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„Kościół napełnia tłum rozmodlony –
Twarze bolesne, pełne skupienia,
Zwrócone w stronę, gdzie Bóg złożony
Wśród śnieżnych kwiatów w grobie z kamienia.
Przy świec woskowych drżącej pozłocie
Zdają się krwawić najświętsze rany,
Tak jak krwawiły tam, na Golgocie,
Gdy został za nas ukrzyżowany.
Zatapiam oczy w tych krwawych ranach,
Z których spłynęło źródło zbawienia –
Cóż wobec tyle niewinnej męki
Znaczą me troski i me zmartwienia?
Czyż grób ten boży, bolesne rany,
Pieśni grobowych żałosne łkania,
Nie mówią o tym, że droga wiedzie
Przez Wielki Piątek do Zmartwychwstania?”.
A. Wolna-Górska

Drodzy Parafianie i Goście!
Jezus Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał nienawiść, zło i śmierć

niech napełni nas miłością, rozleje w naszych duszach dobro, obdarzy pełnią
swego życia, abyśmy nigdy nie stracili wiary: w Jego miłość aż do końca,
w moc dobra, które zło zwycięża,
w życie, które się nie kończy, lecz tylko zmienia.
Duszpasterze PMK w Dortmundzie:
Ks. Kanonik Bartłomiej Ilków, Proboszcz
Ks. Jakub Kaszowski, Wikariusz
Ks. Piotr Gwiżdż, Wikariusz
Ks. Zbigniew Sarnowski, Subsidiar
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Wielki Post, Triduum Paschalne i Wielkanoc
POST w swoim podstawowym znaczeniu stanowi powstrzymanie się od spożywania pokarmów ze względów religijnych. Pościć to powstrzymywać się od czegoś dobrego, a nawet
potrzebnego, choć może nie koniecznego w takim zakresie, jak tego byśmy pragnęli – w intencji skierowanej ku Panu Bogu, ze względu na Niego. Postem może być również ograniczenie snu, ograniczenie rozrywek, czegoś, co sprawia nam przyjemność; np. oglądanie
telewizji, czy milczenie.
Post praktykowano od najdawniejszych czasów w różnych religiach, obecny był również
w tradycji żydowskiej. Początkowo traktowano go magicznie. Z czasem zaczęto dostrzegać,
że post jako czysto zewnętrzne działanie samo dla siebie, nie ma dla Boga wielkiej wartości.
Powinna mu towarzyszyć solidarność z potrzebującymi i przemiana serca, o czym wyraźnie
przypomina prorok Izajasz. (Iz 58, 1-12)
Takie jest również chrześcijańskie rozumienie postu. Ma on mieć przede wszystkim wymiar
duchowy. Prawdziwym postem jest ograniczenie swojego „ja”, ćwiczenie się w pokorze, powściągnięcie swoich ambicji i pragnień po to, aby bardziej otworzyć się na Pana Boga, być
bliżej Niego, a zarazem bliżej drugiego człowieka. Jest to także pewna postawa życiowa
mającą na celu dążenie do panowania nad sobą, po to, by być bardziej otwartym na Boga
i Jego wolę.
Umiejętność odmówienia sobie wszystkiego ze względu na Boga sprawia, że Pan Bóg
prawdziwie staje na pierwszym miejscu w życiu człowieka, który w ten sposób może być
prawdziwym narzędziem w Jego ręku.
Czwarte przykazanie kościelne „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” wskazuje, że katolik nie tylko może podjąć praktyki postne, ale jest też do niektórych z nich
zobowiązany.
W środę popielcową oraz Wielki Piątek wszystkich wiernych, którzy ukończyli 18, a nie
rozpoczęli 60 roku życia obowiązuje post ścisły polegający na tym, że można tylko raz
w ciągu dnia zjeść do syta, spożywając pokarmy postne (bezmięsne) a dwa pozostałe posiłki muszą być bardzo ograniczone.
Kościół zaleca także praktykowanie postu paschalnego – w Wielką Sobotę aż do Wigilii
Zmartwychwstania Pańskiego. Powstrzymanie się od pokarmów mięsnych ma być w tym dniu
przygotowaniem do świętowania misterium paschalnego.
W tym miejscu warto również przypomnieć o obowiązku zachowania tzw. postu eucharystycznego. Każdy wierny przystępujący podczas Mszy Świętej do Komunii św., powinien
przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii św. powstrzymać się od jakiegokolwiek
pokarmu i napoju za wyjątkiem wody i lekarstwa.
Liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna Triduum Paschalne, które jest dla chrześcijan
najświętszym czasem w ciągu całego roku. Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego Zmartwychwstanie.
W Wielki Czwartek liturgia odzwierciedla Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa sakramentów Eucharystii oraz kapłaństwa. Rano, przed rozpoczęciem Triduum Pas3

