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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.

Niebawem zakończy się bieżący rok 2020, który przejdzie do historii jako rok 
niespodziewanych wydarzeń, zarówno w wymiarze światowym, jak i w naszym 
lokalnym i prafialnym. Rozpoczynając ten rok nie spodziewaliśmy się, że pojawi 

się niewidoczny wróg, wirus SARS -Covid 19, który zatrzyma świat i utrudni życie 
ludziom w każdym wymiarze. Dotyczy to także życia religijnego. Doświadczyliśmy 

tego w miesiącach wiosennych. Musieliśmy odwołać rekolekcje wielkopostne 
i zajęcia szkolne z języka polskiego i religii. Nie było również uroczyście 

obchodzonych Świąt Wielkanocnych. Kościoły były zamknięte dla wiernych. 
Po raz pierwszy od wyjścia z katakumb, tzn. od edyktu mediolańskiego cesarza 

Konstantyna Wielkiego w 313 roku, który przyznał wolność chrześcijaństwu, 
w wielu krajach wierni pozbawieni byli Mszy św. w Wielkanoc. W dalszym 

ciągu zmagamy się z pandemią koronawirusa. Stąd też chcąc umożliwić naszym 
parafianom uczestnictwo we Mszy św. zmieniony został tymczasowo grafik 

niedzielnych nabożeństw. Ponownie proszę o przestrzeganie wszystkich przepisów 
sanitarnych i wspólną troskę o bezpieczeństwo w kościołach. 

Mijający rok w naszej parafii to także uroczystości jubileuszowe, a następnie 
w krótkim czasie pogrzebowe śp. Ks. Prałata Ryszarda Mroziuka. Długoletni 

proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie (1987-2015), nieodżałowanej 
pamięci zmarły Ksiądz Prałat w dniu 31.05.2020 świętował w kościele św. Anny 

Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Planowaliśmy przenieść tę uroczystość na późniejszy 
czas, aby godniej ją uczcić, ale ostatecznie podjęto decyzję o utrzymaniu 

pierwotnej daty. Okazało się to słuszne. Kilkanaście dni po jubileuszu wszystkich 
zaskoczyła smutna wieść o jego śmierci. W niniejszym biuletynie znajdą Państwo 
relacje z obu tych wydarzeń. Są także wspomnienia innych wydarzeń z bogatego 

życia naszej parafii. 
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Duszpasterze PMK w Dortmundzie:
Ks. Proboszcz Bartłomiej Ilków
Ks. Wikariusz Piotr Szwaj
Ks. Wikariusz Łukasz Olejnik
Ks. Subsidiar Zbigniew Sarnowski

Dane statystyczne opublikowane przez Konferencję Episkopatu Niemiec 
podają, że liczba Polaków mieszkających w Niemczech utrzymuje się na wysokim 

poziomie, chociaż w porównaniu z rokiem 2019 spadła o 0,40 %. W roku 
2020 liczba Polaków mieszkających w Niemczech wynosiła 1.236 121 (stan 

z 30.06.2020). W Archidiecezji Paderborn, na terenie której mieszkamy, liczba 
ta wynosi 136.556 osób. Liczby te dotyczą osób posiadających tylko polskie 
lub podwójne obywatelstwo. Nie są w niej ujęte osoby, które posiadają tylko 
niemieckie obywatelstwo. W rzeczywistości więc liczba osób posiadających 

polskie pochodzenie jest o wiele wyższa. W naszej Misji w kartotece parafialnej 
w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano spadek o 770 osób w ogólnej liczbie 

parafian.

Przed nami nowy rok 2021. Dla naszej Misji ma być to rok realizacji 
zapowiadanej od kilku lat budowy nowego Domu Katolickiego. Prace przy 

rozbiórce starego budynku mają rozpocząć się w początkowym okresie nowego 
roku. Jeszcze raz dziękuję osobom, które od kilku lat systematycznie wspierają to 

dzieło, zarówno ofiarami w kościele, jak i osobistymi darowiznami przekazywanymi 
na konto budowy. Dokładniejsze informacje na ten temat będą podawane na 

bieżąco.

Ufając, że nowy rok przyniesie rozwiązanie obecnych trudności i niepokojów 
zapraszamy wszystkich do regularnego praktykowania wiary otrzymanej w naszych 

domach rodzinnych. 

Na czas Bożego Narodzenia i na Nowy Rok składamy wszystkim z serca płynące 
życzenia. 

Niech ten, który przyszedł jako bezbronne dziecko, uczy nas zawierzenia 
Bogu swojego życia, niezachwianego zaufania w Jego Opatrzność oraz pokory 

w przyjmowaniu i realizowaniu Jego woli. Niech betlejemskie światło rozświetla 
nawet najgłębsze mroki codzienności i wypełnia nasze dni radością i pokojem. 

