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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.

Dane statystyczne opublikowane przez Konferencję Episkopatu Niemiec podają, 
że liczba Polaków mieszkających w Niemczech utrzymuje się na wysokim poziomie, 
chociaż w porównaniu z rokiem 2018 spadła o 0,59%. W roku 2019 liczba Polaków 
mieszkających w Niemczech wynosiła 1.246 327 (stan z 30.06.2019). W Archidie-
cezji Paderborn, na terenie której mieszkamy, liczba ta wynosi 137 275 osób. Są to 
osoby posiadające tylko polskie lub podwójne obywatelstwo. Nie są w niej ujęci ci, 
którzy posiadają tylko niemieckie obywatelstwo. W rzeczywistości więc liczba osób 
mających polskie pochodzenie jest o wiele wyższa. 

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 Adwento-
wych i Świąt Bożego Narodzenia oraz do regularnego praktykowania wiary otrzyma-
nej w naszych domach rodzinnych.

Duszpasterze PMK w Dortmundzie:
Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków
Ks. Wikariusz Piotr Szwaj
Ks. Wikariusz Łukasz Olejnik
Ks. Prałat Ryszard Mroziuk
Ks. Subsidiar Zbigniew Sarnowski

Na czas Bożego Narodzenia składamy wszystkim życzenia.

Podążajmy razem z pasterzami do betlejemskiej stajenki, gdzie nas przywita 
pełne miłości spojrzenie Maryi, cichego świadka cudownych narodzin. Niech 
ona pomoże nam w dobrym przeżyciu Świąt Bożego Narodzenia. Niech uczy 

nas zachowywać w naszych sercach tajemnicę Boga, który stał się człowiekiem 
i niech przewodzi nam w codziennym składaniu świadectwa wobec świata o Jego 

prawdzie, miłości i pokoju. Wszystkim życzymy radosnych i błogosławionych Świąt 
Narodzenia Pańskiego.
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ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE I NA ŚWIECIE

Święta Bożego Narodzenia są uroczyście obchodzone zarówno w Polsce, jak 
i w całym, nie tylko chrześcijańskim, świecie od IV w. n.e. W każdym kraju tradycje 
i zwyczaje świąteczne są nieco inne. W Polsce są to święta rodzinne. Rozpoczynają 
się od wigilijnego spotkania w rodzinnym gronie, w trakcie którego zwyczajowo 
serwowanych jest dwanaście potraw, a przy stole nie może zabraknąć dodatkowego 
nakrycia dla niespodziewanego gościa. Pod obrusem ukryte jest sianko, a pod choinką 
leżą prezenty, na które z niecierpliwością czekają wszyscy, nie tylko najmłodsi. 
Wigilię rozpoczyna czytanie fragmentu Pisma Św. dotyczącego narodzin Jezusa, 
modlitwa, łamanie się opłatkiem oraz składanie życzeń. Potem następuje wspólny 
posiłek – zestaw dań może być różny, ale podstawą są dania postne: zupa grzybowa 
lub barszcz z uszkami, koniecznie ryby (króluje karp), pierogi, kluski z makiem. 
W zależności od regionu Polski podaje się kutię, makówki, moczkę czy siemieniotkę. 
Tradycyjnie bez mięsa i alkoholu, ale z kompotem z suszonych owoców. Wspólne 
śpiewanie kolęd i w końcu pasterka!

A jak obchodzone jest Boże Narodzenie w innych krajach i jakie są tam świąteczne 
zwyczaje? 

LITWA
Wigilia podobnie jak w Polsce jest bardzo rodzinna, uważana jest za najważniejszy 

dzień w roku. Kultywuje się łamanie opłatkiem, nieznane poza Polską. Przygotowuje 
się dwanaście potraw – symbolizują tutaj miesiące roku. Są one bez tłuszczu, mleka, 
masła i oczywiście mięsa. Z ryb popularne są śledzie. Choinka zdobi dom tylko 
w Wigilię i Boże Narodzenie. Jest też zwyczaj kładzenia siana pod obrus. 

NIEMCY
Już okres przedświąteczny w Niemczech jest ważny w tradycji świąt Bożego 

Narodzenia. Wiesza się w domach kalendarze adwentowe z odsłanianymi okienkami, 
zawierającymi niespodzianki. Na drzwiach wiesza się wieńce adwentowe. To 
w Niemczech w XVIII w. zwyczaj dekorowania choinki w domu w czasie Bożego 
Narodzenia. Dodatkowo stawia się żłóbek lub stajenkę. Wieczerza wigilijna zarówno 
u katolików, jak i protestantów nie jest tak bogata jak w Polsce i nie ma postu. 
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Bardziej uroczysty jest świąteczny obiad – a tu pieczona polska gęś! Przysmakiem 
jest bakaliowe ciasto w formie becika z niemowlęciem. Prezenty przekazuje się po 
obiedzie.

