dekoracji i zdobnictwa
wnętrz obiektów sakralnych oraz ogrom ofiary i wysiłku dla powstania tych obiektów, z zastosowaniem najlepszych i najcenniejszych materialów jakie dała im ich
Ziemia, były urzekającym nas wyrazem ich miłości Boga, dla którego Chwały nic
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nie jest wystarczająco dobre. Urzekła nas również gościnność tego kraju i panujace
tam niezwykle przyjazne relacje międzyludzkie, co pozwoliło nam chyba uwierzyć,
że są jeszcze miejsca na globie, gdzie praktykowana może być powszechnie miłość
bliźniego.
Pielgrzymka była udanym przedsięwzięciem i dała uczestnikom wiele zadowolenia. Dobra organizacja, przemyślane plany zwiedzania, profesjonalna informacja
i obsługa pielgrzymki oraz dobra atmosfera w grupie były niewątpliwie główną zasługą przewodniczki Pani Ani. Kierowca autobusu Martin był prawdziwym mistrzem
w bezpiecznym poruszaniu się po meksykańskich drogach. O sprawy ciała i nasze
dobre samopoczucie troszczyła sie meksykańska kuchnia, która w wielu sytuacjach
była dla nas prawdziwym kulinarnym przeżyciem. Dopełnieniem przeżyć duchowych i wzorem opieki kapłańskiej na pielgrzymce był nasz proboszcz Bartłomiej,
który popasał swoje owieczki tak, by żadnego dnia nie zapomniały o sprawach Bożych, zarówno rano, w południe jak i wieczorem.
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Stanisław Wieczorek
uczestnik pielgrzymki

JUBILEUSZE PAR MAŁŻEŃSKICH
W uroczystość Świętej Rodziny 30.12.18 świętowaliśmy jubileusze par małżeńskich, które w zeszłym roku obchodziły okragłą rocznicę swojego ślubu.
O godz. 12.30 sprawowana była Msza św. z odnowieniem ślubów małżeńskich.
W uroczystośći udział wzięło 39 par małżeńskich.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że chrześcijańscy małżonkowie we
właściwym sobie stanie i porządku życia posiadają swój własny dar we wspólnocie
Kościoła, którym jest łaska sakramentu małżeństwa otrzymana w dniu ślubu. Dzięki
niej małżonkowie mają możliwość udoskonalenia miłości małżeńskiej i umocnienia
ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę sakramentalną podtrzymują się wzajemnie, z wdzięcznością przyjmują darowane im od Boga potomstwo i wychowują je do
przyjaźni życia z Chrystusem. Za tę łaskę trzeba często Bogu dziękować, ale również
prosić o jej umocnienie i pomnożenie. Taką sposobność dają wspomniane przez Ojca
Świętego jubileusze, a także kolejne rocznice zawarcia związku małżeńskiego. Szczególnie po Soborze Watykańskim II zachęca się małżonków do obchodzenia srebrnego, złotego lub nawet diamentowego jubileuszu małżeństwa. Wtedy to Kościół razem
z jubilatami, w uroczystej liturgii, składa Bogu dziękczynienie za otrzymane łaski,
udziela im swojego błogosławieństwa i błaga Boga o dalszą dla nich pomoc.
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LSO?! A CO TO TAKIEGO? CZY TO UZALEŻNIA?

Ten skrót LSO młodemu człowiekowi w pierwszej chwili może skojarzyć się ze środkiem
dopingującym i mówiąc szczerze, coś w tym jest. Postaram się to w krótkich słowach wyjaśnić.
W rzeczywistości LSO to oczywiście nie narkotyk, ale to określona grupa ludzi, którzy w charakterystyczny sposób dopingują się, są zmotywowani do tego, aby służyć. Zadacie pytanie:
dlaczego? Tego nie wiem, nie da się tego opisać, to trzeba przeżyć, tego trzeba doświadczyć.
Ludzie, którzy zetknęli się z tą formacją, twierdzą, że przynależność do LSO powoduje niesamowitą euforię i przemienia człowieka od wewnątrz... oczywiście na lepsze. Czy już domyślasz się o czym mowa? LSO to skrót od: LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA. Jeśli nadal nic ci
to nie mówi, to czytaj dalej.
Liturgiczna Służba Ołtarza, a konkretnie ta nasza przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie, to grupa chłopców i dziewczyn, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. Aktualnie LSO w Dortmundzie ma w swoich szeregach 50 chłopców i dziewcząt.
Co roku dołącza do naszego grona kilka nowych osób, najczęściej rozpoczynają swoją formację po przyjęciu I Komunii Świętej. Przed promocjami ministranckimi kandydaci odbywają
tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi
podczas Mszy Świętej. Słowo „ministrant” oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie
- służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże
uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia, Boże Ciało) jak i codzienne
liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś rolą ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii.
Zapraszamy wszystkie dzieci, które są już po Pierwszej Komunii Świętej i chciałyby służyć
jeszcze bardziej Bogu i ludziom. Czekamy na CIEBIE. Każdy/a może zostać ministrantem/ką.
Aby się zapisać, wystarczy przyjść przed Mszą św. do zakrystii i zgłosić się do księdza.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
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Polska Szkoła Sobotnia