A Nowy Rok niech pozwoli na nowo odkrywać niezmierzoną miłość Boga do nas. 
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11.12 – PIĄTEK
Dortmund – St. Anna 18.30  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

12.12 – SOBOTA 
Hamm – St. Josef 17.00  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Hagen – St. Josef 18.30  Msza św.
Dortmund – St. Anna 19.00  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Dortmund – St. Anna 20.00  Nauka stanowa dla mężczyzn

13.12 – III NIEDZIELA ADWENTU 
Dortmund – St. Anna 08.00  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Dortmund – St. Anna 09.00  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Dortmund – St. Anna 10.00  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Dortmund – St. Anna 12.00  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Dortmund – St. Anna 13.00  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Iserlohn – Hl. Geist 16.00  Msza św.  
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

PROGRAM NA ŚWIĘTA I OKRES BOŻEGO 
NARODZENIA

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

WAŻNE! Na Pasterki i wszystkie Msze św. w I i II dzień Świąt 
Bożego Narodzenia obowiązuję wcześniejsze zgłoszenie 
w kancelarii parafialnej.

Rekolekcje adwentowe
Ks. dr Michał Wilkosz
Sekretarz Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech
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24.12 – czwartek – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Dortmund – St. Anna 16.30  Pasterka dla dzieci i osób starszych
Dortmund – St. Anna 18.00  Pasterka
Dortmund – St. Anna 19.30  Pasterka
Dortmund – St. Anna 21.00  Pasterka
Dortmund – St. Anna 22.30  Pasterka
Dortmund – St. Anna 24.00  Pasterka
UWAGA! W bieżącym roku nie ma Pasterki w Hagen, Witten i Werl.

25.12 – piątek – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Dortmund – St. Anna 9.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 10.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 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.
Herne – St. Laurentius 15.00  Msza św.
Iserlohn – Hl. Geist  16.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św.

26.12 – sobota – ŚW. SZCZEPANA – II DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Dortmund – St. Anna 08.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 09.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 10.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 12.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 13.00  Msza św. 
Hamm – St. Josef 17.00  Msza św. 
Werl – St. Peter 17.30  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św
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27.12 – niedziela – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Dortmund – St. Anna 08.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 09.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 10.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 12.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 13.00  Msza św. tylko dla Jubilatów –   
       obowiązkowe zgłoszenie
Herne – St. Laurentius 15.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św.

28.12 – poniedziałek – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
Dortmund – St. Anna 18.30   Msza św. z błogosławieństwem dzieci   
   przy żłóbku

29.12 – wtorek 
Dortmund – St. Anna 18.30  Msza św. 

30.12 – środa
Dortmund – St. Anna 18.30  Msza św. 

31.12 – czwartek ŚW. SYLWESTRA – ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
Dortmund – St. Anna 16.00  Msza św. dziękczynna z wystawieniem
  Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem  
  na zakończenie Starego Roku

2   21
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1.01.2021 – piątek – NOWY ROK – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
Dortmund – St. Anna  10.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 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. 
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św

2.01.2021 – sobota 
Werl – St. Peter 17.30  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 19.00  Msza św.

3.01.2021 – niedziela – W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
Dortmund – St. Anna 8.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 9.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 10.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 12.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 13.00  Msza św. 
Witten – St. Franziskus 13.30  Msza św.
Dortmund – St. Anna 18.00  Msza św.

6.01.2021 – środa – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (Trzech Króli)
Dortmund – St. Anna  12.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 18.30  Msza św.
Witten – St. Franziskus 18.00  Msza św.

9.01.2021 – sobota
Hamm – St. Josef  17.00  Msza św.
Hagen – St. Josef 18.30  Msza św.
Dortmund – St. Anna 19.00  Msza św.

10.01.2021 – niedziela – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Dortmund – St. Anna 08.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 09.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 10.00  Msza św.
Dortmund – St. Anna 11.00  Msza św. 
Dortmund – St. Anna 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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W naszym narodzie na przestrzeni dziejów pojawiały się postacie które w szcze-
gólny sposób wywarły wpływ na jego historię. W minionym stuleciu wśród ludzi 
Kościoła należeli do nich kardynał Karol Wojtyła, kardynał Stefan Wyszyński, ks. Jerzy 
Popiełuszko, ks. Jan Zieja, ale także wielu innych – mniej znanych. Nie jesteśmy dziś 
w stanie ocenić ich zasług dla naszego kraju, nie dlatego, że byli mniej popularni, ale 
dlatego, że ich rola była zupełnie inna. Dla ludzi którzy pamiętają czasy komunizmu 
te postacie były niczym niesione sztandary na procesji – dobrze widoczne, określone, 
ukazujące miejsce i kierunek. Dzisiaj jednak kolejne pokolenia młodych ludzi raczej 
nie mają świadomości, kim był np. kardynał Stefan Wyszyński, dlaczego w maju 1983 
roku został ogłoszony Sługą Bożym, a obecnie czekamy na jego beatyfikację.