FRANCJA
Święta Bożego Narodzenia to ukoronowanie całego roku. Okres przedświąteczny 

nie jest obchodzony. 1 grudnia obdarowuje się dzieci kalendarzami adwentowymi 
z małymi upominkami. Wigilia to dzień pracy. Wieczorem zasiada się do uroczystej 
kolacji. Zdarza się jeszcze gdzieniegdzie zwyczaj łamania się chlebem. Jest to 
trzynaście bochenków – największy symbolizuje Jezusa, pozostałe apostołów. Po 
świętach rozdaje się je potrzebującym. W Wigilię dzieci pozostawiają swoje buty, 
aby Święty Mikołaj włożył w nie prezenty. Potrawy są różne w zależności od regionu 
Francji, są to ostrygi, pieczona gęś lub indyk. Po kolacji deser – rolada w kształcie 
gałęzi polana czekoladą. Wystawia się też na dworze zapalone świece, na wypadek 
gdyby przechodziła tamtędy Matka Boża.

CZECHY
Wigilia jest dniem wolnym od pracy. Czesi zasiadają do stołu po ubraniu choinki. 

Podaje się zupę rybną, smażonego karpia i sałatkę ziemniaczaną. Pod talerze kładzie 
się łuski karpia – gwarantuje to dostatek pieniędzy. Nad stołem wiesza się jemiołę na 
szczęście. Gospodarz po rozcięciu jabłka wróży z układu pestek losy w przyszłym 
roku. Rozbrzmiewają kolędy, obdarowuje się prezentami, które dzieciom przynosi 
mały Pan Jezus. Odwiedza się słynne szopki bożonarodzeniowe.

AUSTRIA
Podobnie jak w Niemczech bardzo 

popularne są miejskie jarmarki adwentowe. 
Na stołach wigilijnych królują: karp, 
pieczona kaczka, indyk, pierniki, grzane 
wino z korzeniami, pieczone kasztany 
i migdały. Oprócz strojnych rozświetlonych 
choinek buduje się szopki z figurkami 
Świętej Rodziny. Śpiewa się kolędy, a wśród 
nich najsłynniejszą „Cichą noc”, która 
pochodzi właśnie z Austrii.
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OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ
Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji polskiej posiada wyjątkowe znaczenie. 

Kościół z jednej strony zachęca do zachowania dawnych obyczajów ludowych 
związanych z tym wieczorem, z drugiej zaś strony usilnie zachęca o nieustanne 
pogłębianie jego religijnego wymiaru.

PRZYGOTOWANIE:
24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, wspominamy Adama i Ewę. Tego dnia 

ubieramy choinkę, która przypomina nam rajskie drzewo życia. Symbolizuje także 
krzyż, na którym Chrystus odkupił ludzkość. Pod choinką układa się zwykle podarunki 
bożonarodzeniowe. Płonąca świeca czy lampion swoim światłem zaprasza Maryję 
i Józefa. Wyrazem otwartości wobec potrzebujących i podróżnych jest dodatkowe 
wolne miejsce przy stole. Jest ono także znakiem pamięci o bliskich zmarłych. 
Przygotowując stół, pod białym obrusem można umieścić sianko. Ten zwyczaj, 
zachowany powszechnie nawet w miastach, przypomina ubóstwo betlejemskiej 
groty oraz żłóbek, w którym na sianie Maryja złożyła nowo narodzonego Jezusa. Na 
stole umieszcza się talerzyk z opłatkami. 

Można wówczas odmówić następującą modlitwę:

Wszechmogący wieczny Boże, racz pobłogosławić to siano, które umieszczamy 
na stole wigilijnym, przypominające nam ubóstwo groty betlejemskiej, w której 
narodził się w ciele Twój Syn Jezus Chrystus i spraw, abyśmy nie troszczyli się 
przesadnie o to, co mamy jeść lub pić, w co mamy się przyodziać, lecz abyśmy 
przede wszystkim zabiegali o sprawy królestwa Bożego i radowali się w naszej 
rodzinie ciągłą obecnością Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje 
i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

PRZEBIEG WIECZERZY
Z rozpoczęciem wieczerzy czeka się tradycyjnie aż do momentu pojawienia się 

pierwszej gwiazdy na niebie. Przypomina ona gwiazdę betlejemską, która objawiła 
ludziom narodziny Syna Bożego. Wówczas rodzina gromadzi się wokół wigilijnego 
stołu i zapalane są światełka na choince. Można wspólnie zaśpiewać kolędę („Bóg się 
rodzi” lub „Wśród nocnej ciszy”). 

Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna: 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kochani, oto wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. Dziękujemy 
Bogu Ojcu, za to, że tak umiłował świat, że dał nam swojego Jednorodzonego 
Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla naszego Zbawienia. Dziękujemy, 
że pozwolił nam po raz kolejny doczekać Świąt i przeżywać je w radości 
i wzajemnej miłości.



6

Ojciec lub Matka albo ktoś z domowników zapala świecę i mówi: 
Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i zbawienie świata.

Wszyscy odpowiadają: 
Bogu niech będą dzięki.

Następnie bierze do rąk Pismo Święte i mówi: 
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa 
(odczytuje się fragment Łk 2,1-20): 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić 
spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać 
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził 
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która 
była brzemienna. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad 
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 

Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie 
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do 
anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała 
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». 