PRZY MISJI KATOLICKIEJ w DORTMUNDZIE

Witten – Kościół św. Franciszka, Herbederstr. 28
Katecheta:
Ks. Piotr Szwaj
Grupa komunijna				
Grupa starsza				

KATECHEZA

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
środa godz. 16.30 – 17.15
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

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

JĘZYK POLSKI

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

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
Msze św. dla dzieci
Msza św. w intencji Ojca św.,
Ojczyzny, Radia Maryja i TV
Trwam
Wieczór Uwielbienia
Grupa Modlitewna Żywego
Różańca
Nabożeństwa Fatimskie
Adoracja Najśw. Sakramentu
SAKRAMENT CHRZTU
NAUKI PRZED CHRZTEM DLA
RODZICÓW i CHRZESTNYCH
Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio
Grupa Modlitewna w Werl
„Magnificat”
Spotkania dla młodzieży
„Młodzi Dortmund”
Ministranci
Chór Polonia Dortmund
Zespół Folklorystyczny
„Wisełka”
Poradnia Rodzinna
Poradnia Rodzinna w Werl
Grupa Samopomocy
Abstynentom „POWRÓT”
Bezpłatne porady prawne
Bezpłatne Porady
Psychologiczne
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w każdą niedzielę o godz. 12.30.
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.30,
po Mszy św. spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja
w Domu Katolickim.
Msza św. i modlitwa uwielbienia w każdą III niedzielę
miesiąca o godz. 18.00.
spotyka się w każdą I sobotę miesiąca o godz. 18.15
na modlitwie różańcowej w kościele, a następnie
o godz. 19.00 Msza św.
każdego 13-go dnia miesiąca od maja do
października rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.30
w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej i w każdy I piątek miesiąca od godz. 15.00
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.
w każdy trzeci piątek miesiąca w Domu Katolickim.
każdy IV poniedziałek miesiąca spotkania rozpoczynają się Mszą św. Po Mszy św. spotkanie formacyjne.
spotkania w I i III wtorek miesiąca o godz. 18.30 w
kościele St. Norbert w Werl.
spotkania w piątki po Mszy św. wieczornej
spotkania w każdą III sobotę miesiąca o godz. 13.30.
spotkania i próby w każdy piątek w Domu Katolickim
o godz. 20.00.
spotkania, próby tańca w każdy piątek
w Domu Katolickim od godz. 17.30 – 19.30.
w I niedzielę miesiąca w Domu Katolickim
od godz. 10.30 – 12.30
w każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o
godz. 16.00
spotkania w każdy II i IV wtorek miesiąca w Domu
Katolickim o godz. 17.30
w II niedzielę miesiąca od godz. 10.30 – 12.30
udzielane przez kancelarię pana mecenasa
Borisa Serowik i pana mecenasa Dariusa Odyńca.
w każdą IV niedzielę miesiąca
od godz. 10.30 do 12.30

Organizacje i Osoby działające przy PMK w Dortmundzie
Chór „Polonia Dortmund”

Opiekun: ks. prob. Bartłomiej Ilków, przewodnicząca:
Małgorzata Brzosko (tel. 0231/1871460).
Schola dziecięca„Arka Noego“ Opiekun: ks. Piotr Szwaj,
Odpowiedzialna: Tatiana Klaja (tel. 02306/3710275,
e-mail: t.klaja@gmx.de). Próby w niedziele
o godz. 11.30 w Domu Katolickim.
Zespół wokalno-instrumentalny Odpowiedzialna: Tatiana Klaja (tel. 02306/3710275,
„Cantate Domino“
e-mail: T.Klaja@gmx.de).
Opiekun ks. Łukasz Olejnik,
Zespół muzyczny „Gloria
odpowiedzialny Klemens Teichmann.
Dei”
Zespół Folklorystyczny
Opiekun: ks. prob. Bartłomiej Ilków, odpowiedzialny:
“Wisełka”
Wojciech Węgrzyn (tel. 0231/290917).
Zespół muzyczny EMAUS
Odpowiedzialna Izabela Balancik
w Herne
(tel. 02325/53673).
Opiekun: ks. prob. Bartłomiej Ilków, odpowiedzialny:
Koło Przyjaciół Radia Maryja
Tadeusz Jurkiewicz (tel. 0231/7223734).
oraz Stowarzyszenie
„Nasza - Przyszłość“ e.V.
Rodzina Żywego Różańca
Opiekun: ks. Piotr Szwaj
Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio
Opiekun: ks. Piotr Szwaj. Odpowiedzialni:
Anna Sopalski i Eugeniusz Fortuna.
Grupa Modlitewna w Werl
Odpowiedzialni: Renata i Krzysztof Hurek
„Magnificat”
(tel. 015779444247, 01624838598)
Opiekun: ks. Łukasz Olejnik.
Domowy Kościół – Ruch
Opiekun: ks. Piotr Szwaj, Ks. łukasz Olejnik
„Światło-Życie”
odpowiedzialna: Gabriela Labuda I krąg (tel.
0231/29389) i Marlena Szostak - II krąg.
Ministranci
Opiekun: ks. Piotr Szwaj (tel. 015172506515).
Stowarzyszenie Krzewienia
Przewodniczący: ks. proboszcz Bartłomiej Ilków
Kultury, Tradycji i Języka
(tel. 0231/1629388)
Polskiego
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. Łukasz Olejnik,
skarbnik: Bożena Hübner (tel. 0231/8632233).
Wspólnota Neokatechumenalna Duszpasterz ks. Rafał Zehner, odpowiedzialna Paulina
Stiller (tel. 0231/231293).
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Organizacje i Osoby działające przy PMK w Dortmundzie
Grupa Czcicieli Bożego
Miłosierdzia
Grupa Sympatyków Wyższego
Seminarium Duchownego
w Koszalinie
Poradnictwo Rodzinne