Chciałbym w tym krótkim tek-
ście zwrócić uwagę właśnie na 
jego postać. Uważam, że jest 
ona niedoceniana – szczegól-
nie w kręgach młodego po-
kolenia – a bardzo znacząca 
o czym świadczą słowa, które 
krótko po jego śmierci wypo-
wiedział Jan Nowak-Jeziorań-
ski, były dyrektor Radia Wolna 
Europa: Polska żegna bohatera 
nie w koronie, nie w general-
skim mundurze, lecz w ka-
płańskiej sutannie. Żegnamy 
tego, który odniósł najwięk-
sze zwycięstwo w XX wieku, 
chociaż jego jedyną bronią 
był krzyż, jedyną siłą wiara, 
jedynym wojskiem bezbronny, 

Portret Kard. Stefana Wyszyńskiego ufundowany dla Polskiej Misji Katolickiej 
w Dortmundzie przez rodzinę Katarzyny i Remigiusza Marx.

CZEKAJĄC NA BEATYFIKACJĘ 
KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO –
– GARŚĆ REFLEKSJI O PRYMASIE TYSIĄCLECIA
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lecz wierny polski lud.

Kim zatem była wspomniana postać? Ste-
fan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 
w Zuzeli nad Bugiem. 3 sierpnia 1924 
otrzymał święcenia kapłańskie. Po śmier-
ci prymasa Augusta Hlonda w 1948 roku 
został mianowany arcybiskupem gnieź-
nieńskim i warszawskim oraz prymasem 
Polski. 12 stycznia 1953 roku papież włą-
czył go do Kolegium Kardynalskiego.

Życiorys Wyszyńskiego jest ściśle powią-
zany z sytuacją polityczną Polski. Po II 
wojnie światowej – jako zwierzchnik pol-
skiego Kościoła prowadził niebezpieczną 
grę z władzami PRL, wspierał opozycję, 
stanowczo potępiał władze za tłumienie protestów robotniczych. W okresie komuni-
stycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa bronił chrześcijańskiej tożsamo-
ści narodu. Był inicjatorem politycznego ułożenia stosunków z władzami państwa. 
W 1950 roku doszło do podpisania porozumienia regulującego stosunki państwo 
– Kościół. Rząd gwarantował m.in. nauczanie religii w szkołach oraz istnienie KUL 
i wydziałów teologicznych w Krakowie i Warszawie. W zamian za to Kościół zobo-
wiązał się wezwać duchowieństwo do poszanowania władzy i do współpracy nad 
odbudową kraju i popierać wszelkie wysiłki zmierzające do utrwalenia pokoju. Po-
rozumienie było ze strony Kościoła bardzo daleko idącym kompromisem, a prymas 
poddany został ostrej krytyce ze strony duchowieństwa. Po trzech latach okazało się 
jednak, że i taki kompromis władzom komunistycznym nie wystarczył. Gdy rząd zde-
cydował się na jawną już ingerencję w wewnętrzne życie Kościoła i zasady obsadza-
nia stanowisk, gdzie premier miał ustanawiać biskupów, a wojewoda proboszczów, 
biskupi polscy wystosowali list będący odpowiedzią na politykę rządu. 21 maja 1953 
roku kardynał Stefan Wyszyński wysłał do Bolesława Bieruta memoriał „Non possu-
mus” będący odpowiedzią Episkopatu na ataki wymierzone w Kościół katolicki oraz 
na próby jego podporządkowania komunistycznym władzom. Od tego momentu to 
określenie weszło na stałe w życiorys kardynała. 

W latach powojennych mimo intensywnej pracy doznawał wyrzutów sumienia, nie-
pokoił się, że nie cierpiał wcześniej tak jak jego koledzy, którzy więzieni byli w obo-
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zach i ginęli za wiarę. Wydawało mu się, 
że ciągle brakuje czegoś jego kapłańskiej 
posłudze. Mówił: „Lękałem się, że już nie 
będę miał udziału w tym zaszczycie, któ-
rego doznali wszyscy moi koledzy z ławy 
seminaryjnej”. Po publicznym ujawnieniu 
przez prymasa treści wyżej wspomnia-
nego pisma, we wrześniu 1953 roku Wy-
szyński został aresztowany. W „Zapiskach 
Więziennych” zanotował: „Większość 
księży i biskupów, z którymi pracowałem, 
przeszła przez więzienia. Byłoby coś nie-
dojrzałego w tym, gdybym ja nie zaznał 
więzienia. Dzieje się więc coś bardzo wła-
ściwego; nie mogę mieć żalu do nikogo”. 
W liście do ojca z 31 października napisał: 

„Dziś lęk mnie opuścił i dlatego raduje się na sposób, który Ty Ojcze zrozumiesz”. Od 
tego momentu otwiera się kolejny rozdział w jego życiu. Prze kolejne lata do 1956 
roku był internowany w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. 