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: 
«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan 
oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, 
leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione 
o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze 
opowiadali. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli 
i widzieli, jak im to było powiedziane.
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PIELGRZYMKI W ROKU 2020

1. Ziemia Święta – samolotowa 
Termin: 26.02-6.03.2020, KOSZT: 1480,00 EUR

2. Ziemia Święta – samolotowa 
Termin: 11-20.03.2020, KOSZT: 1480,00 EUR

3. Grecja – samolotowa
Termin: 2-9.10.2020, KOSZT: 1090,00 EUR

Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku dla słowa Bożego, prowadzący całuje 
księgę Pisma Świętego i mówi:

Błagajmy teraz dobrego Boga o błogosławieństwo dla nas zgromadzonych na tej 
wieczerzy, dla naszych najbliższych i przyjaciół rozsianych po świecie, sąsiadów, 
wszystkich chorych, samotnych, głodujących, smutnych i nieszczęśliwych. 
Niech Bóg ześle wszystkim żyjącym potrzebne łaski, a naszym zmarłym udzieli 
przebaczenia grzechów i wprowadzi do swojego królestwa w niebie. Módlmy 
się o to słowami Jezusa. Ojcze nasz...  

Zawierzamy się też wstawiennictwu Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki mówiąc: 
Zdrowaś Maryjo. Po wspólnej modlitwie domownicy zasiadają do stołu i spożywają 
przygotowane wcześniej potrawy. Po wieczerzy dzieci rozpakowują prezenty, jest 
czas wspólne kolędowanie.
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14.12 – sobota – Rozpoczęcie Rekolekcji Adwentowych 

Hamm – St. Josef  16.00-17.00 Spowiedź św.
Hamm – St. Josef 17.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna 18.30-19.00 Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna 19.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną

15.12 – III niedziela adwentu 

Dortmund – St. Marien  8.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna 9.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna 12.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
Witten – St. Franziskus 13.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Werl – St. Norbert 15.00-16.00  Spowiedź św. 
Werl – St. Norbert 16.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
UWAGA!!! 15 grudnia w Dortmundzie nie będzie Wieczoru Uwielbienia!

16.12 – poniedziałek 

Dortmund – St. Anna 12.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna 18.00-18.30 Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna 18.30  Msza. Św. z nauką rekolekcyjną

17.12 – wtorek 

Dortmund – St. Anna 12.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna 18.00-18.30  Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna 18.30  Msza. św. z nauką rekolekcyjną

18.12 – środa 

Witten – St. Franziskus  17.00-18.00  Spowiedź św. 
Witten – St. Franziskus  18.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Dortmund – St. Anna  18.00-18.30  Spowiedź św. 
Dortmund – St. Anna  18.30  Msza św. 

19.12 – czwartek

Herne – St. Laurentius 17.30-18.00 Spowiedź św.
Herne – St. Laurentius 18.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna 18.00-18.30 Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna 18.30  Msza św. 

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH
ORAZ SPOWIEDZI ŚW. 

Rekolekcje wygłosi: 
O. Sławomir Zieliński, franciszkanin ze Lwowa
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20.12 – piątek 

Hagen – St. Josef 17.00-18.00 Spowiedź św.
Hagen – St. Josef 18.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
Dortmund – St. Anna 18.00-18.30 Spowiedź św.
Dortmund – St. Anna 18.30  Msza św. 

21.12 – sobota 

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

22.12 – IV niedziela adwentu – zakończenie rekolekcji adwentowych 

Dortmund – St. Marien  8.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Dortmund – St. Anna  9.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Dortmund – St. Anna  11.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
Dortmund – St. Anna  12.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
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

24.12 – wtorek – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

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

PROGRAM NA ŚWIĘTA I OKRES BOŻEGO 
NARODZENIA
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25.12 – środa – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

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

UWAGA!!! 25 grudnia w Dortmundzie nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.

26.12 – czwartek – ŚW. SZCZEPANA – II DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

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

UWAGA!!! 26 grudnia w Dortmundzie nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.

28.12 – sobota – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW

Dortmund – St. Anna 19.00   Msza św. z błogosławieństwem dzieci   
   przy żłóbku

27.12 – piątek – ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

Dortmund – St. Anna 18.30  Msza św. z błogosławieństwem wina

29.12 – niedziela – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 

Dortmund – St. Marien  8.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 9.30  Msza św.
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 12.30  Msza św. - Jubileusze par małżeńskich
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Witten – St. Franziskus 13.30  Msza św. 
Werl – St. Norbert 16.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św.
       
31.12 – wtorek – ŚW. SYLWESTRA – ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU

Dortmund – St. Anna 16.00  Msza św. dziękczynna z wystawieniem
  Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem  
  na zakończenie Starego Roku

1.01.2020 – środa – NOWY ROK – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

Dortmund – St. Marien  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. 
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św.

UWAGA!!! 1 stycznia 2020 w Dortmundzie nie będzie Mszy św. o godz. 09.30.

6.01.2020 – poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (Trzech Króli)

Dortmund – St. Marien  12.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 18.30  Msza św.