chalnego ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych Biskup
diecezjalny wraz z kapłanami odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej Biskup święci oleje
(chorych, katechumenów i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów
chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim Biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty
duchowieństwa całej diecezji.
Wieczorem w kościołach parafialnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum
Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok
przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.
Msza św. tego wieczoru ma bardzo uroczysty charakter. Jest dziękczynieniem za ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał
z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli
egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do tradycji żydowskiej. Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że Ten chleb jest Jego
Ciałem, a wino Krwią - ustanowił Eucharystię. Równocześnie, nakazał apostołom: „To czyńcie
na Moją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie kapłaństwa służebnego,
szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.
Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy, gdzie rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został
pojmany, jest ogołocenie ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej pozostaje on bez obrusa, świec
i wszelkich ozdób.
Wielki Piątek - dzień Krzyża.
Po południu celebrowana jest wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez
chwilę kapłan leży krzyżem, a po modlitwie
wstępnej czytane jest proroctwo Izajasza
o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu
do Hebrajczyków. Następnie czytany jest
bądź śpiewany opis Męki Pańskiej według
św. Jana.
Po homilii następuje bardzo uroczysta modlitwa wstawiennicza, w której Kościół poleca Panu Bogu siebie i cały świat, wyrażając
w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie
przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.
Centralnym wydarzeniem liturgii jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem
Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i trzykrotnie
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śpiewa: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wszyscy wierni odpowiadają: „Pójdźmy
z pokłonem”.
Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż
do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele.
Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się
przed Najświętszym Sakramentem.
Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy
Sakrament i wiernym udzielana jest Komunia.
Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy
Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy
Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego
Chrystusa.
W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Ma ono upamiętniać wędrówkę Jezusa Chrystusa z krzyżem na ramionach ulicami Jerozolimy od miejsca
wydania wyroku w pretorium Piłata do miejsca ukrzyżowania na Golgocie.
Podczas nabożeństwa rozważanych jest 14 etapów męki Chrystusa. Często rozważaniom
towarzyszy symboliczna wędrówka od stacji do stacji - oznaczonych krzyżami i przedstawieniami wydarzeń - rozmieszczonych w kościołach, niekiedy także przejście ulicami miasta.
Wielka Sobota dzień ciszy i oczekiwania.
Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Maryja.
Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego,
którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek,
które symbolizują nowe życie.
W tym dniu cały czas wystawiony jest Najświętszy Sakrament w grobie, a wierni z potrzeby serca chętnie przychodzą do kościoła, aby przez chwilę przynajmniej go adorować.
Wielkanoc - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się już w sobotę po
zachodzie słońca liturgią światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje Zmartwychwstałego
Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj
i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała
i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie
Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece,
przekazując sobie wzajemnie światło. Exultet, który zaczyna się od słów: „Weselcie się już
zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące
zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.
5

