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Drodzy Parafianie i Goście!
Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia oddajemy do rąk naszych Parafian
i wszystkich Rodaków przebywających na terenie Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie
biuletyn świąteczny, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat polskiego
duszpasterstwa w Dortmundzie i okolicy.
Zebraliśmy w nim również najważniejsze wydarzenia, które dokonały się w naszej Misji
w upływającym roku. Należą do nich przede wszystkim wizyta J.E. Ks. Abpa Prof. Marka
Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, który udzielił Sakramentu Bierzmowania i dokonał poświęcenia pomnika ś.p. Ks. Prałata Ryszarda Mroziuka, którego I rocznica śmierci
przypadała 10.06.2021. Poświęciliśmy także wspomnienie ś.p. J.E. Ks. Biskupowi Edwardowi Janiakowi, który odszedł do Wieczności we Wrocławiu w dniu 23.09.2021. Zauważono
również zmianę księży wikariuszy – na miejsce Ks. Łukasza Olejnika z Diecezji Kaliskiej przyszedł Ks. Jakub Kaszowski z Archidiecezji Przemyskiej.
Bardzo ważnym wydarzeniem, o którym wspomniano w obecnym biuletynie jest budowa
nowego Domu Katolickiego. Ta inwestycja, od której zależy przyszłość naszej Misji rozpoczęła się w dniu 01.02.2021. Prace posuwają się do przodu. Termin oddania do użytku nowego
Domu Katolickiego to październik 2022. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy ciągle wspierają to dzieło. Niestety koszty prac budowlanych ze względu na trwającą na świecie sytuację wzrosły w ciągu roku o ok. 180.000 Euro. Tym bardziej więc należy
się wdzięczność tym wszystkim, którzy często, systematycznie współfinansują tę budowę.
Serdeczne Bóg zapłać!
Polska Misja Katolicka stara się odpowiedzieć na liczne potrzeby duszpasterskie, i nie
tylko ściśle duszpasterskie tak wielkiej rzeszy naszych Rodaków. Zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia, które jak żadne inne wydarzenie w ciągu roku, zbliżają ludzi do siebie w rodzinach, ale także w tej wielkiej polskiej wspólnocie narodowej. Zapraszamy wszystkich do kościołów naszej Misji, do przeżycia Rekolekcji Adwentowych i Świąt Bożego Narodzenia oraz
do regularnego praktykowania wiary otrzymanej w naszych domach rodzinnych.
Na czas Bożego Narodzenia składamy wszystkim życzenia.
Narodzenie Jezusa ogłasza nam piękną wiadomość, że w sposób nieograniczony
i wyjątkowy Bóg ukochał każdego z nas. Życzymy głębokiej wiary w tę prawdę
w te piękne dni świąteczne i także po świętach.
Wszystkim radosnych i błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.
Duszpasterze PMK w Dortmundzie:
Ks. Kanonik Bartłomiej Ilków, Proboszcz
Ks. Piotr Szwaj, Wikariusz
Ks. Jakub Kaszowski, Wikariusz
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Ks. Zbigniew Sarnowski, Subsidiar