12.01.2020 – niedziela – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

Dortmund – St. Marien  8.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 9.30  Msza św.
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 12.30  Msza św.
Hagen – St. Josef 14.00  Msza św.
Iserlohn – Hl. Geist 16.00  Msza św.
Witten – St. Franziskus 17.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św.
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TERMIN UROCZYSTOŚĆ, WYDARZENIE, IMPREZA

07.12.19 Spotkanie uczniów ze św. Mikołajem w Polskiej Szkole 
godz.10.00 i 11.30 w kościele.

08.12.19 godz.12.30 Msza św. dla dzieci - powitanie św. Mikołaja
08.12.19 Po Mszy św. wieczornej „Koncert Adwentowy” chóru Polonia Dortmund
14.12.19 godz.15.00 Spotkanie opłatkowe dzieci i młodzieży pt. Kolędujmy małemu
12.01.20 Wizyta duszpasterska J.E. Ks. Biskupa Edwarda Janiaka z Kalisza
26.01.20 godz. 12.30 Jasełka bożonarodzeniowe w kościele na Mszy św. dla dzieci w wykonaniu 

uczniów klas starszych
21.02.20 Bierzmowanie - przywitanie J.E.Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego
22.02.20 Bal karnawałowy dla uczniów Polskiej Szkoły: 

10.00-15.00 z podziałem na grupy wiekowe (sala na parterze)
17.05.20 Dzień Matki i Ojca – akademia na Mszy św. dla dzieci o godz.12.30

w wykonaniu uczniów wszystkich klas
23.05.20 lub 13.06.20 Wycieczka szkolna (termin do uzgodnienia)
21.06.20 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – Msza św. o 12.30, 

rozdanie świadectw, podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH I UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNYCH
na rok szkolny 2019/2020

DNI WOLNE OD NAUKI J. POLSKIEGO I RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

• FERIE BOŻONARODZENIOWO-NOWOROCZNE - wypadają 3 soboty, 21.12, 29.12, 5.01.2020.
• FERIE WIELKANOCNE - wypadają 3 soboty, 4.04, 11.04, 18.04.
• MAJ - wypadają 2 soboty, 2.05 po święcie 1 Maja, 23.05.
• CZERWIEC - wypada 1 sobota, 6.06.2020 (festyn parafialny).
• UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - 21.06.2020.

11-13.01oraz 
24-26.01.2020

HAMM
LÜNEN

KAMEN
BERGKAMEN
HERNE
CASTROP-RAUXEL

3-4.01 
oraz 26.01.2020

WERL
UNNA
SOEST
WELVER
BÖNEN

10-15.01.2020

SCHWERTE
ISERLOHN
HEMER
WICKEDE
MENDEN
ARNSBERG
SUNDERN

16-23.01.2020

HAGEN
WITTEN
WETTER
HERDECKE

24-31.01.2020

DORTMUND 3.01.2020-8.02.2020

EVING 4.01.2020

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

KOLĘDA – wizyty duszpasterskie w roku 2020 rozpoczną się 3 stycznia a 
zakończą 8 lutego 2020 r. 
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PRZY MISJI KATOLICKIEJ w DORTMUNDZIE
Polska Szkoła Sobotnia

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

  Ks. Łukasz Olejnik
 Młodzież młodsza (V i VI klasa)  sobota godz. 09.00-09.45
 Grupa komunijna    sobota godz. 09.00-09.45
 Grupa komunijna    sobota godz. 09.50-10.35
 Grupa pokomunijna   sobota godz. 09.50-10.35
 Młodzież starsza (VII klasa)  sobota godz. 10.40-11.25
 Grupa średnia (II klasa)    sobota godz. 11.30-12.15
 Grupa przedszkolna   sobota godz. 10.40-11.10 
 Grupa przedszkolna   sobota godz. 12.15-12.45

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

 Grupa komunijna    środa godz. 16.30-17.10
 Grupa starsza    środa godz. 17.10-17.40

Hagen – Dom Katolicki, Schmale Str. 18
Katecheta:  Ks. Łukasz Olejnik

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

Dortmund – Dom Katolicki, Rheinischestr. 176
Sobota – sala – suterena
Nauczycielka: pani Mariola Staniucha-Kula (tel. 02304/63204)

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

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

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

Sobota – sala II piętro
Nauczycielka: pani Tatiana Klaja (tel. 02306/3710275)

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

Hagen – Dom Katolicki, Schmale Str. 18
Czwartek 
Nauczycielka: Pani Grażyna Vogt (tel. 02304/3095690)

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

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

 Nauczycielka: Pani Krystyna Wolnik-Straub (tel. 02381/4262733)

K
A

TEC
H

EZ
A

JĘZ
Y

K
 PO

LSK
I
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I KOMUNIA ŚWIĘTA

FESTYN PARAFIALNY

W dniu 05.05.2019 r. 31 dzieci z naszej parafii przystąpiło do I Komunii Świę-
tej. Było to święto całej parafii. Takie momenty jednoczą starszych i młodszych bez 
względu na więzy krwi i bezpośrednią znajomość.

W dniach 8-9.06.2019 r. w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie odbył się  
V festyn parafialny. Celem festynu było wsparcie budowy Domu Katolickiego. Przygo-
towane zostały liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Obficie zaopatrzony w polskie 
potrawy był bufet. Gościem specjalnym był zespół góralski „Ochotni” z Ochotnicy 
Górnej. O godz. 15.00 w niedzielę odbyło się losowanie głównej nagrody w loterii 
fantowej, czyli dwóch rowerów. Można było również wziąć udział w licytacji ko-
szulki znanego piłkarza Roberta Lewandowskiego. Nasi parafianie i ich goście śpie-
wali piosenki biesiadne razem z chórem „Polonia Dortmund” oraz mieli możliwość 
obejrzeć występ folklorystycznego zespołu „Wisełka”. Dochód z festynu wyniósł 
11.192,72 EUR.
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PIELGRZYMKA DO IRLANDII ŚLADAMI ŚW. PATRYKA