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania z psalmami, które przypominają całą historię
zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej,
proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Tej nocy rozbrzmiewa uroczysty śpiew „Alleluja”. Celebrans dokonuje poświęcenia wody,
która przez najbliższy rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na wzór
pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się katechumenów, udzielając im zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają swoje
przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do
zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, dlatego ważnym jest byśmy
na tę liturgię zabrali ze sobą świece! Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją
rezurekcyjną.
Niedziela Zmartwychwstania - rozpoczyna się tradycyjną rezurekcją, podczas której odgrywana jest niekiedy scena z niewiastami i aniołem przy pustym grobie. Dzwonią radośnie
dzwony w kościołach, niosąc wieść, że Chrystus zmartwychwstał!
Zwycięsko dziś biją dzwony.
Na Rezurekcję!
Na Zmartwychwstanie!
Pomimo, że obrzędy rezurekcyjne zostały ujednolicone w XVI wieku, wciąż jeszcze istnieje
duża różnica pomiędzy wsią a miastem. Na wsi, głos dzwonów i rozbrzmiewająca pieśń
„Wesoły nam dziś dzień nastał” oraz mieszkańcy ubrani w regionalne stroje, czynią tę uroczystość bardziej barwną i żywą. Po rezurekcji wszyscy udają się do domów na świąteczne
śniadanie, w skład którego wchodzą przysmaki ze „święconki”. Tak jak w Wigilię dzielilismy
się opłatkiem, tak na Wielkanoc dzielimy się święconym jajkiem, składając sobie przy tym wzajemne życzenia zdrowia, pomyślności i przebaczając
sobie wzajemne urazy.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy nas
pokojem i błogosławieństwem. Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja
Ks. Piotr Gwiżdż
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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
ORAZ SPOWIEDZI ŚW.

Rekolekcje wielkopostne 01.04. – 07.04.2022
Ks. Krzysztof Odzimek
Proboszcz parafii w Strzelcach, Archidiecezja Wrocławska

01.04 – piątek – Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych
Dortmund – St. Anna
10.00 		
Msza św. z nauką rekolekcyjną, 			
					
po Mszy św. Droga Krzyżowa
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.
02.04 – sobota
Hamm – St. Josef
Hamm – St. Josef
Hagen – St. Josef
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna

16.30		
17.00		
18.30		
18.15		
19.00		
20.00		

03.04 – V Niedziela Wielkiego Postu
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		
Witten – St. Franziskus 13.30 		
Werl – St. Norbert
15.30		
Werl – St. Norbert
16.00		
Dortmund – St. Anna
18.00		

Spowiedź
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św. (bez nauki rekolekcyjnej)
Różaniec Żywego Różańca
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Nauka stanowa dla mężczyzn
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
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św. z nauką rekolekcyjną
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04.04 – poniedziałek
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
05.04 – wtorek
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
Dortmund – St. Anna
06.04 – środa
Witten – St. Franziskus
Witten – St. Franziskus
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
11.00		
18.00-18.30
18.30		
17.30-18.00
18.00		
18.00-18.30
18.30		

07.04 – czwartek
Hagen – St. Josef
19.00		
			
Dortmund – St. Anna
18.00-18.30
Dortmund – St. Anna
18.30		

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

PROGRAM NA ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
14.04 – 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
15.04. – 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
16.04. – WIELKA SOBOTA – Wigilia Wielkanocy
Dortmund – St. Anna
07.30		
Nabożeństwo „Ciemnej Jutrzni” 			
			
(modlitwa brewiarzowa)
W godzinach od 10.00 do 14.00 poświęcenie pokarmów
Dortmund – Hl. Geist
18.30		
Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej
Dortmund – St. Anna
18.30		
Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej
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17.04. – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Dortmund – St. Anna
7.00		
Msza św. Rezurekcyjna
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.
Witten – St. Franziskus 13.30		
Msza św.
Hagen – St. Josef
14.00		
Msza św.
Werl – St. Norbert
16.00		
Msza św.
Dortmund – St. Anna
18.00		
Msza św.
18.04. – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
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.
Herne – St. Laurentius
15.00		
Msza św.
Iserlohn – Hl. Geist
16.00		
Msza św.
Hamm – St. Josef
17.00		
Msza św.
Dortmund – St. Anna
18.00		
Msza św.