…I ZNOWU ŚWIĘTA?
Rok liturgiczny w swym rytmie wyznacza kolejno okresy, święta, czas zwykły.
Rozpoczęty niedawno Adwent prowadzi nas wszystkich do świętowania tajemnicy
Wcielenia Bożego Syna, czyli wspomnienia wydarzenia, które miało miejsce ponad
dwa tysiące lat temu, kiedy to Bóg przyjął ludzkie ciało i stał się jednym z nas.
Na sklepowych dekoracjach już od dawna, jeszcze przed rozpoczęciem Adwentu,
wystawiane są świąteczne ozdoby, lampki, propozycje na prezenty, a w głośnikach
wielkopowierzchniowych sklepów słyszymy kolędy. Ta cała aura bożonarodzeniowa
w handlu, która nie służy dobremu przeżyciu Adwentu i przygotowaniu do świąt
może sprawić, że kiedy nadejdzie upragniony dzień Bożego Narodzenia, już jesteśmy
zmęczeni świętowaniem… może już nie chce nam się śpiewać kolęd, znudziła się
szopka, choinka, światełka… być może to wszystko straciło już swój urok i blask.
To jednak nie powód, by odpuścić i przeżyć święta jako jedne z wielu, które
niewiele wniosły do mojego życia duchowego i rodzinnego. To dla nas wszystkich
wyzwanie, by umieć wznosić się ponad to, co Pana Boga chce nam przysłonić
i zatracić istotę chrześcijańskiego świętowania. Spróbujmy sobie dziś zatem zadać
pytanie: Czym tak naprawdę są Święta Bożego Narodzenia i jak je właściwie przeżyć?
Święta Bożego Narodzenia to święta, które odnoszą się do faktu historycznego.
Można pokazać konkretne miejsce na mapie świata, można wskazać na określony
kontekst kulturowy i religijny, w którym przyszedł na świat Jezus z Nazaretu - ten,
który okazał się Mesjaszem oczekiwanym przez Żydów, a także Zbawicielem świata
i Synem Boga. Dlatego Święta Bożego Narodzenia mają wymiar uniwersalny, na
całym świecie rozbrzmiewają kolędy, piosenki, muzyka. To chyba święta najbardziej
przyjemne w roku, bo kojarzą się z miłością, czułością, przyjmowaniem życia
Dzieciątka Jezus. To święta afirmujące życie, bo Chrystus, który przyszedł na świat
2000 lat temu to jest właśnie samo życie i to życie wieczne. Boże Narodzenie jest
elementem głoszenia Ewangelii. Sama istota Bożego Narodzenia jest taka, że najpierw
przychodzą aniołowie do pasterzy, potem przychodzą pasterze do Świętej Rodziny,
potem przychodzą także mędrcy, a potem Święta Rodzina idzie dalej i ogłasza dobrą
nowinę, ogłasza narodzenie się Jezusa Zbawiciela. W centrum uwagi jest propozycja,
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jaką składa nam Bóg, propozycja bycia wybawionym z depresji, zła, małoduszności,
egoizmu, przemocy, z tego wszystkiego, co ludzkie serce produkuje, pod warunkiem,
że przyjmiemy Zbawiciela.
Boże Narodzenie to też święta pojednania, przebaczenia, poszukiwania kogoś, kogo
się zapomniało. To święta, które mają wydobyć pokłady dobroci, szlachetności, które
nieraz są spychane w głębsze warstwy nas samych. To są święta, w których w centrum
stoi osoba – jeśli Chrystus przychodzi, żeby zbawić mnie jako osobę, to zbawia
też moje relacje. Jesteśmy pokoleniem o bardzo poranionych relacjach, w którym
ludzie ponoszą wiele porażek. Święta Bożego Narodzenia to święta przeżywane
w pokoleniu ludzi dotkniętych wielką plagą rozwodów, dzieci wychowywanych nieraz z konieczności - przez jednego rodzica.
Ksiądz dr hab. Robert Skrzypczak, duszpasterz akademicki wspomina takie
wydarzenie: „Pamiętam, gdy byłem duszpasterzem akademickim w Warszawie, to
wielu młodych ludzi przed Bożym Narodzeniem perspektywy powrotu do domu
na święta nie przeżywało jako czegoś radosnego, a raczej jako coś zatrważającego,
coś, co wywoływało pewną nerwicę lękową. Boże Narodzenie niesie zaproszenie
do radości, miłości, jednak czas ten wzmaga też bardziej rany, które zostały zadane
nam w życiu. Czasem będzie konieczne spotkanie się przy stole z kimś, kogo nie
znosisz, kto będzie się popisywał, kto będzie za wszelką cenę chciał mieć rację albo
pojawi się konieczność spotkania się z nową partnerką ojca lub nowym partnerem
matki, dziećmi z drugiego związku. Ta cała rzeczywistość trudnego, poranionego
życia podkreśla główny motyw, dlaczego
Bóg zareagował w ten sposób – wcieleniem
swojego Syna. Te święta podkreślają z mocą,
dlaczego potrzebujemy ciągłego powracania
do dobrej nowiny, przyjmowania Chrystusa”.
Ciągle, co roku, nasz Kościół-Matka
proponuje nam w Boże Narodzenie stawiając za przykładem św. Franciszka,
który wymyślił szopki - tę figurkę małego
dzieciątka. My koncentrujemy uwagę na
Dzieciątku Jezus, ale wiemy przecież,
że Chrystus przeszedł przez ten świat
głosząc Ewangelię, dał się ukrzyżować
i zmartwychwstał, jest pełnym mocy Synem
Boga - więc dlaczego Kościół proponuje Go
w takiej kruchej, maleńkiej postaci? Bóg
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dostosowuje się do naszych możliwości, bierze pod uwagę, że w nas niewiele miejsca
zostaje dla Niego, nawet jeśli chodzi o dobrą wolę czy ciekawość prawdy, to niewiele
jest w nas na to miejsca. Coś tylko nieraz się tli, a Bogu wystarczy że uchyli się tylko
drzwi, że zostawi Mu się przestrzeni tyle tylko, żeby zmieściło się małe dzieciątko.
Pan Bóg dostosowuje się do naszej kruchości, do naszej nędzy, by na nowo poprosić
o możliwość wejścia w nasze życie i możliwość zmieniania go.
Sprowadzanie Świąt Bożego Narodzenia tylko do rodzinnego spotkania przy stole,
do robienia sobie prezentów, do jakiejś bliżej niekreślonej magicznej atmosfery, jest
jedną wielką mistyfikacją. Kiedy więc dajesz prezent swojemu dziecku, wytłumacz
mu, że to z okazji narodzin Pana Jezusa. Kiedy zapraszasz do domu gości na świąteczny
posiłek powiedz im, że chcesz dzielić się radością z przyjścia na świat Bożego Syna.
Wsłuchaj się w słowa kolęd, zatrzymaj się przed urządzonym w kościele żłóbku
i pomyśl sobie jak bardzo kocha nas Bóg.
Kochani, musimy pamiętać, iż nie ma recepty na to, jak przeżywać Święta Bożego
Narodzenia. Po prostu trzeba je przeżyć, tak jak przeżywa się życie. Każdy musi
odkryć i znaleźć swój własny sposób. Tak jak Przychodzący Bóg ma swój własny
sposób, by znaleźć każdego z nas.
Bardziej uroczysty jest świąteczny obiad – a tu pieczona polska gęś! Przysmakiem
jest bakaliowe ciasto w formie becika z niemowlęciem. Prezenty przekazuje się po
obiedzie.
„Kiedy z daleka w rodzinne progi
Dzieci przybiegną,
A serca miłość i przebaczenie
Zlewa się w jedno.
Jakby amnestia zakwitła w blasku
Wielkiego święta,
By innym smutku z doznanej krzywdy już nie pamiętać...
Dzieci całują rodziców twarde
od pracy ręce...
Czemuż w niejednym domu dni takich
Nie bywa więcej?”
ks. Jakub Kaszowski
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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

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH
ORAZ SPOWIEDZI ŚW.
Rekolekcje wygłosi:
Ks. Rafał Masztalerz, proboszcz parafii w Różance, diecezja świdnicka,
			
diecezjalny Misjonarz Miłosierdzia
3.12 – I piątek miesiąca – Rozpoczęcie Rekolekcji Adwentowych
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – Hl. Geist
Dortmund – Hl. Geist

10.00		
18.30		
18.30-19.00
19.00		

Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Spowiedź św.
Msza św. z nauką rekolekcyjną

4.12 – sobota
Dortmund – Hl. Geist
09.00-14.00
					
Hagen – St. Josef
18.30		
Dortmund – St. Anna
18.30-19.00
Dortmund – St. Anna
19.00		

Dzień Skupienia dla osób przygotowujących
			
się do Sakramentu Bierzmowania
Msza św.
Spowiedź św.
Msza św. z nauką rekolekcyjną

5.12 – II niedziela adwentu
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Barbara
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – Hl. Geist
Dortmund – St. Anna
Witten – St. Franziskus
Werl – St. Norbert
Werl – St. Norbert
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna

8.30		
9.00		
10.00		
11.30		
12.00		
13.00		
13.30		
15.00-16.00
16.00		
18.00		
19.00 		

Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św.
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św.
Spowiedź św.
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św. z nauką rekolekcyjną.
Wieczór Uwielbienia

6.12 – poniedziałek
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
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11.00		
Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00-18.30 Spowiedź św.
18.30		
Msza. św. z nauką rekolekcyjną

7.12 – wtorek
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna

11.00		
Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00-18.30 Spowiedź św.
18.30		
Msza. św. z nauką rekolekcyjną

8.12 – środa Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Dortmund – St. Anna
Witten – St. Franziskus
Witten – St. Franziskus
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna

11.00		
17.30-18.00
18.00		
18.00-18.30
18.30		

Msza św. z nauką rekolekcyjną
Spowiedź św.
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Spowiedź św.
Msza. św.