W dniach 10-17 czerwca 2019 r. wraz z naszym pielgrzymkowym pasterzem ks. 
Łukaszem udaliśmy się na pielgrzymkę śladami św. Patryka do Irlandii i Irlandii Pół-
nocnej. Nasza wędrówka po irlandzkiej ziemi zaczęła się i skończyła w Dublinie – 
stolicy Irlandii.
Była to wspaniała, pełna wrażeń i głębokich duchowych przeżyć pielgrzymka. Zoba-
czyliśmy wiele ciekawych miejsc związanych z życiem św. Patryka, piękne kościoły, 
bazyliki, ruiny sakralnych budowli z czasów celtyckich, a także malownicze tereny 
„zielonej wyspy”. Zwiedziliśmy Kilkenny, Galway, Knock, Armagh, Belleek, Belfast 
i Londonderry. Zapierające dech widoki atlantyckich klifów Moher, Grobli Olbrzyma 
oraz przejście przez wiszący linowy most nad Atlantykiem w Carrick-A-Rede długo 
pozostaną nam w pamięci. W trakcie przejazdów do docelowych miejsc śpiewali-
śmy i modliliśmy się pod przewodnictwem ks. Łukasza oraz Małgosi Brzosko, która 
przygotowała dla nas śpiewniki i grą na gitarze oraz pięknym śpiewem (zarówno 
w kościele, jak i w autokarze) dbała o muzyczną oprawę całej pielgrzymki. Ks. Łu-
kasz przekazywał nam dużo informacji związanych z Mszą Świętą oraz prowadził 
modlitwy. Codzienne Msze św. umacniały nas na duchu i dawały siłę na dalszą wę-
drówkę. Pogoda, z małymi wyjątkami, nam dopisywała. Chociaż, jak wiadomo, jest 
ona w Irlandii z reguły bardzo kapryśna i często deszczowa. Wsparci duchowo i pełni 
wrażeń wróciliśmy do Dortmundu. Tu pod przewodnictwem ks. Łukasza przeszliśmy 
do kościoła św. Anny, aby modlitwą i śpiewem podziękować Bogu za pielgrzymkową 
podróż. Po modlitwie nadszedł niestety czas rozstania i ze łzami w oczach rozjechali-
śmy się do swoich domów. Razem spędzone chwile będziemy długo pamiętać.

Féach leat in Éirinn! (po irlandzku) – Do zobaczenia w Irlandii!
Edward Gross
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POMNIK POLSKICH OFIAR WOJNY

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 wspól-
nej modlitwie przy pomniku pomordowanych w czasie II wojny światowej Polaków. 
W ty roku spotkanie odbyło się w niedzielę 1.09.2019 r. W spotkaniu uczestniczył 
ponadto O. dr Maciej Sadowski, Rektor WSD OO. Redemptorystów w Tuchowie.
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W Dniu Pańskim 22 września 2019 r., podczas uroczystej sumy o godz.11.00  
Grupa Modlitewna Ojca Pio (GMOP) dziękowała Bogu za Jubileusz 15-lecia swojego 
istnienia.
GMOP uznaje się dziś za jeden z największych ruchów wśród stowarzyszeń kato-
lickich. Obecnie na całym świecie działa 3020 formacji modlitewnych w ponad 60 
krajach. W Polsce jest zarejestrowanych 370 grup, którym przyświeca franciszkańska 
duchowość oraz charyzmat św. Ojca Pio.
Nasza dortmundzka GMOP została powołana do życia z inicjatywy Ks. Proboszcza, 
Prałata dr. Ryszarda Mroziuka w dniu liturgicznego wspomnienia Świętego z Pie-
trelciny 23.09.2004 r. Pierwszym opiekunem grupy był młody wikariusz, a w chwili 
obecnej Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków.
Wspólnota pod patronatem św. Ojca Pio jest jedną z wielu grup działających przy 
Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie, wyróżnia się aktywnością i prężnością dzia-
łania, realizuje swoje powołanie w oparciu o założenia samego Świętego. Staramy 
się być w naszych środowiskach pochodniami światła dawanego nam z góry oraz 
ogniskami Bożej miłości w międzyludzkich relacjach. Nasza grupa jest wspólnotą, 
która ma stałą comiesięczną formację duchową, opartą na całorocznym programie 
formacyjnym, opracowanym przez Ojców Kapucynów w Polsce. Dzieci duchowe 