„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże - nie 
wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce - nie wierzcie. Gdyby mówili, 
że Prymas stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko 
Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne 
serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej” – to słowa kardynała z 25 
listopada 1953 r. Warunki, w jakich był przetrzymywany (wilgoć i zimno), spowo-
dowały, że prymas głęboko podupadł na zdrowiu. Nieprzychylna Prymasowi Pol-
ski obserwatorka, siostra zakonna, która pracowała w Komańczy na rzecz organów 
bezpieczeństwa pisała o nim tak: „Często jest ponury, a nawet przygnębiony, bardzo 
mało mówi o sobie o swojej rodzinie, jest zawsze skupiony, zamknięty w sobie, uni-
kający banalnych frazesów. Robi wrażenie człowieka o głębokich zasadach, człowie-
ka naukowca i myśliciela”. Lata więzienia to lata ofiary, cierpienia i odosobnienia. Był 
to także czas, kiedy z modlitwy i medytacji powstały dzieła wyjątkowe np.: „List do 
moich kapłanów”, a przede wszystkim „Śluby Narodu” i program „Wielkiej Nowen-
ny” przed Tysiącleciem Chrztu Polski. 

Pomimo antyreligijnego i antykościelnego nastawienia władz, Prymas żył miłością 
bliźniego, nie wyłączając nikogo. W „Zapiskach więziennych” zanotował: „Prze-

foto. Wikipedia
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baczam wszystkim moim nieprzyjaciołom i tym, którzy są blisko mnie, i tym, któ-
rzy są daleko, i wydaje im się, że wszystko mogą”. Słowa przebaczenia zawarł też 
w testamencie: „Uważam sobie za łaskę, że mogłem dać świadectwo prawdzie jako 
więzień polityczny przez trzyletnie więzienie i że uchroniłem się przed nienawiścią 
do moich rodaków sprawujących władzę w państwie. Świadom wyrządzonych mi 
krzywd, przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycili”. 
28 października 1956 r. wrócił do Warszawy, wśród wielkiej radości całego Kościoła 
polskiego. Pisał wtedy: „Pragnąłem od razu jechać z Komańczy do Warszawy przez 
Jasną Górę, ale odpowiednie czynniki nagliły do pośpiechu, aby wcześniej stanąć 
w stolicy. I tak się przedziwnie złożyło, że właśnie w dniu Uroczystości Chrystusa 
Króla stanąłem w mym prymasowskim domu na Miodowej”. 

Kardynał Wyszyński miał duży udział w wyborze Karola Wojtyły na papieża, dlatego 
ten mówił: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bo-
jaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej 
wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, 
Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego 
całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim bi-
skupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Działalność Wyszyńskiego zyskiwała niezwykle silny oddźwięk w polskim społe-
czeństwie. W latach 60 przewodniczył on obchodom Tysiąclecia Chrztu Polski, był 
również jednym z inicjatorów głośnego orędzia biskupów polskich do biskupów nie-
mieckich z 1965 roku, ze słynnym sformułowaniem przebaczamy i prosimy o prze-
baczenie. W latach 1980-1981 był pośrednikiem w rozmowach między Solidarnością 
a władzami PRL. 

Wiele słów i zachowań Prymasa Tysiąclecia nabiera niezwykłej aktualności w na-
szych czasach, które mogą być postrzegane jako próba i wyzwanie dla wiary. Postawa 
i myśli kardynała pokazują nam, że trudności i przeszkody nie są stanem wyjątko-
wym, ale naturalnym środowiskiem dla jej rozwoju. Stefan Wyszyński zmarł w 1981 
z powodu choroby nowotworowej. Biografia prymasa jest wzorem niezłomnej walki 
o pokój i sprawiedliwość w oparciu o chrześcijańskie wartości. Jest również dowo-
dem niezwykłej roli, jaką Kościół Katolicki odegrał w powojennej Polsce. Także dzi-
siaj w czasach zamętu, ataków na Kościół kiedy brakuje jasnego i mocnego głosu 
w Kościele można tę postać na nowo odczytać. 