Całun Turyński przechowywany jest w
Turynie, w kaplicy Świętego Całunu
(La cappella della Sacra Sindone)
katedry pw. św. Jana Chrzciciela.
Całun Turyński to lniane płótno o wymiarach: wysokość 437 cm, szerokość
od 113 do 112,5 cm (po konserwacji
w 2002). Płótno utkane zostało z nici
lnianej (ze śladową domieszką włókien bawełny indyjskiej). Przedstawia
obraz dwustronnego (od przodu i od
tyłu) odwzorowania nagiego mężczyzny. Ma on ok. 180 cm wzrostu,
ma brodę i długie włosy zaplecione
w wiele luźnych warkoczy. Na materiale widoczne są liczne czerwone
ślady. Badania genetyczne potwierdzają, że krew zachowana na Całutnie Turyńskim ma 2000 lat.
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WIZYTA J.E. KS. ARCYBISKUPA MIECZYSŁAWA
MOKRZYCKIEGO ZE LWOWA
W niedzielę 20.02.2022 naszą Misję odwiedził szczególny Gość – J.E. Ks. Arcybiskup
Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowa. Dostojny Gość przewodniczył Mszy św.
o godz. 10.00 i 11.30 w Kościele św. Anny w Dortmundzie oraz o godz. 16.00 w Werl.
Podczas wszystkich Mszy św. głosił kazania. Nasi parafianie mogli nabyć książki, które są
wspomnieniami z posługi Ks. Arcybiskupa w Watykanie jako sekretarza dwóch Papieży –
Św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. W związku
z agresją rosji na Ukrainę Ks. Arcybiskup przerwał wizytę w Niemczech i powrócił do Lwowa.
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DROGA KRZYŻOWA O POKÓJ NA UKRAINIE
Wspólnie z Hiszpańską Misją Katolicką w Dortmundzie zorganizowaliśmy w piątek
11.03.2022 Drogę Krzyżową o pokój na Ukrainie i na świecie. Rozważania były czytane
w języku polskim i hiszpańskim. Po Drodze Krzyżowej była wspólna Msza św. odprawiana
częściowo w języku łacińskim. Hiszpańską wspólnotę reprezentował jej Proboszcz – O. Jorge
Blanco, benedyktyn - wraz z grupą tamtejszych parafian.
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PODRÓŻ DO BETLEJEM
Roraty w grudniu 2011 odbywały się według programu „Małego Gościa Niedzielnego”
pod hasłem „Podróż do Betlejem”. Celem roratnich nabożeństw było przybliżenie dzieciom
i wszystkim uczestniczącym w nich Ziemi Świętej – ziemskiej Ojczyzny Pana Jezusa. Msze
Święte roratnie odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.30,
a w soboty o godz. 07.00. Za liczny udział w Roratach dzieciom, ich rodzicom i wszystkim
parafianom serdecznie dziękujemy.
Ref: A więc dzisiaj ruszam w drogę
Pełen wiary plecak mam
Tak jak Józef i Maryja
Ja ufam, ufam, ufam
Dłużej czekać już nie mogę
Twoim szlakiem ruszyć chcę
Z Nazaretu do Betlejem
Ja idę, idę, idę
1. W Nazarecie Wielki Start – Ona mówi TAK
Potem w Kanie z Tobą, Panie – pierwszy taki
znak
W Kafarnaum cuda takie, że normalnie szok
Na jeziorze wielka burza, a Ty jej mówisz STOP!
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2. Kiedy Jordan Cię kołysał, wiedziałeś
wszystko już
Góra Tabor jak olśnienie – niebo jest tuż-tuż
Pod Jerychem popłynęła Twoja gorzka łza
Ktoś na górze chciał Cię skusić, lecz nie wiedział
jak
Most
Niech się dzieje Twoja wola – cichy słychać
szept
Powiedz mi, Jerozolimo, czy się bałaś też?
Kiedy przyszły chwile najtrudniejsze z wszystkich
chwil
Ty wiedziałeś, że dlatego cud w Betlejem był…

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
W niedzielę 21.11.2021 w kościele Hl. Geist podczas Mszy św. o godz. 12.00 do
Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Misji przyjęto 15 kandydatów. Obrzędowi przyjęcia
nowych ministrantów przewodniczył Ks. Kanonik Bartłomiej Ilków. Kandydaci wobec Ks.
Proboszcza złożyli przyrzeczenie gorliwego wypełniania swoich obowiązków przy ołtarzu.
Serdecznie dziękujemy nowym ministrantom i ich rodzicom za podjęte zobowiązania
a Ks. Piotrowi Szwajowi za opiekę nad służbą liturgiczną w naszej parafii i przygotowanie
tej uroczystości.