9.12 – czwartek
Hagen – St. Josef
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna

19.00		
Spowiedź św i Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00-18.30 Spowiedź św.
18.30		
Msza św.

10.12 – piątek – Zakończenie Rekolekcji Adwentowych
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna

18.00-18.30 Spowiedź św.
18.30		
Msza św. z nauką rekolekcyjną

11.12 – sobota
Hamm – St. Josef
Hamm – St. Josef
Hagen – St. Josef
Hagen – St. Josef
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna

16.00-17.00
17.00		
18.00-18.30
18.30		
18.30-19.00
19.00		

Spowiedź św.
Msza św.
Spowiedź św.
Msza św.
Spowiedź św.
Msza św.

12.12 – III niedziela adwentu
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Barbara
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – Hl. Geist
Dortmund – St. Anna
Iserlohn – Hl. Geist
Iserlohn – Hl. Geist
Dortmund – St. Anna

8.30		
9.00		
10.00		
11.30		
12.00		
13.00		
15.00-16.00
16.00		
18.00		

Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Spowiedź św.
Msza św.
Msza św.

17.12 – piątek
Herne – St. Laurentius
Herne – St. Laurentius

17.30-18.00 Spowiedź św.
18.00 		
Msza św.
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PROGRAM NA ŚWIĘTA I OKRES BOŻEGO
NARODZENIA

24.12 – piątek – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – Hl. Geist
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna

16.30		
19.30		
20.30		
21.00		
22.30		
24.00		

Pasterka dla dzieci i osób starszych
Pasterka
Pasterka
Pasterka
Pasterka
Pasterka

25.12 – sobota – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Barbara
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – Hl. Geist
Dortmund – St. Anna
Witten – St. Franziskus
Hagen – St. Josef
Herne – St. Laurentius
Iserlohn – Hl. Geist
Dortmund – St. Anna
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8.30		
9.00		
10.00		
11.30		
12.00		
13.00		
13.30		
14.00		
15.00		
16.00		
18.00		

Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.

26.12 – niedziela – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY – II DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Dortmund – St. Anna
8.30		
Dortmund – St. Barbara 9.00		
Dortmund – St. Anna
10.00		
Dortmund – St. Anna
11.30		
			
Dortmund – Hl. Geist
12.00		
Dortmund – St. Anna
13.00		
Werl – St. Norbert
16.00		
Hamm – St. Josef
17.00		
Dortmund – St. Anna
18.00		

Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św. tylko dla Jubilatów 			
– obowiązkowe zgłoszenie
Msza św.
Msza św. pożegnanie Ks. Piotra
Msza św.
Msza św.
Msza św.

27.12 – poniedziałek – ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY
Dortmund – St. Anna

18.30		

Msza św. z błogosławieństwem wina.

28.12 – wtorek – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
Dortmund – St. Anna
18.30 		
			

Msza św. z błogosławieństwem dzieci 		
przy żłóbku

29.12 – środa
Dortmund – St. Anna

18.30		

Msza św.

18.30		

Msza św.

30.12 – czwartek
Dortmund – St. Anna

31.12 – piątek – ŚW. SYLWESTRA – ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
Dortmund – St. Anna
16.00
		
		

Msza św. dziękczynna z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu i 			
nabożeństwem na zakończenie Starego Roku

Dortmund – St. Anna
18.00
		
		

Msza św. dziękczynna z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu i 			
nabożeństwem na zakończenie Starego Roku
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1.01.2022 – sobota – NOWY ROK – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – Hl. Geist
Dortmund – St. Anna
Hagen – St. Josef
Dortmund – St. Anna

10.00		
11.30		
12.00		
13.00		
14.00		
18.00		

Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.

8.30		
9.00		
10.00		
11.30		
12.00		
13.00		
13.30		
16.00		
18.00		

Msza św.
Msza św
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.
Msza św.

2.01.2022 – niedziela
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Barbara
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – Hl. Geist
Dortmund – St. Anna
Witten – St. Franziskus
Werl – St. Norbert
Dortmund – St. Anna

06.01.2021 – czwartek – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (Trzech Króli)
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna

12.00		
18.30

Msza św.
Msza św.

08.01.2021 – sobota
Hamm – St. Josef
Hagen – St. Josef
Dortmund – St. Anna

17.00		
18.30		
19.00		

Msza św.
Msza św.
Msza św.