Ks. Łukasz Olejnik
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Od wielu miesięcy cały świat zmaga sie z pandemią. Sytuacja ta ma wpływ na go-
spodarkę, nasze życie zawodowe, rodzinne. Niestety wszelkie ograniczenia epide-
miologiczne nie pozostały bez wpływu również na nasze praktyki religijne. W na-
bożeństwach może uczestniczyć tylko ograniczona liczba osób. Zmuszeni jesteśmy 
do zachowania odległości w ławkach i zakładania maseczek. Wiele osób krytykuje 
przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, choć ta forma jest dopuszczona przez Ko-
ściół na czas epidemii. Nie przypisuje nikomu złej woli i wierzę, że wszyscy krytycy 
kierują się wyłącznie troską o świętość Eucharystii. 

O SPOWIEDZI PRZEDŚWIĄTECZNEJ SŁÓW KILKA
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Ta trudna sytuacja, która wymaga również od nas duchownych niełatwych decyzji 
może stać się szansą aby na nowo przemysleć istotę naszego kontaktu z Bogiem, 
istotę sakramentów. Ich sednem nie są zewnętrzne formy, ale postawa naszego serca. 
Ważniejsze jest np. przyjęcie Komunii Św. niż unikanie jej tylko dlatego, że nie ak-
ceptuję jakiejś innej formy niż ta, którą znałem dotychczas. 

A może przyzwyczailiśmy się po prostu do pewnych schematów?

Dotyczy to rownież Sakramentu Pokuty. Na pewno jest wielkim powodem do dumy, 
że nasi parafianie licznie ustawiają się w kolejkach do konfesjonałów. To znaczy, że 
doskonale rozumieją przesłanie Jezusa skierowane do apostołów i ich następców: 
„Którym odpuścicie grzechy, bedą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, bedą im 
zatrzymane.” (Jan20,23). Z tych słów jednoznacznie wynika sens a także konieczność 
spowiedzi indywidualnej. 

Prawo kanoniczne przewiduje jednak w wyjątkowych sytuacjach możliwość zasto-
sowania tzw. absolucji generalnej. Dopuszczalna jest ona w przypadku zagrożenia 
życia jakiejś grupy wiernych, a także w sytuacji gdy spowiedź indywidualna jest po 
prostu niemożliwa np. ze względu na dużą ilość penitentów. Zbliża się czas adwen-
tu. W tym okresie wielu naszych parafian pragnie skorzystać z Sakramentu Pokuty. 
Być może nastapi potrzeba zastosowania wyżej wymienionej dyspensy w sytuacji 
panującej pandemii. Jeżeli to nastąpi bądźmy świadomi, że jest to zgodne z prawem 
kościelnym.

Przy korzystaniu z tej formy sakramentu pojednania musimy pamiętać, że rozgrze-
szenie dotyczy tylko tych osób, które nie mają przeszkód w przystępowaniu do tegoż 
sakramentu w normalnych warunkach. Wierzymy, że pojednanie z Bogiem w ten 
sposób odbędzie się z pożytkiem duchowym dla nas wszystkich i przyczyni się też 
do lepszego zrozumienienia spowiedzi indywidualnej. Być może bardziej docenimy 
jej rolę w naszym życiu.

Ks. Zbigniew Sarnowski
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UROCZYSTOŚĆ PARAFIALNA

W święto Chrztu Pańskiego (12.01.2020) gościliśmy w naszej Misji Ks. Biskupa Edwar-
da Janiaka z Kalisza, byłego Proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Ks. 
Biskup dokonał aktu przyjęcia Ks. Proboszcza do grona Kanoników Kapituły Kolegiac-
kiej Świętego Józefa w Kaliszu, a także udzielił błogosławieństwa nowo powstałej 
grupie mężczyzn Św. Józefa. W uroczystości wzięli udział zaproszeni kapłani, zespół 
folklorystyczny „Wisełka”, chór „Polonia Dortmund” i licznie zgromadzeni parafianie.
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„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie 
zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszyst-
kim, którzy są w domu“. 

W dniu 21.02.2020 podczas uroczystej Mszy św. o godz. 18.30 w kościele św. 
Anny w Dortmundzie Metropolita Lwowski Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki 
udzielił młodzieży naszej parafii Sakramentu Bierzmowania.

Ksiądz Arcybiskup spotkał się również w Domu Katolickim z grupami parafialnymi.

BIERZMOWANIE
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W dniu 31.05.2020 w kościele św. Anny w Dortmundzie długoletni Proboszcz na-
szej Misji Ks. Prałat Ryszard Mroziuk obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Pomimo 
trwającej pandemii i ograniczeń z tym związanych udało się godnie uczcić 50 -lecie 
Kapłaństwa tak zasłużonego duszpasterza. W gronie kapłanów i zebranych parafian 
dziękowaliśmy wraz z Jubilatem za dar Jego posługi w Kościele, zwłaszcza 33 lat 
w naszej parafii. Poniżej zamieszczamy tekst kazania jubileuszowego wygłoszonego 
przez Ks. Kanonika Mariana Wagnera, Proboszcza PMK w Münster.