13

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 2021
W Niedzielę Świętej Rodziny, która przypadała w II dzień Świąt Bożego Narodzenia,
27 par małżeńskich świętowało swoje jubileusze. Najstarsi Jubilaci mają za sobą 60 lat
wspólnego życia małżeńskiego. Najmłodsi zawarli Sakrament Małżeństwa przed 5 laty.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych wspaniałych jubileuszy.
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POŻEGNANIE KS. PIOTRA SZWAJA
Z dniem 01.01.2022 nastąpiły zmiany personalne w Polskiej Misji Katolickiej
w Dortmundzie. Decyzją Rektora PMK i Kurii Arcybiskupiej w Paderborn Ks. mgr Piotr Szwaj
został przeniesiony z Dortmundu do Hanoweru, gdzie objął funkcję wikariusza tamtejszej
polskiej parafii. Chcę wyrazić wdzięczność Ks. Piotrowi za jego 5,5-letnią służbę kapłańską
w Dortmundzie. Rozpoczynał ją w dniu 01.07.2016 przybywając do nas z Archidiecezji
Wrocławskiej. Za wszystko, co czynił dla naszej Misji - sprawowanie Sakramentów Świętych,
głoszenie Słowa Bożego, opiekę nad licznymi grupami parafialnymi, Msze Święte dla
dzieci, pracę z ministrantami – mówimy serdeczne „Bóg zapłać”. Życzymy też opieki Bożej
na nowej placówce duszpasterskiej.

NOWY WIKARIUSZ
Jednocześnie władze kościelne skierowały do naszej
Misji nowego wikariusza w osobie Ks. mgr Piotra Gwiżdża.
Ks. Piotr pochodzi z Diecezji Tarnowskiej i ostatnie lata
posługi kapłańskiej spędził w Oslo w Norwegii. Był tam
duszpasterzem Polonii i wikariuszem norweskiej parafii.
Na czas posługi duszpasterskiej w Dortmundzie życzymy
„Szczęść Boże”.
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AGRESJA ROSJI NA UKRAINĘ
W nocy 23/24.02.2022 rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę. We współpracy z innymi
organizacjami podjęliśmy akcję pomocy humanitarnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Odzew był ponad wszelkie oczekiwania. Ogromna rzesza ludzi, także spoza naszej parafii
odpowiedziała na ten apel. Z darów przyniesionych do kościoła św. Anny zorganizowano
już kilka transportów. Zbiórka trwa nadal.
Przede wszystkim potrzebne są artykuły higieniczne, środki czystości, długoterminowa
żywność, żywność dla niemowląt, koce, śpiwory, artykuły medyczne pierwszej potrzeby.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za ich wielką solidarność z ofiarami wojny.
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KOŁA PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
PRZY PMK W DORTMUNDZIE