LAT Z OJCEM PIO15
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św. Ojca Pio włączają się czynnie w życie parafialne naszej Misji poprzez: udział 
w wielkopostnych nabożeństwach, współorganizację uroczystości Bożego Ciała, co-
roczne akcje modlitewne GMOP na całym świecie w intencji Kościoła i pokoju. Or-
ganizujemy dni skupienia, rekolekcje i polonijne kongresy, prowadzimy różnorakie 
akcje charytatywne takie jak: „Wyślij paczkę do Afryki”, „Kadzidło - Twój dar dla 
ubogich” oraz wiele innych. Jesteśmy od lat zaprzyjaźnieni z GMOP w Kolonii, od-
wiedzamy się na spotkaniach opłatkowych, spędzamy czas na wspólnych wyjazdach 
pielgrzymkowych.
Spotykamy się w każdy czwarty poniedziałek miesiąca o godz.18.00 na modlitwie ró-
żańcowej połączonej z adoracją Najświętszego Sakramentu, po czym o godz. 18.30 
sprawowana jest Eucharystia z aktywnym udziałem członków grupy. Bezpośrednio 
po zakończeniu Mszy św. kapłan odmawia Koronkę do Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, którą modlił się sam Ojciec Pio, przeplataną licznymi intencjami dziękczynny-
mi i błagalnymi, pisanymi przez członków grupy. W tym jakże ważnym dla nas dniu 
towarzyszy nam przez cały czas relikwiarz naszego Patrona, wystawiony u stóp ołta-
rza. Po zakończonych modlitwach oddajemy hołd Świętemu, dotykając Jego relikwii 
i składając ofiarę na największe dzieło, a zarazem dziedzictwo Ojca Pio - Dom Ulgi 
w Cierpieniu - które osobiście powierzył opiece swoim synom i córkom duchowym 
na całej kuli ziemskiej.
Uroczystości parafialne związane z jubileuszem 15-lecia istnienia grupy o. Pio po-
przedził III Polonijny Kongres GMOP, który miał miejsce w dniach od 30.08-1.09 
w Domu Concordia z udziałem znakomitych prelegentów: Joanny Batkiewicz-Bro-
żek, dziennikarki i publicystki znanej z autorstwa książki „Jezu Ty się tym zajmij”, oraz  
o. Romana Ruska OFM Cap, asystenta krajowego GMOP na Polskę. Tematem wio-
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dącym był charyzmat oraz „duchowe podobieństwo” zaprzyjaźnionych kapłanów, 
uchodzących za największych mistyków ubiegłego stulecia. Kongres był wielkim suk-
cesem i przeżyciem religijnym z udziałem około 90 wiernych. To doniosłe wydarze-
nie zaowocowało obfitym naborem nowych czcicieli św. Ojca Pio w naszej grupie 
- za co Bogu niech będą dzięki!
Z okazji jubileuszu 15-lecia działalności GMOP przy PMK w Dortmundzie powstała 
kronika dokumentująca obszerną działalność oraz dynamiczny rozwój grupy. Stano-
wi ona pamiątkę dla naszych następców, aby piasek niepamięci nie zasypał po nas 
wszelkiego śladu.
GMOP składa serdeczne podziękowania wszystkim dobroczyńcom wspomagającym 
razem z nami Dom Ulgi w Cierpieniu, tj. szpital, którego sam Święty nigdy nie chciał 
tak nazwać, bo jak mówił: „W szpitalu leczy się tylko ciało”. Dzięki Waszej hojności 
po zakończonych uroczystościach mogliśmy przekazać do San Giovanni Rotondo 
(Casa Sollievo della Sofferenza) sumę 450 EUR na ten zbożny cel! Dziękujemy też 
z serca wszystkim naszym czcigodnym kapłanom za ich wkład i duchową opiekę 
nad nami przez te wszystkie lata, szczególnie Ks. Proboszczowi, który w sposób 
szczególny przyczynił się do jubileuszowych obchodów 15-lecia naszego istnienia.
Z racji jubileuszu Grupa przekazała Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie ofiarę 
w wysokości 900 EUR na zakup nowego baldachimu. Również w ten zewnętrzny 
sposób chcemy naśladować wielką pobożność eucharystyczną naszego Patrona, 
której uczy wszystkie swoje duchowe dzieci.

„Miłosierdzie wielkie Bóg nam okazuje, zmieniać serca nasze łaską chce, wszyscy 
więc dziękujmy Bogu Jedynemu, który w Świętych swoich przykład śle.”

Pokój i Dobro!
Anna Sopalska Animatorka
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W dniach 4-11.09.2019 r. wraz z naszym Proboszczem, Ks. Kanonikiem Bartłomie-
jem udaliśmy się z pielgrzymką Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie na Ukra-
inę: do Lwowa i przez Wołyń na Podole. W trakcie pielgrzymki zwiedziliśmy Lwów 
z katedrą Wniebowzięcia NMP, w której znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej 
Łaskawej, nazywanej Śliczną Gwiazdą Miasta Lwowa. Byliśmy na cmentarzu Łycza-
kowskim oraz Orląt Lwowskich, gdzie złożyliśmy hołd bohaterom poległym za pol-
skość kresów. We Lwowie podziwialiśmy starówkę, dzielnice: ormiańską i żydowską, 
Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej oraz 
kościoły z przepięknymi wystrojami i niesamowitym bogactwem wnętrz. Niestety, 
obecnie świątynie te przekształcono na kościoły greckokatolicke oraz cerkwie pra-
wosławne. Wielkim zaszczytem dla nas była wspólna Msza Święta z Arcybiskupem 
Mieczysławem Mokrzyckim – wcześniej sekretarzem Św. Jana Pawła II i Papieża Be-
nedykta XVI – w kaplicy Biskupiej Kurii Lwowskiej. Na Wołyniu i Podolu, w miej-
scowościach: Olesko, Zbaraż, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Kamieniec Podolski, 
Jazłowiec oraz Stanisławów, zwiedziliśmy szereg zabytkowych budowli, zamków 
i kościołów związanych z historią dawnej Polski. W Krzemieńcu poznaliśmy dom 
narodzin Juliusza Słowackiego. Widzieliśmy także Ławrę Poczajowską, która jest naj-
ważniejszym ośrodkiem prawosławnego życia monastycznego na Wołyniu.
W trakcie przejazdów do docelowych miejsc śpiewaliśmy i modliliśmy się pod 
przewodnictwem Ks. Proboszcza oraz Małgosi Brzosko, która przygotowała dla nas 
śpiewniki i dbała o muzyczną oprawę podczas pielgrzymki.
Pielgrzymka ta była dla nas czymś fascynującym i wyjątkowym. Pełna sentymentu, 
wspaniałych wrażeń, duchowych przeżyć oraz powrotu do dziecięcych lat, a dla nie-
których przyniosła chwile łez. Te piękne kresowe ziemie to kraina naszych przodków. 
Trudno pogodzić się z tym, że może już nigdy nie powrócą do Polski?