09.01.2021 – niedziela – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Dortmund – St. Anna
8.30		
Msza św.
Dortmund – St. Barbara 9.00		
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.
Iserlohn – Hl. Geist
16.00		
Msza św.
Dortmund – St. Anna
18.00		
Msza św.
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ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA RYSZARDA MROZIUKA
W czwartek 10.06.2021 minęła I rocznica śmierci Ks. Prałata Ryszarda Mroziuka
długoletniego proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. W tym dniu parafianie
licznie zgromadzili się na modlitwie przy grobie zasłużonego duszpasterza dortmundzkiej
Polonii.
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BIERZMOWANIE
W niedzielę 27.06.2021 Ks. Abp Prof. Marek Jędraszewski udzielił Sakramentu
Bierzmowania młodzieży Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Dostojny Gość dokonał
również poświęcenia pomnika śp. Ks. Prałata Ryszarda Mroziuka, długoletniego proboszcza
naszej Misji. Pomnik znajduje się na cmentarzu w Dortmundzie w dzielnicy Eving.
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+ ŚP. KS. BISKUP EDWARD JANIAK
W dniu 23.09.2021 po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu we Wrocławiu zmarł Ks.
Biskup Edward Janiak, były Proboszcz PMK w Dortmundzie.
Urodzony 14 siepnia 1952 r. w Malczycach jako syn Stanisława i Janiny (z d. Zmysłowska).
Maturę zdobył w 1971 r. w Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie. Przez dwa lata
studiował w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Studia Teologiczne odbył w Seminarium
Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abpa H. Gulbinowicza
w 1979 r. W latach 1979-1983 był wikariuszem i katechetą w Oleśnicy Śląskiej. Następnie
wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie w 1986 r. na Uniwersytecie św. Tomasza
uzyskał doktorat z teologii moralnej. Po studiach doktoranckich w Rzymie został skierowany
do PMK w Dortmundzie, gdzie przez rok pracował w duszpasterstwie polonijnym. Po
powrocie do archidiecezji został dyrektorem administracyjnym Seminarium Duchownego
i wicedyrektorem referatu ds. dobroczynności oraz dyrektorem „Caritasu” diecezjalnego.
Od 1988 r. jako adiunkt PWT prowadził wykłady z teologii moralnej.
W 1996 r. został biskupem pomocniczym w archidiecezji wrocławskiej, a w 2012 r.
Benedykt XVI ogłosił go biskupem kaliskim.
W księdze pamiątkowej PMK Dortmund zachował się wpis biskupa. Otwiera go sentencja
„Miłość wzrasta w miarę udzielania się innym”, a pod nią słowa: „Z radością i wdzięcznością
mogłem stanąć ponownie przy Ołtarzu Pańskim, tym razem w kościele św. Anny. Po dziesięciu
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latach łatwo zauważyć, jak wiele zostało tutaj dokonane. Bogu niech będą dzięki, a księdzu
Prałatowi Ryszardowi gratuluję i z serca błogosławię”. Podpisano bp Edward Janiak, były
proboszcz na Evingu.
Ks. biskup wiele pamięta z tej swojej drogi przez Dortmund i jego okolice. Pamięta
zdarzenia trudne, bolesne i zabawne, ale komentarz, jakimi je obdarza, świadczy, że
wszystkie traktował z uwagą doświadczenia, z którego owoce spożytkowuje w dalszej pracy.
Ma wyjątkowy dar zapamiętywania ludzi i natychmiast łączy ich z sytuacjami, w jakich ich
już spotykał. W roku 2007 ks. bp Edward Janiak otrzymał status pokrzywdzonego przez
SB. Zawsze, nawet już po wielu latach od wyjazdu z Dortmundu otaczał swoją dawną
parafię swoją życzliwością i wspierał jej duszpasterzy.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie.

Lipiec 1987
spotkanie z młodzieżą ucząca
się na lekcji religii przed
Domem Kat. -Eving

Maj 1988
od lewej:
Ks. R. Mroziuk
Ks. dr E. Janiak
Ks. kard. H. Gulbinowicz
Ks. dr M. Biskup
Ks. W. Tokarek
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MOJE WSPOMNIENIA
Moje wspomnienia o Jego Ekscelencji Księdzu Biskupie Edwardzie Janiaku
Księdza Biskupa Edwarda Janiaka poznałem w Dortmundzie, kiedy przyjechał zaraz po
swoich studiach w Rzymie do Polskiej Misji Katolickiej jako nowy proboszcz, by zastąpić
wielebnego ks. prałata Wacława Tokarka. Było to w roku 1986. Jako ministrant i lektor,
a miałem wtedy 16 lat, szybko zaprzyjaźniłem się z ks. Janiakiem. Wraz z moimi rodzicami
byliśmy zadowoleni, że znaleźliśmy wreszcie na Evingu w Dortmundzie kościół, który stał
się dla nas namiastką wolnej Polski. Ówczesny nowy Proboszcz Ks. Janiak zabierał mnie
prawie zawsze na Msze św. w kościołach filialnych w Hagen, Witten i w DortmundzieLütgendortmund, które były odprawiane w każdą niedzielę (poza Do-Lütgendortmund,
gdzie Msza Św. była raz w miesiącu).
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janiak był i zawsze pozostanie w mojej pamięci zacnym,
dobrym i bogobojnym człowiekiem. Był wspaniałym katechetą i duszpasterzem, potrafiącym
związać się ze swoimi parafianami. Był czuły na ludzkie krzywdy i potrzeby. Zawsze
gotowy poradzić, pocieszyć, podtrzymać na duchu, pouczyć, a nawet wspomagać pomocą
gdzie tylko mógł. Bywał często w naszym domu, na kolacjach, na niezapowiedzianych
odwiedzinach, pomagał rodzicom, a także mojej siostrze, która jest od urodzenia niewidoma.
Potrafił w każdej sytuacji wlać w nasze serce pociechę i nadzieję w okolicznościach, które
dla „uciekinierów” z Polski naprawdę nie były łatwe. Dzięki niemu miałem zawsze zajęcia,
które mnie osobiście ubogacały doświadczeniem wiary, patriotyzmu, Ojczyzny. Pamiętam
patriotyczne akademie i debaty organizowane w kościele i w Domu Katolickim na Evingu,
które zawsze wpływały na rozwój mojej miłości i tęsknoty do Polski!
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Ksiądz Biskup Janiak jako proboszcz Polskiej Misji Katolickiej rozpoczął dzieło, które
pozwala nam Polakom przeżywać wiarę, pobożność, zwyczaje oraz kulturę z dala od naszej
ukochanej Ojczyzny!
Ks. Proboszcz Janiak był człowiekiem skromnym, przyjechał wtedy z Włoch fiatem UNO,
a kiedy bogatsi parafianie zaproponowali mu zorganizowanie zbiórki pieniędzy na kupno
lepszego samochodu, ks. Janiak, dziękując, odmówił. Komentował później ten szczegół:
”mnie wystarczy to, co mam, nie będę się od nikogo uzależniał”. Był poza tym sprawiedliwy
i konsekwentny, nie pozwalał poróżnić się Polakom i podzielić na „starą” i „nową” Polonię.
Nie pozwalał na komunistyczną indoktrynację ze strony ambasady PRL.
Kiedy po dłuższym czasie spotykałem się już jako dorosły człowiek wraz z żoną i z dziećmi
z Ks. Biskupem Janiakiem, wpierw we Wrocławiu, potem raz w Kaliszu, potrafił zawsze
znaleźć czas na nasze spotkania. Potrafił szybko już jako Biskup zaprosić na wspólne
śniadanie, obiad czy kolacje. Był zawsze ciekawy, co słychać, jak się nam wiedzie, co nas
gnębi. Wysłuchał jak zawsze, poradził, pocieszył. Ze spotkań z Ks. Biskupem Janiakiem nigdy
nie wychodziliśmy z pustą ręką, przekazywał zawsze drobnostki-podarunki, ale zawsze
ofiarowane z serca. To bombki na choinkę przed Bożym Narodzeniem, to jakiś obraz, to
znowu książki lub książeczki dla dzieci, różańce, medaliki…
Na wieść o śmierci Jego Ekscelencji Biskupa Janiaka byliśmy wszyscy bardzo przygnębieni.
Moim zdaniem Kościół stracił wspaniałego Pasterza i Człowieka Wielkiej Wiary i oddania.
My zachowamy Ks. Biskupa Janiaka jako wspaniałego, ludzkiego, dobrego i kochanego
człowieka na zawsze w naszej pamięci.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Dk. Marek Okpisz
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POŻEGNANIE KSIĘDZA ŁUKASZA OLEJNIKA