Poradnictwo Rodzinne w Werl
Wspólnota Środowa na Evingu
Sekretariat PMK
w Dortmundzie
Kościelna w kościele
Św. Anny w Dortmundzie
Gospodarz domu
przy PMK w Dortmundzie

Opiekun ks. proboszcz Bartłomiej Ilków,
odpowiedzialni: Paulina Stiller, Marian Kowal.
Odpowiedzialna: Krystyna Gostomska
(tel. 0231/24289)
I niedziela miesiąca w Domu Katolickim
(sala na I piętrze), Kontakt: Gabriela Labuda
(tel. 0231/29389)
III niedziela miesiąca Norberthaus przy St. Norbert
Kirche – państwo Hurek (tel. 02384/1248)
Msze św. w świetlicy przy Pfälzische Str. w środy
o 9.30. Odpowiedzialna Wiesława Exner (tel.
0231/852404).
Beata Grygiel (tel. 0231/1629388)
Bożena Ferman
Marek Kugla

Organiści Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie:
Dortmund:
Hagen, Iserlohn:
Werl:

Piotr Syper (tel. 02331/27304)
Klemens Teichmann (tel. 02371/370097)
Bolesław Rzeźnik (tel. 029315329972)

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.:
Dortmund:

Hagen:
Iserlohn:
Werl:
Hamm:
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Tadeusz Stahlke,
Henryk Stoltmann
Andrzej Paga
Tadeusz Jurkiewicz
Jerzy Labuda
Remigiusz Marx
Christian Miosga
Marcin Thomalla
Gerhard Wagner
Janusz Szafraniec,
Mirosław Miller

Porządek Mszy św. przy Polskiej Misji Katolickiej
DORTMUND:
St. Anna,
Rheinischestr. 174

DORTMUND-EVING:

- 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

w każdą niedzielę i święto - godz. 8.00

St. Marien,
Bayerische Str.
HAGEN:
St.Josef,
Altenhagenerstr. 50
WITTEN:
St. Franziskus,
Herbedestr. 28
HAMM:

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

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
II i IV sobota miesiąca - godz. 17.00

St. Josef,
Josef Str. 4
ISERLOHN:

II i IV niedziela miesiąca - godz. 16.00

Hl. Geist,
Hans Böckler Str. 48
WERL:

I, III, V niedziela miesiąca - godz. 16.00

St. Norbert,
Unnaerstr.
HERNE:

IV niedziela miesiąca - godz. 15.00

St. Laurentius,
Hauptstr. 317.
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Budowa nowego Domu Katolickiego
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, którym 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.
Kuria Arcybiskupia w Paderborn przeznaczyła na ten cel 1,5 mln €. Wkład własny Polskiej
Misji 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. 340 tys. €.
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 muzycznych, scholi dziecięcej, grup modlitewnych, zespołu folklorystycznego „Wisełka”, Koła
Przyjaciół Radia Maryja, grupy samopomocy abstynentom. Jest miejscem, które zapewnia
nauczanie języka polskietgo i religii dla ponad 100 uczniów w bieżącym roku szkolnym.
Umożliwia sprawne funkcjonowanie poradnictwa prawnego, rodzinnego, psychologicznego,
pomocy socjalnej, imprez kulturalnych, rozmaitych prelekcji i spotkań. Dzięki temu mamy
niezależność od lokalnego duszpasterstwa niemieckiego, czym cieszy się niewiele polskich
parafii w Niemczech.
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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 pokwitowanie dla Urzędu Skarbowego, czyli Spendequittung. W tym celu potrzebne są następujące 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
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Polska Misja Katolicka

w DORTMUNDZIE

www.pmkdortmund.de

ADRESY POLSKICH DOMÓW KATOLICKICH W NIEMCZECH:
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

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

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE w Niemczech
Kreuzweg 28
67316 Carlsberg
Tel. 06356/228
Internet: www.oaza.de
e-mail: marianum@oaza.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

Obserwuj nas na
facebook.com
Polska Misja Katolicka w Dortmundzie