JUBILEUSZ KSIĘDZA PRAŁATA

KAZANIE KS. prob. MARIANA WAGNERA z okazji 50-lecia Jubileuszu  
KAPŁAŃSTWA Ks. Prałata Ryszarda Mroziuka

Czcigodny i Dostojny Księże Jubilacie Ryszardzie,
Przewielebny Księże Proboszczu Bartłomieju,
Drodzy Współbracia w Kapłaństwie,
Drodzy Goście,
Drogie Siostry i Bracia zgromadzeni w tej świątyni Św. Anny

Z ogromną radością przyjąłem zaproszenie, by wraz z Ks. Proboszczem Bartłomie-
jem, Kapłanami którzy dzisiaj otaczają Jubilata oraz całą Wspólnotą Polskiej Misji 
Katolickiej w Dortmundzie, wyrazić wdzięczność Bogu za niezwykły Dar Jubileuszu 
50-lecia Kapłaństwa Ks. Prałata Ryszarda Mroziuka. Jubileusz kapłański wybrzmiewa 
nade wszystko tonacją dziękczynienia Bogu, by posłużyć się słowami Księdza Poety, 
za pół wieku „chodzenia w ornacie wiary, w albie nadziei i stule miłości”.
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A zatem rok Jubileuszu Kapłaństwa jest czasem łaski, a nawet swoistą świątynią 
w czasie, szczególnym etapem w życiu Kapłana, aby nadal z pasją i miłością odczytać 
istotę Kapłaństwa na wzór Jezusa Chrystusa, który uczynił Cię Drogi Jubilacie – Ry-
bakiem serc ludzkich.

Cieszymy się wszyscy, że możemy dzisiaj w tym szczególnym miejscu – jakim jest 
dzisiejszy Wieczernik – kościół św. Anny, dołączyć dar naszej dziękczynnej modli-
twy i polecać Czcigodnego Jubilata Ryszarda Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu 
i Wiecznemu Kapłanowi.

Św. Jan Paweł II, którego Jubileusz 100-lecia urodzin obchodziliśmy niedawno, 
powiedział kiedyś o Kapłaństwie następujace słowa: „Każde powołanie kapłańskie 
w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie 



20

przerasta człowieka. Każdy z nas Kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w ca-
łym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dora-
stamy”. Przytoczone słowa pokazują z jak wielką pokorą odnosił się do swojej posługi 
nasz Święty Rodak. Kapłaństwo było dla niego tajemnicą i darem przerastającym czło-
wieka, gdyż wszystko to, czego dokonywał w imię Chrystusa, było tajemnicą niezgłę-
bioną umysłem ludzkim, ale poprzez wiarę mającą sens i w ten sposób stającą się 
darem dla innych. To wiara pozwala nam z wielką pokorą kontynuwoać naszą drogę 
powołania, to wiara daje nam poczucie wielkości naszej posługi w wymiarze służby. 
Dziś – kiedy gromadzimy się w naszym Wieczerniku – odnieśmy się do tych słów św. 
Jana Pawła II w posłudze kapłańskiej naszego Czcigodnego Jubilata.

Pozwólcie, że odwołam się do własnych wspomnień.
Po ukończeniu IV roku seminaryjnych studiów, gdy trochę „liznąłem” teologii, po-

jawiły się wątpliwości: Jakim będę Kapłanem, czy podołam, czy wytrwam w trudnych 
czasach – a były to lata osiemdziesiąte – czy sprostam zadaniom jakie Chrystus i Ko-
ściół postawią przede mną? Może i takie same lęki przeżywał młody, przystojny Ks. 
Ryszard, jako dorastający i dobrze zapowiadający się kapłan Archidiecezji Wrocław-
skiej. Być może jeszcze bardziej sięgał do swego wnętrza, pytając siebie i oddając 
się Chrystusowi, mówiąc: „Poślij mnie Panie tam gdzie chcesz, abym pełnił Twoją 
służbę”. I pełnił ją z gorliwością i pasją młodego kapłana.