W dniu 28.06.2021 podczas uroczystej Mszy Św. w kościele św. Anny w Dortmundzie
pożegnano Ks. Łukasza Olejnika, który po trzech latach pracy jako wikariusz dortmundzkiej
parafii skierowany został do nowej parafii. Z dniem 01.07.2021 objął obowiązki Proboszcza
PMK Neumünster-Itzehoe w Arcybiskupstwie Hamburskim. Parafianie z żalem żegnali
swojego kapłana, dziękując mu za jego posługę i życząc Bożego błogosławieństwa
w nowych odpowiedzialnych obowiązkach proboszczowskich.
Ks. Łukasz Olejnik pochodzący z diecezji kaliskiej posługiwał w Dortmundzie od
01.05.2018 do 30.06.2021.
Na nowy etap kapłańskiej drogi życzymy „Szczęść Boże!”

Nowym wikariuszem w naszej parafii został mianowany
Ks. Jakub Kaszowski z Archidiecezji Przemyskiej, którego
serdecznie witamy i cieszymy się z jego obecności.
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MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA PRZY PMK DORTMUND

Nasza grupa obchodziła w październiku swoje drugie urodziny. W październiku 2019
roku ks. mgr Łukasz Olejnik zorganizował pierwsze spotkanie mężczyzn św. Józefa w naszym
kościele. Po niespełna 2 latach, w czerwcu tego roku, żegnaliśmy księdza Łukasza, który
objął obowiązki proboszcza na północy Niemiec w PMK Bordesholm.
W dniu 6 czerwca tego roku na wspólnym grillu przy muzyce Waldemara i Piotra
z Duisburga, fajnych rozmowach na tematy religijne i duchowe żegnaliśmy (młodzi, seniorzy
i nasi duszpasterze) ks. Łukasza. Wszystkim przybyłym na to spotkanie jesteśmy bardzo
wdzięczni. Natomiast w dniu 28 czerwca podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem
Ks. Łukasza żegnaliśmy naszego dowódcę duchowego i organizatora naszej grupy. Na jego
nowej kapłańskiej drodze życzymy mu błogosławieństwa Bożego, opieki naszego Patrona
Św. Józefa wiele sił i życzliwych ludzi. Mamy również nadzieję, że jako inicjator i nasz
pierwszy „wódz“ będzie wracał do Dortmundu nie tylko myślami ;)... Następnym naszym
wezwaniem było na nowo zorganizować struktury naszej grupy. Pragnęliśmy, aby to zaczęte
dzieło dalej istniało i się rozwijało. Ks. Proboszcz Bartłomiej był również naszej grupie
od początku istnienia bardzo przychylny. Tym bardziej ucieszyło nas, że Ks. Bartłomiej
został naszym opiekunem duchowym. Tu chcemy bardzo mu podziękować za jego aktywne
wsparcie oraz podjęty obowiązek.
Zarazem sformowaliśmy spośród nas zarząd. Ten zarząd składa się z Roberta Walczaka,
Grzegorza Glombika oraz Gerharda Skorupy.
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Cele i forma pracy grupy Mężczyzn Św. Józefa nie uległy zmianie. Pragniemy przypatrywać
się postawie naszego Patrona Św. Józefa, naśladować jego postawę i duchowość w naszym
życiu, a przez to pogłębiać osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Chcemy tą postawą
w dzisiejszym świecie być silnymi mężczyznami w modlitwie i Kościele Świętym, a w naszych
rodzinach, pracy i w naszym otoczeniu wiarygodnymi uczniami Jezusa. Również wspólne
wsparcie w modlitwie jak i w codzienności jest ważnym celem naszej grupy.
Nasza grupa spotyka się regularnie w każdą 3 sobotę miesiąca o godz. 18.30 na
różańcu, o godz. 19.00 na Mszy Św. w intencjach Braci, a po Mszy Św. o godz. 20.00
na spotkaniu formacyjnym. Na te spotkania pragniemy zapraszać gości. Oczywiście te
spotkania są otwarte dla wszystkich mężczyzn. Mamy również zamiar zorganizować naszą
zaplanowaną już uprzednio pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i do Lichenia,
która nie odbyła się z powodu pandemii.
Raz w miesiącu spotykamy się na wędrówce w „góry“. Są to przechadzki z różańcem
w ręku na łonie natury. Jest to czas na wspólne modlitwy, rozmowy połączone z piknikiem. Nie
trzeba wspominać, że atmosfera na nich jest bardzo luźna i wesoła. Dalszymi planowanymi
przedsięwzięciami są prenumerata kwartalnika „Idźmy do Józefa“ oraz rekolekcje stanowe
w naszym domu polskim w Concordii.
Na grupie WhatsApp wspieramy się w dążeniu do Boga poprzez przekazywanie
sobie nawzajem tekstów o tematyce religijnej oraz wspieramy intencje modlitwie naszych
potrzebujących braci i wszystkich, którzy naszej pomocy oczekują. Oczywiście my wszyscy
bracia budujemy Bractwo Mężczyzn Św. Józefa i my nowo wybrany zarząd pragniemy tym
wyżej wymienionym celom i Wam jak najlepiej służyć.
Prosimy wszystkich o wsparcie modlitewne jak i aktywną współpracę. Za każde impulsy,
uwagi i propozycje już teraz wszystkim bardzo dziękujemy. A wszystkim należącym do
naszej Grupy i ich rodzinom oraz wszystkim parafianom życzymy na nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia, aby nasz nowonarodzony Pan Jezus zamieszkał w naszych sercach.
Abyśmy płynącą z tego wydarzenia silę miłości umieli wnosić mężnie w nasze życie.
Robert Walczak, zarząd grupy
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PIELGRZYMUJĄCA FIGURA FATIMSKA W DORTMUNDZIE
W poniedziałek 13.09.2021 w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie odbyło się
nabożeństwo fatimskie. Tego dnia kościół św. Anny nawiedziła pielgrzymująca po Niemczech
figura Matki Bożej Fatimskiej. Figura ta została poświęcona w roku 1967 przez Pawła VI
specjalnie dla narodu niemieckiego. Od tego czasu nawiedza ona niemieckie diecezje,
parafie, klasztory, domy opieki i szpitale. Jedną ze stacji odwiedzin Archidiecezji Paderborn
była polska parafia w Dortmundzie.
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REKOLEKCJE GRUPA O.PIO
NADZIEJA
W dniach od 03.09.21. do 05.09.21. odbyły się w Concordii coroczne już rekolekcje
organizowane przez Grupy Modlitwy Ojca Pio (GMOP) w Dortmundzie. Dla pokrzepienia
serc wiernych,na ten szczególnie trudny czas pandemii, zaproszenie grupy przyjął Ojciec
Zbigniew Nowakowski OMF Cap z Lublina. Fragment listu o. Pio : „Etiam si occideris me,in
te sperabo” („Choć byś mnie zabił, zawsze będę Ci ufał“) stał się tematem przewodnim
rekolekcyjnych chwil, które na długo wyryją się w pamięci 75 uczestników tak pięknego
czasu wspólnej modlitwy, refleksji, zadumy ale także radości z formacyjnego oraz
międzyludzkiego spotkania, zarówno członków GMOP jak i niezrzeszonych w naszej grupie
gości.
Ojciec Pio był nie tylko człowiekiem nadziei i całkowitego zaufania Bogu, ale również
podtrzymywał i umacniał tę cnotę w tych, którzy się do niego zbliżali szukając pomocy
i duchowej podpory w ówczesnych życiowych problemach. Jego charyzmat, ojcowska
postawa i nauki są aktualne na każdy czas. Współczesny człowiek, sparaliżowany strachem
grasującej pandemii, ogłuszony przez informacje płynące od społeczeństwa dobrobytu
i wszechpanującego hedonizmu, bardzo często doświadcza w swoim życiu gorzkiego
rozczarowania, smutku, bezsensu i pustki.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Ojcu Zbigniewowi Nowakowskiemu za jego przybycie do
naszej wspólnoty oraz utwierdzenie nas w przekonaniu o tym, że być ufnym dzieckiem Bożym
pomimo trudności i ciągłych upadków słabego grzesznika oznacza, przez nieskończone
Miłosierdzie Boże nadzieję nawet w beznadziei, a co za tym idzie-ostatecznie nasze
zbawienie. “Jeśli statek będzie miał zawsze Jezusa za sternika, a Maryję za latarnię, nie
ma miejsca na strach i brak nadziei“,”Pośród wielu trosk i lęków, cnota nadziei jawi się jako