Edward Gross

PIELGRZYMKA DO LWOWA I NA KRESY
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Informacje Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie

Msze św. dla dzieci w każdą niedzielę o godz. 12.30
Msza św. w intencji Ojca św., 
Ojczyzny, Radia Maryja i TV 
Trwam

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.30

Wieczór Uwielbienia (Msza św. i modlitwa uwielbienia) w każdą III niedzielę 
miesiąca o godz. 18.00

Grupa modlitewna Żywego 
Różańca

spotkanie w Domu Katolickim w każdą I sobotę mie-
siąca o godz. 17.00, 18.15 – modlitwa różańcowa w 
kościele, 19.00 - Msza św.

Nabożeństwa fatimskie każdego 13. dnia miesiąca od maja do 
października; rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.30

Adoracja Najśw. Sakramentu w każdy I czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej i 
w każdy I piątek miesiąca od godz. 15.00

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

Nauki przed chrztem dla 
rodziców chrzestnych

w każdą  III sobotę miesiąca w Domu Katolickim 
o godz. 20.00

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio w każdy IV poniedziałek miesiąca na Mszy św. i na 
spotkanie formacyjnym

Grupa modlitewna w Werl 
„Magnificat”

spotkania w I i III wtorek miesiąca o godz. 18.30 
w kościele św. Norberta w Werl

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

o godz. 19.30
Zespół folklorystyczny
„Wisełka” 

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

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

Poradnia rodzinna w Werl w każdą III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 
16.00

Grupa Samopomocy 
Abstynentom „POWRÓT” 

spotkania w każdy II i IV wtorek miesiąca, 
godz. 17.30

Bezpłatne porady prawne w II niedzielę miesiąca w godz. 10.30-12.30 
udzielane przez kancelarię panów mecenasów 
Borisa Serowika i Dariusa Odyńca

Bezpłatne porady 
psychologiczne

w każdą IV niedzielę miesiąca 
w godz. 10.30-12.30

Porady Socjalne udzielane przez pracowników Hilfsverein Dortmund,
w każdą III niedzielę miesiąca od godz. 10.30
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Organizacje i osoby działające przy PMK w Dortmundzie

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

Zespół „Cantate Domino” Odpowiedzialna: Tatiana Klaja (tel. 02306/3710275, 
e-mail: T.Klaja@gmx.de)

Zespół wokalno-instrumentalny 
„Gloria Dei”

Odpowiedzialny: Klemens Teichmann
(tel. 02371/370097)

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

Zespół muzyczny EMAUS 
w Herne 

Odpowiedzialna: Izabela Balancik 
(tel. 02325/53673)

Zespół folklorystyczny 
„Wisełka”

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

Stowarzyszenie 
„Nasza Przyszłość” e.V.

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

Rodzina Żywego Różańca Opiekun: ks. Piotr Szwaj,
odpowiedzialna Gabriela Sowka (tel. 0231/231648)

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio Opiekun: ks. Piotr Szwaj. Odpowiedzialni: 
Anna Sopalski i Eugeniusz Fortuna 
(tel. +49 1577 1400085)

Grupa Modlitewna w Werl Opiekun: ks. Łukasz Olejnik
Domowy Kościół – 
Ruch Światło-Życie

Opiekun: ks. Piotr Szwaj, Ks. Łukasz Olejnik, 
odpowiedzialna: Gabriela Labuda (tel. 0231/29389)

Ministranci Opiekun: ks. Piotr Szwaj (tel. 015172506515)
Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultury, Tradycji i Języka 
Polskiego 

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

Ruch schönstacki Opiekun: ks. Łukasz Olejnik, 
skarbnik: Bożena Hübner (tel. 0231/8632233)

Wspólnota neokatechumenalna Duszpasterz: ks. Rafał Zehner, 
odpowiedzialna: Paulina Stiller (tel. 0231/231293)

Grupa czcicieli Bożego 
Miłosierdzia

Opiekun: ks. proboszcz Bartłomiej Ilków, 
odpowiedzialni: Paulina Stiller, Marian Kowal
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Organizacje i osoby działające przy PMK w Dortmundzie

Grupa sympatyków Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Koszalinie 

Odpowiedzialna: Krystyna Gostomska 
(tel. 0231/24289)