Katolickie Radio Maryja usłyszeliśmy jadąc autem
podczas pobytu w 1996 roku w Polsce, była to transmisja
z Jasnej Góry. Właśnie tam udała się na pielgrzymkę
powstająca Rodzina Radia Maryja. Jechaliśmy wtedy
z naszą śp. Mamą, która już słuchała tej nowej wtedy
rozgłośni i zwróciła na nią naszą uwagę.
Zachwycaliśmy się tą możliwością łączności z krajem
i Kościołem w Polsce.
Koło Przyjaciół Radia Maryja przy naszej Misji w Dortmundzie powstało z inicjatywy kilku
osób, które zetknęły się z audycjami Radia Maryja w różny sposób; a to osobiście, albo też
przez rodzinę pozostającą w Polsce, czy też przez znajomych.
Z czasem wykrystalizował się pomysł, aby nie tylko słuchać Radia przez satelitę, ale
także zachęcić do tego dzieła innych Polaków na obczyźnie. Pan Bóg „wysłał” Radio
Maryja na pierwszą transmisję Mszy św. do belgijskiej parafii w Ohain koło Brukseli,
gdzie wówczas posługiwał ks. Krzysztof Pastuszak. Pojechaliśmy tam z inicjatorem wyjazdu
i wielkim czcicielem Matki Bożej Fatimskiej śp.Karolem Urbankiem z Bonn, Państwem
Rosińskimi z ich dziećmi. Po Eucharystii była okazja porozmawiać z o. Robertem Jasiakiem
CSsR, przedstawicielem Radia Maryja.To od niego dowiedzieliśmy się jak powstają i co
robią Koła w Polsce, co trzeba uczynić, żeby takie powstające Koło otrzymało akceptację
Radia Maryja. Teraz wszystko zależało od naszego ówczesnego Proboszcza, dziś śp. ks.dr.
Prałata Ryszarda Mroziuka, który po namowach wyraził zgodę i tak 20. kwietnia 1997r.
oficjalnie rozpoczęło działalność Koło Przyjaciół Radia Maryja w Dortmudzie.
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Poprzez komunikaty na antenie Radia Maryja zaprosiliśmy zainteresowane osoby z okolic
do spotkania w dniu 01.06.1997r. Na to pierwsze spotkanie przybyło 68 osób z Witten,
Kassel, Kolonii, Disseldorfu i Dortmundu. Z czasem podobne Koła powstały przy polskich
Misjach również w innych miastach.
Spośród uczestników następnego spotkania wybrano zarząd Koła w składzie: przewodniczący Koła p. Tadeusz Jurkiewicz, zastępcy p. Marek Rosinski i p. Gerard Gatys, skarbnik
p. Grażyna Jurkiewicz, członek Zarządu Ewa Walczak.
Celem Koła jest propagowanie słuchania Radia Maryja, a poprzez katechezy i inne
audycje, wzrastanie w wierze katolickiej; wspieranie tego dzieła materialnie i duchowo,
poprzez modlitwę i ofiarę cierpienia. Nasza działalność w sferze duchowej to udział naszych
członków w swoich parafiach w modlitwie różańcowej, w nabożeństwach pierwszosobotnich
ku czci Matki Bożej Fatimskiej, w czuwaniach przy Grobie Pańskim, comiesięcznej Adoracji
Najświętszego Sakramentu w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
adopcja dziecka poczętego oraz prowadzenie w piątki Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Comiesięczną Eucharystię ofiarujemy w intencji naszej Ojczyzny Polski, o rozwój Radia
Maryja i TV TRWAM, a także o obronę poczętego życia.
W trakcie działalności wytworzyła się też potrzeba rozpropagowania czytelnictwa dobrej
polskiej książki, Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, Różańca św. W ten
sposób powstało stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” e.V. które pozwoliło na sprowadzanie
książek z Polski. Podczas naszych comiesięcznych spotkań oraz przy innych okazjach
i uroczystościach w naszej Misji do 2019 roku organizowaliśmy kiermasze docierając
z książkami do Hagen, Witten, a także do Neviges, Banneux i Münster. Z powstałych w ten
sposób funduszy wspieraliśmy studentów WSKSiM w Toruniu , a także budowę naszego
nowego Domu Katolickiego i tym podobne.
Koło współorganizowało 9 transmisji Eucharystii na antenie Radia Maryja i TV TRWAM
z naszego kościoła i z innych Misji. Organizowaliśmy 12 pielgrzymek do różnych polskich
sanktuariów zawsze z różnych stron Polski docierając do Torunia, by zobaczyć powstające
przy Radiu Maryja dzieła – WSKSiM i internat, studio TV TRWAM i ostatnio Świątynię Matki
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Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, którą odwiedziliśmy z pielgrzymką
parafialną w 2017 roku.
Wszystkie nasze przedsięwzięcia są uzgadniane z Proboszczem naszej Misji. Zawsze
mogliśmy liczyć na poparcie śp. ks. Prałata Mroziuka, na Jego wsparcie duchowe i dobrą
radę oraz udział w naszych spotkaniach jako nasz opiekun. Bardzo jesteśmy też radzi
z nowego naszego opiekuna, ks. Proboszcza Bartłomieja Ilków, który przejął tę funkcję.
Koło nasze liczy 40 członków stale biorących udział w comiesięcznych spotkaniach oraz
kilkudziesięciu sympatyków, którzy co miesiąc swoim groszem i do niedawna zakupem
książek wspierają Radio Maryja i TV TRWAM.
Radio Maryja jest niejako naszym przewodnikiem na drodze życia duchowego
i w codziennym zmaganiu z problemami doczesnymi. Mamy swoje ulubione audycje, modlimy
się z Radiem Koronką do Miłosierdzia Bożego i Różańcem, nauczyliśmy się odmawiać też
Jutrznię czy wieczorną modlitwę Kościoła, Kompletę. Radio Maryja edukuje nas duchowo,
ale również przybliża nam naszą Ojczyznę – Polskę.
Jak bardzo cenna jest działalność Radia Maryja i TV TRWAM wszyscy chętni mogli
docenić przez ostatnie dwa lata pandemii. Tak, wielkim dobrodziejstwem na ten trudny czas
okazała się nasza katolicka rozgłośnia budując w słuchaczach i widzach nadzieję, dodając
odwagi do walki z nieznanym wirusem, ze swoimi słabościami w nieznanej chorobie.
Nasze Koło w tym czasie ograniczeń kontynuuje comiesięczne spotkania na Eucharystii
i krótkie rozmowy po niej, dziękując tą drogą ks. Proboszczowi Bartłomiejowi za ich
umożliwienie.
Ufamy, że chociaż nasze Koło „starzeje się” i Pan Bóg „zabiera” coraz to kogoś z naszych
szeregów, znajdą się osoby, które wesprą nas i przejmą „pałeczkę” dalszego prowadzenia
Koła.
Tą drogą pragniemy podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za to, że postawił na naszej
drodze naszych wspaniałych duszpasterzy, którym niech Pan Bóg wynagrodzi za ich
posługę, a Matka Boża wyprasza potrzebne łaski.
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Dziękujemy także naszym członkom, zawsze gotowym pomocnikom, sympatykom
i ofiarodawcom za zaufanie i wspieranie naszej działalności, a także naszej scholi Arka
Noego, za wieloletnie uświetnianie śpiewem i muzyką naszych uroczystości.
Grażyna i Tadeusz Jurkiewicz
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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. 9.00, do Bierzmowania
w piątki o 19.15, a katecheza w Witten w środy od. godz. 17.00.
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 Gwiżdż. 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 Gwiżdż.
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 raz w miesiącu o godz. 12.00. Opiekun: ks. Piotr Gwiżdż.
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. Jakub Kaszowski.
10. RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE – DOMOWY KOŚCIÓŁ
Wspólnota dla rodzin. Opiekun: ks. Jakub Kaszowski, ks. Piotr Gwiżdż,
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 Gwiżdż, odpowiedzialna: Tatiana Klaja.
3. ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „WISEŁKA”
Spotkania i próby tańca w każdy wtorek w Domu Katolickim przy kościele Hl. Geist, neuer
Graben 162-164 od godz. 18.00 – 21.00. 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 po Mszy św. o godz. 10.00 i 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. Kanonik Bartłomiej Ilków, Proboszcz
Ks. Wikariusz Jakub Kaszowski
Ks. Wikariusz Piotr Gwiżdż
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