Urodzony 02.06.1945 roku w Tarnowie. Przyjmuje święcenia kapłańskie 
30.05.1970 roku we Wrocławiu z rąk Kard. Bolesława Kominka. Tak. 30 maja – 50 
lat temu, a prymicje miał 31 maja w rodzinnej Oleśnicy, gdzie mieszkali jego rodzi-
ce, brat Stanisław i dwie siostry. Po święceniach posłany został jako wikariusz do 
parafii w Strzelinie, a następnie oddelegowany do pracy duszpasterskiej we Wro-
cławiu w parafii św. Jerzego, św. Wawrzyńca i św. Rodziny – jego umiłowanej para-
fii. Tam przez kilka lat pracował jako duszpasterz akademicki. Czynnie włączył się 
w duszpasterstwo pielgrzymkowe na Jasną Górę, gdzie pełnił funkcję organizatora 
Wrocławskiej Służby Medycznej. Wspaniałe chwile...., bo sam prowadziłem grupę 
pielgrzymów z Namysłowa do Częstochowy. Aby sprawdzić jego umiejętności dusz-
pasterskie, przez trzy lata pełnił funkcję Proboszcza w Bukowiu koło Oleśnicy. Tam 
też wybudował duży Dom Parafialny wraz z plebanią, która była dumą ówczesnych 
parafian. Okoliczni parafianie zadrościli im nie tylko plebanii, ale także umiejętności 
i talentu młodego wówczas Ks. Proboszcza Ryszarda. Zdradzę tylko, że jako młody 
Proboszcz jeździł polonezem, a standartem był wówczas mały Fiat 126p. Za co zaś 
wybudował plebanię – nie zdradzę.
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Po rozmowie z Ks. Kard. Henrykiem Gulbinowiczem, ówczesnym Metropoli-
tą Wrocławskim, zdecydował się opuścić tak bliską Jego sercu parafię w Bukowiu  
i 1 lipca 1987 roku przejął obowiązki Proboszcza w Polskiej Misji Katolickiej w Dort-
mundzie. Jak wiemy pełnił je do dnia 30.06.2015. 

W telewizji przeprowadzono kiedyś wywiad z wykładowcą teologii pastorlanej. 
Reporterka zapytała o Kapłaństwo. Ks. Piotr Pawlukiewicz, znany kaznodzieja, który 
na zaproszenie Ks. Ryszarda również głosił rekolekcje w Dortmundzie, odpowiedział 
anegdotą: „Do pewnej parafii przyjechał nowy kapłan. Spotkały się dwie panie i jed-
na zapytała drugą, co sądzi o nowym proboszczu. Ta odpowiedziała wyrobię sobie 
o nim zdanie, kiedy zobaczę go odprawiającego Mszę Świętą i jego zaangażowanie”. 
Myślę, że te dwie panie szybko wyrobiły sobie zdanie o przybyłym do Dortmundu 
nowym Proboszczu. Zresztą, nie tylko one. Wysoki, przystojny, kręcone włosy na 
głowie sprawiały, że szybko zyskał sobie sympatię nie tylko Evingu, ale i okolic, do 
których dojeżdżał i odprawiał Mszę Świętą oraz ukazywał różne formy działalności 
duszpasterskiej. Kościoły wypełniały się po brzegi wiernymi, niektórzy stali nawet na 
placu kościelnym – nie mieścili się. 

W latach 2004 – 2014 był przewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krze-
wienia Polskiej Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Pełnił obowiązki 
dziekana Dekanatu Środkowego Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Posypały 
się zaszczyty. Odznaczony przez Kard. Henryka Gulbinowicza godnością kanonika 
RM. Od Św. Jana Pawła II otrzymał tytuł Prałata Honorowego Jego Światobliwości. 
Zaś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Ks. Mroziuka Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Myślę, że niejeden Kapłan powinien pochylić czoło w stronę Czcigodnego Jubila-
ta, który nie szczędził swych sił i zapału kapłańskiego dla dobra Polonii i Duszpaster-
stwa Misyjnego.

Nie ukrywam, że także mój przyjazd do Dortmundu związany był z ubogaceniem 
działalności duszpasterskiej i kulturowej – świetnie działające chóry, zespół taneczny 
czy schola muzyczna – to także Jego zasługa. Cieszył się tym i wspomagał.

Sam nie przeczuwałem, że będziemy mogli kiedyś razem pracować, a dziś, że ja 
będę miał „złotą okazję” wygłosić Słowo Boże na cześć Dostojnego Jubilata. Przy-
znam się, że to dla mnie zaszczyt i radość.

Dziś trzeba nam dziękować za wszystkie sakramenty sprawowane dzięki kapłań-
stwu Księdza Jubilata, za odprawione Msze Święte, za każde wygłoszone Słowo 
Boże, za udzielone sakramenty, jakże wiele błogosławionych związków małżeńskich, 
ochrzczonych dzieci, chorych zaopatrzonych sakramentami na ostatnią drogę, jakże 
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wielu odprowadzonych do Domu Ojca. A gdzie indywidulane rozmowy, kierownic-
two duchowe, zorganizowane pielgrzymki, prowadzone grupy parafialne. 