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

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

Wspólnota środowa na Evingu Msze św. w świetlicy przy Pfälzische Str. w środy o 
9.30, odpowiedzialna: Wiesława Exner 
(tel. 0231/852404)

Sekretariat PMK 
w Dortmundzie 

Beata Grygiel (tel. 0231/1629388)

Kościelna w kościele 
św. Anny w Dortmundzie

Bożena Ferman

Gospodarz domu 
przy PMK w Dortmundzie 

Marek Kuglan (tel. 01712010995)

Organiści Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie
Dortmund Piotr Syper (tel. 02331/27304) 
Hagen, Iserlohn Klemens Teichmann (tel. 02371/370097)
Werl Bolesław Rzeźnik (tel. 029315329972) 

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.
Dortmund Tadeusz Stahlke, 

Henryk Stoltmann
Andrzej Paga 
Tadeusz Jurkiewicz
Jerzy Labuda
Remigiusz Marx

Do-Eving Christian Miosga
Hagen Marcin Thomalla

Damian Lebok
Iserlohn Gerhard Wagner
Werl Janusz Szafraniec
Hamm Mirosław Miller
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DORTMUND:

St. Anna,  
Rheinischestr. 174

w każdą niedzielę i święto - godz. 9.30, 11.00,   
12.30 i 18.00 
(w święta przypadające w ciągu tygodnia nie ma 
Mszy św. o godz. 18.00 z wyjątkiem Nowego Roku)
w zwykłe dni tygodnia - godz. 18.30                                                            
w soboty - godz. 19.00 
w I piątek miesiąca - godz. 9.00 i 18.30

DORTMUND-EVING:

St. Marien,  
Bayerische Str.

w każdą niedzielę i święto - godz. 8.00 

HAGEN:

St. Josef, 
Altenhagenerstr. 50

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

WITTEN:

St. Franziskus, 
Herbedestr. 28

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

HAMM:

St. Josef, 
Josef Str. 4

II i IV sobota miesiąca - godz. 17.00

ISERLOHN:

Hl. Geist,  
Hans Böckler Str. 48

II i IV niedziela miesiąca - godz. 16.00 

WERL:

St. Norbert, 
Unnaerstr.

I, III, V niedziela miesiąca - godz. 16.00 

HERNE:

St. Laurentius,  
Hauptstr. 317

IV niedziela miesiąca - godz. 15.00

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

W związku z tym, że wymaga on modernizacji i dostosowania do aktualnych norm, któ-
rym podlegają budynki użyteczności publicznej, przed kilkoma laty powstał problem jego 
dalszego funkcjonowania. Ostatecznie po wielu konsultacjach arcybiskupstwo w Paderborn 
podjęło decyzję o budowie nowego obiektu. Remont starego byłby nieopłacalny. Kuria ar-
cybiskupia w Paderborn przeznaczyła na ten cel 1,5 mln euro. Wkład własny Polskiej Mi-
sji Katolickiej wynosi 700 tys. euro. Kościelne władze niemieckie zobowiązały się ponadto 
do współfinansowania naszego wkładu – do każdego 1 euro, które zbierzemy, otrzymamy  
1 euro od Kościoła niemieckiego. Obecnie zebraliśmy 391.626,00 tys. euro.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy rozumieją, jak ważna jest ta 
inwestycja dla dobrego funkcjonowania PMK w Dortmundzie. Dom Katolicki jest niezbędny 
do należytego funkcjonowania naszej Misji, jest potrzebny jako miejsce spotkań chóru, ze-
społów muzycznych, scholi dziecięcej, grup modlitewnych, zespołu folklorystycznego „Wiseł-
ka”, Koła Przyjaciół Radia Maryja, grupy samopomocy abstynentom. Jest miejscem, które 
zapewnia nauczanie języka polskiego i religii dla prawie 200 uczniów w bieżącym roku 
szkolnym. Umożliwia sprawne funkcjonowanie poradnictwa prawnego, rodzinnego, psycho-
logicznego, pomocy socjalnej, imprez kulturalnych, rozmaitych prelekcji i spotkań. Dzięki 
temu jesteśmy niezależni od lokalnego duszpasterstwa niemieckiego, czym cieszy się niewie-
le polskich parafii w Niemczech.

Budowa nowego Domu Katolickiego
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Wszystkim dobroczyńcom serdecznie dziękuję za ofiary składane na tacę w każdą I nie-
dzielę miesiąca, za nabywanie cegiełek i za wszelkie indywidualne wpłaty.

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

Numer konta, na które można dokonywać wpłat:
Nazwa: Polnische Kath. Mission

DE18440501990911007118
BIC: DORTDE33XXX

Sparkasse Dortmund

Za wszystkich ofiarodawców modlimy się podczas Mszy św. w I niedzielę miesiąca. 

Bóg zapłać za każdą pomoc.

   Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków



Polska Misja Katolicka 
w DORTMUNDZIE

ADRESY POLSKICH DOMÓW KATOLICKICH W NIEMCZECH

Polska Misja Katolicka w Dortmundzie
facebook.com
Obserwuj nas na 

DOM CONCORDIA

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

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE w Niemczech

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

ADRES POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ

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

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

Skład i przygotowanie do druku
Tomasz Karawajczyk
Opracowanie biuletynu
Beata Grygiel 

www.pmkdortmund.de