Hagen
Iserlohn
Werl
Hamm
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Tadeusz Stahlke,
Andrzej Paga
Tadeusz Jurkiewicz
Marcin Thomalla
Gerhard Wagner
Janusz Szafraniec
Mirosław Miller

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 i IV 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:

IV niedzielę 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 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. 486.968,49 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 po28

kwitowanie 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 Wielkiego Postu.
Prosimy, aby również w ten sposób wesprzeć dzieło budowy.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć, które dokumentują powstawanie Domu Katolickiego.
Prace są prowadzone planowo i do końca roku mają zostać ukończone.
W piątek 18.03.2022 odbył się na placu budowy tzw. „Richtfest” z udziałem
zaangażowanych w budowę pracowników Kurii Arcybiskupiej w Paderborn, pani architekt
Kreitschmann (jest autorką projektu architektonicznego) oraz pracowników firmy Hülsmann
i Strauss wykonujących prace na obecnym etapie budowy.
Serdecznie dziękuję Radzie Parafialnej przy naszej Misji na czele z p. Tatianą Klaja za
przygotowanie poczęstunku i zorganizowanie tej uroczystości.
Ks. Kanonik Bartłomiej Ilków
Proboszcz

29

TEREN BUDOWY
BUDOWA
DOMU KATOLICKIEGO

TEREN BUDOWY
BUDOWA
DOMU KATOLICKIEGO

DAS RICHTFEST

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