zawsze otwarte okno, przez które przenikają promienie miłości Boga, który przez swego
Ducha rozlewa ulgę i pocieszenie, optymizm i siłę”.
Każdego dnia centralnym punktem naszych spotkań był Sakrament Eucharystii, wielkie
wzruszenie wywołało u wszystkich uczestników końcowe, indywidualne błogosławieństwo
relikwią pierwszego stopnia - Rękawicą Ojca Pio, którą zakonnik osłaniał dotknięte świętymi
stygmatami dłonie.
Dziękuję z całego serca wszystkim uczestnikom za trud przybycia i ofiarowany Panu Bogu
czas, gospodarzom miejsca z księdzem Marcinem Maślakiem na czele za to, że zawsze
pragniemy wracać w to miejsce, zespołowi „Gloria Dei” pod przewodnictwem Klemensa
Teichmana za muzykalne upiększenie liturgii Mszy św. oraz wszystkich nabożeństw,
a Ks. Proboszczowi Kan. Bartłomiejowi Ilków za wsparcie całokształtu rekolekcji.
Pokój i dobro!
Anna Sopalska, animatorka GMOP
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Rekolekcje Grupy Modlitwy Ojca Pio w ”Concordii”
Przewidziane statutem coroczne rekolekcje formacyjne dla Grup Modlitwy, należą od lat
do stałych wydarzeń w roku katechetycznym tych wspólnot. W dobie uciążliwych restrykcji
pandemicznych (zakaz comiesięcznych spotkań formacyjnych, pielgrzymek grupowych,
indywidualnej turystyki religijnej i temu podobnych aktów religijnych) od niemal 2 lat, jest
bolesną stratą niemożność lub niepewność organizacji tych ważnych dla Grup wydarzeń
religijnych. Nie wymaga przekonywania, jak ważne jest w dzisiejszym świecie apostazji,
przepadku chrześcijańskich wartości i usuwania Boga z niemal wszystkich obszarów życia,
organizowanie takich przystanków i oaz zachowania naszego życia religijnego i skarbu
wiary oraz jej umacniania, uświęcania się i ciągłego powrotu na ważną dla nas ponad
wszystko drogę, prowadzącą do Boga.
Z ogromną więc radością została przyjęta wiadomość o możliwości przeprowadzenia
rekolekcji w czasie 3-5.09.2021, tradycyjnie już w Ośrodku ”Haus Concordia”. Zaprzyjaźniony,
były opiekun naszej GMOP – ks. Marcin, dziś kierownik ośrodka – postawił nam do
dyspozycji 75 miejsc noclegowych, co pozwoliło nam zaprosić dodatkowo przedstawicieli
innych Grup Modlitwy z regionu, jak też wielu niezrzeszonych czcicieli i sympatyków
św. o. Pio z całego obszaru duszpasterskiego PMK-Dortmund.
Wielką radością dla wielu uczestników było również pozyskanie, jako rekolekcjonisty, ojca
kapucyna Zbigniewa Nowakowskiego OFM Cap, wspaniałego przewodnika po sanktuarium
San Giovanni Rotondo podczas pamiętnej pielgrzymki w 2018r, który poruszał nasze serca
swoją wiernością i znajomością dzieła i postaci św. Stygmatyka.
Tematem wiodącym tegorocznych rekolekcji była: NADZIEJA, jedna z 3 głównych – obok
wiary i miłości - cnót teologalnych, może najmniej z nich rozeznana i pogłębiona w duchowości
chrześcijańskiej, widziana i przeżywana w życiu i posłudze św. o. Pio. W jego nauczaniu
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nadzieja zajmowała jedno z pierwszych miejsc. Ojciec Pio był nie tylko człowiekiem nadziei
i całkowitego zaufania Bogu, ale również podtrzymywał tę cnotę w tych, którzy się do
niego zbliżali. Widząc trudności w jakich znajdowały się dusze, wlewał nadzieję opierając
się na cnocie nadziei, gdyż „statek będzie miał zawsze Jezusa za sternika, a Maryję za
latarnię, stąd też nie ma miejsca na strach”. Mawiał, że pośród ludzkich trosk i lęków cnota
nadziei jawi się jako zawsze otwarte okno, przez które przenikają promienie miłości Boga,
który przez swego Ducha rozlewa ulgę i pocieszenie oraz optymizm i siłę.
Rytm tych bardzo bogatych duchowo rekolekcji wyznaczały przez kolejne dni: poranne
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP (śpiewane); wspaniałe katechezy do
tematu wiodącego; codzienne Euchrystię z homiliami do czytań liturgicznych dnia oraz
bogaty – jak przystało na Grupy Modlitwy – element modlitewny, obejmujący Różaniec,
Drogę Krzyżową, Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia/ Koronkę Ojca Pio, Apel
Jasnogórski i wiele czasu Adoracji Najświętszego Sakramentu. Specjalnymi i pięknymi
aktami tych rekolekcji były też: całonocna z piątku na sobotę adoracja z miłym Panu
naturalnym elementem ofiarnym nocnego czasu i dobrą frekwencją nocnych godzin
czuwania; ubogacony muzycznie pieśniami i tekstami ku czci i chwale Pana sobotni Wieczór
Uwielbienia oraz niedzielne błogosławieństwo indywidualne relikwią Świętego (oryginalna
bezpalcowa rękawica ochronna stygmatu prawej ręki, noszona przez San Pio).
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Do rytmu tych rekolekcji należały również przerwy oddzielające poszczególne punkty
programu: dzienne, wspólne posiłki wg programu, także z pensum czasu wolnego po
posiłkach oraz radosny, wspólny czas sobotniego wieczoru, po Wieczorze Uwielbienia
(„agapa”). Te wszystkie chwile wytchnienia i odprężenia w programie rekolekcji napełniały
uczestników radością żywego kontaktu, bycia ze sobą razem, możliwości rozmowy, dzielenia
się przeżytym i daru owoców tych rekolekcji, które napełniły ich duchowo i pozwoliły zabrać
wiele duchowego ziarna dla dzielenia się z bliźnim w lokalnych wspólnotach i środowiskach
życia.
Przesłanie, które wybrzmiało z tych rekolekcji NADZIEI zostało również zabrane:
„Nadzieja jest siłą naszej duszy. Kiedy przyjdzie nam tracić nadzieję w codziennym życiu,
spróbujmy się zdobyć na odwagę, prosząc Stygmatyka z Pietrelciny o modlitwę przed
Bogiem, byśmy tak jak on w nadziei odnaleźli duchową siłę i uwierzyli jej wbrew nadziei”.
Stanisław Wieczorek, Grupa Modlitwy Ojca Pio
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MODLITWA ZA OFIARY WOJNY NA CMENTARZU
Stało się już tradycją, że co roku w pierwszą niedzielę września o godz. 15.00 na
cmentarzu Hauptfriedhof w Dortmundzie parafianie naszej Misji w raz z chórem „Polonia
Dortmund” i zespołem folklorystycznym „Wisełka” spotykają się na wspólnej modlitwie przy
pomniku pomordowanych w czasie II wojny światowej Polaków. W ty roku spotkanie odbyło
się w niedzielę 5.09.2020 roku. W spotkaniu uczestniczyła pani Agnieszka Krawczyk,
wicekonsul ds. współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
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„Ruhr Nachrichten” am 10.04.2121
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I KOMUNIA ŚWIĘTA
W dniach 02.10.2021 i 03.10.2021 28 dzieci z naszej parafii przystąpiło do Sakramentu
I Komunii Świętej. Było to święto całej parafii. Takie momenty jednoczą starszych i młodszych
bez względu na więzy krwi i bezpośrednią znajomość.
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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Zgodnie z długoletnią tradycją parafianie PMK Dortmund zgromadzili się licznie w dniu
Wszystkich Świętych na cmentarzu Nordfriedhof na Evingu na procesji modlitewnej
za zmarłych. Modlitwę rozpoczęto przy kaplicy cmentarnej skąd wyruszyła procesja
zatrzymując się przy 5 stacjach modlitwy za zmarłych. Pierwsza stacja miała miejsce przy
grobach zasłużonych proboszczów dortmundzkich – śp. Księży Prałatów Wacława Tokarka
i Ryszarda Mroziuka. Kolejne w innych miejscach cmentarza, na którym znajdują się liczne
groby mieszkańców Evingu i parafian PMK Dortmund.
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Polska Szkoła Sobotnia

PRZY MISJI KATOLICKIEJ w DORTMUNDZIE
Z uwagi na trwającą BUDOWĘ NOWEGO DOMU KATOLICKIEGO oraz trwającą
pandemię nie odbywają się przy PMK Dortmund zajęcia z j. polskiego i religii.
Zorganizowane zostały jedynie grupy przygotowujące się do I Komunii Św. i Bierzmowania
oraz katecheza w Witten przy kościele św. Franciszka.
Przygotowanie do I Komunii Św. odbywa się w soboty od godz. 9.30, do Bierzmowania
w piątki o 19.15, a katecheza w Witten w środy od. godz. 16.30.
W szkołach państwowych na terenie Dortmundu prowadzone jest nauczanie języka
polskiego. Zainteresowani rodzice mają kontaktować się z nauczycielkami:
• Mariola Koterba-Mayer (tel. 0231/9273954)
• Mariola Staniucha-Kula (tel. 02304/63204)
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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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
INFORMACJE POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W DORTMUNDZIE
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. Jakub Kaszowski. 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).
4. GRUPA MODLITEWNA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Spotyka się w każdą I sobotę miesiąca o godz. 18.15 na modlitwie różańcowej w kościele, a
następnie o godz. 19.00 na Mszy 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. 8.00. 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. prob. Bartłomiej Ilków.
9. „MŁODZI DORTMUND”
Wspólnota dla młodzieży. Opiekun: ks. Piotr Szwaj.
10. RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE – DOMOWY KOŚCIÓŁ
Wspólnota dla rodzin. Opiekun: ks. Jakub Kaszowski, ks Piotr Szwaj,
odpowiedzialna: Gabriela Labuda (tel. 0231/29389).
11. RUCH SCHÖNSTACKI
Opiekun: ks. Jakub Kaszowski, 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 ŚRODOWA NA EVINGU
Msze św. w świetlicy przy Pfälzische Str. w środy o godz. 09.30.
Odpowiedzialna Wiesława Exner (tel. 0231/852404). MSZE SĄ CZASOWO ZAWIESZONE.
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I. GRUPY I ZESPOŁY MUZYCZNE
1. CHÓR „POLONIA DORTMUND”
Spotkania i próby w każdy piątek przy kościele Hl. Geist, Neuer Graben 162-164 o godz.
19.30. – Opiekun: ks. prob. Bartłomiej Ilków, prezes: Małgorzata Brzosko (tel. 0231/1871460).
2. SCHOLA DZIECIĘCA
Opiekun: ks. Piotr Szwaj, odpowiedzialna: Tatiana Klaja.
3. ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „WISEŁKA”
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
O Opiekun: ks. prob. Bartłomiej Ilków. Odpowiedzialna Izabela Balancik (tel. 02325/53673).
6. ZESPÓŁ MUZYCZNY „GLORIA DEI”
Opiekun ks. Jakub Kaszowski. Odpowiedzialny: Klemens Teichmann (tel. 02371/370097).

II. MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
1. MSZE ŚW. DLA DZIECI – w każdą niedzielę o godz. 12.00 kościół Hl. Geist.
2. MSZA ŚW. W INTENCJI OJCA ŚW., OJCZYZNY, RADIA MARYJA I TV TRWAM – w I niedzielę
miesiąca o godz. 8.30
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. 8.00
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III. PORADNICTWO
1. PORADNIA RODZINNA – w I niedzielę miesiąca w kancelarii parafialnej
od godz. 11.00 – 13.00. 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. BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE – w każdą IV niedzielę miesiąca
od godz. 11.00 do 13.00 w kancelarii parafialnej.
4. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE – w II niedzielę miesiąca od godz. 10.00 – 13.00 – udzielane
przez kancelarię pana mecenasa Borisa Serowik i pana mecenasa Dariusa Odyńca w kancelarii
parafialnej
5. 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

IV. PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTÓW
1. NAUKI PRZED CHRZTEM DLA RODZICÓW
W każdą IV sobotę miesiąca o godz. 20.00 w kościele.
2. SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W kościele św. Anny w Dortmundzie udzielany jest w każdą sobotę,
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.
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V. OSOBY DZIAŁAJĄCE PRZY PMK DORTMUNDZIE
DUSZPASTERZE
Ks. Proboszcz Kan. Bartłomiej Ilków
Ks. Wikariusz Piotr Szwaj
Ks. Wikariusz Jakub Kaszowski
Ks. Subsidiar Zbigniew Sarnowski
Sekretariat PMK
w Dortmundzie
Kościelna w kościele
św. Anny w Dortmundzie
Gospodarze domu
przy PMK w Dortmundzie

Beata Grygiel (tel. 0231/1629388)
Bożena Faehrmann
Adam Jaros
Heinrich Hübner

Organiści Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie
Dortmund
Hagen, Iserlohn
Werl

Piotr Kowolik (tel. 01636968138)
Piotr Syper (tel. 02331/27304)
Klemens Teichmann (tel. 02371/370097)
Bolesław Rzeźnik (tel. 029315329972)

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.
Dortmund

Do-Eving
Hagen
Iserlohn
Werl
Hamm

Tadeusz Stahlke,
Henryk Stoltmann
Andrzej Paga
Christian Miosga
Marcin Thomalla
Gerhard Wagner
Janusz Szafraniec
Mirosław Miller

Tadeusz Jurkiewicz
Jerzy Labuda
Remigiusz Marx
Damian Lebok

PORZĄDEK MSZY ŚW. PRZY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
DORTMUND:
St. Anna,
Rheinischestr. 174

DORTMUND:
Hl. Geist, Neuer
Graben 162-164
DORTMUND-EVING:

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

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

w każdą niedzielę i święto – godz 9.00

St. Barbara,
Friesenstr. 1
HAGEN:

w każdą sobotę o godz. 18.30

St. Josef,
Altenhagenerstr. 50
WITTEN:
St. Franziskus,
Herbedestr. 28
HAMM:

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

II i IV sobotę miesiąca – godz. 17.00

St. Josef,
Josef Str. 4
ISERLOHN:

II niedzielę miesiąca – godz. 16.00

Hl. Geist,
Hans Böckler Str. 48
WERL:

I, III, V niedzielę miesiąca – godz. 16.00

St. Norbert,
Kucklermühlenweg 6
HERNE:
St. Laurentius,
Hauptstr. 317

IV niedzielę miesiąca – godz. 15.00

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 różnych 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 obiektu. Remont starego obiektu byłby nieopłacalny.
Kuria Arcybiskupia w Paderborn przeznaczyła na ten cel 1,5 mln euro. Wkład własny Polskiej Misji Katolickiej wynosi 700 tyś. 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 ok. 471.247,47 tyś. euro.
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 polskiego 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.

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:
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 rozpoczęła się budowa
nowego Domu Katolickiego.
P.S. W naszych zasobach pozostała jeszcze pokaźna liczba kubków, które są cegiełką
na wsparcie budowy Domu Katolickiego. Będą one rozprowadzane w okresie Adwentu.
Prosimy, aby również w ten sposób wesprzeć dzieło budowy.
Bóg zapłać za każdą pomoc.
Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków

TEREN BUDOWY
BUDOWA
DOMU KATOLICKIEGO

40

41

TEREN BUDOWY
BUDOWA
DOMU KATOLICKIEGO

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