Księdzu Jubilatowi życzymy z całego serca złotego 50-letniego jubileuszu kapłań-
skiej posługi. Życzymy wciąż na nowo odkrywania głębi Sakramentu Kapłaństwa – 
tego wielkiego Daru. Życzymy zdrowia, sił do dalszej posługi, jaką czyni nadal i Bo-
żego błogosławieństwa.

Zakończę słowami Św. Ojca Pio do jednego z kapłanów. „Z pochwał, którymi 
obdarzają Cię ludzie, śmiej się głośno w Twym sercu i wszystkie je odnoś do Boga, 
przecież to wszystko jest jego dziełem, a Ty nie jesteś niczym innym, jak tylko narzę-
dziem w Jego rękach, by wykonać dobro. Im więcej trudności spotkasz w tym świę-
tym posługiwaniu, tym bardziej bądź przekonany, że jest ono przyjmowane z upodo-
baniem przez jego Boski Majestat. Dlatego żyj spokojnie i idź ciągle do przodu, dając 
swobodę w działaniu Duchowi Świętemu, który jest w Twoim sercu”.

W radosnym dniu Twego Jubileuszu serdecznie życzę wszelkich łask Chrystusa 
Zmartwychwstałego na kolejne lata posługi kapłańskiej. Ad multos annos. Nic więcej 
nie mogę dodać. Amen.
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POGRZEB KS. PRAŁATA RYSZARDA MROZIUKA

W czwartek 18.06. w kościele św. Anny w Dortmundzie odbył się pogrzeb dłu-
goletniego i zasłużonego duszpasterza Polonii w Niemczech i Proboszcza Polskiej 
Misji Katolickiej w Dortmundzie w latach 1987 – 2015 Księdza Prałata Dr Ryszarda 
Mroziuka. Mszy św. przewodniczył Ks. Prałat Stanisław Budyń – Rektor Polskiej Misji 
Katolickiej w Niemczech, a kazanie wygłosił Ks. Kanonik Bartłomiej Ilków – Pro-
boszcz PMK w Dortmundzie. Po Mszy św. pogrzebowej odbył się pogrzeb na cmen-
tarzu  Nordfriedhof w Dortmundzie – Eving. Ks. Prałat spoczął wśród wielu swoich 
parafian, którym wcześniej śłużył jako kapłan. Nagła śmierć Ks. Mroziuka napełniła 
wielkim smutkiem parafian dortmundzkich oraz wielu przyjaciół zmarłego kapłana. 
Jezcze w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Ks. Prałat Mroziuk świętował Jubi-
leusz 50-lecia kapłaństwa. Nieśmiertelną duszę tak zasłużonego kapłana polecamy 
z wdzięcznością Miłosierdziu Bożemu, a wszystkim tak licznie zgromadzonym ka-
płanom, parafianom i przyjaciołom śp. Ks. Prałata wyrażamy podziękowanie za ich 
obecność i modlitwę.

Ks. Proboszcz i Rada Parafialna PMK w Dortmundzie
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KAZANIE ŻAŁOBNE podczas pogrzebu śp. Ks. Prałata Ryszarda Mroziuka  
wygłoszone w kościele św. Anny w Dortmundzie 18.06.2020 – Ks. Kanonik Bartło-
miej Ilków

Przewielebny Księże Prałacie Jego Świątobliwości – Rektorze Polskiej Misji Kato-
lickiej w Niemczech

Księże Prowincjale Księży Chrystusowców
Księże Dziekanie
Drodzy Bracia w kapłaństwie
Szanowny Panie Konsulu Generalny RP w Kolonii
Droga Rodzino śp. Ks. Prałata Ryszarda Mroziuka
Drodzy Parafianie Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie
Przyjaciele Zmarłego Kapłana
Wszyscy obecni w kościele św. Anny i łączący się z nami za pośrednictwem trans-

misji internetowej.
„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom 

głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju.“ – usłyszeliśmy w I czytaniu liturgii po-
grzebowej za duszę Śp. Ks. Prałata Ryszarda Mroziuka. Już Stary Testament wyrażał 
prawdę o życiu wiecznym, która po Zmartwychwstaniu Chrystusa stała się funda-
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mentem wiary Kościoła, bez której nasza wiara pozbawiona byłaby sensu. W tym 
przekonaniu więc, w świetle Paschału wielkanocnego uczestniczymy w liturgii po-
grzebowej.

W tych dniach nasza parafia żegna tak bliskiego nam i ważnego dla nas świadka 
Chrystusa Księdza Prałata Ryszarda Mroziuka, który przed 50 laty posłuchał wezwa-
nia Pana Jezusa i poszedł na żniwo Chrystusowe jako kapłan, szafarz Bożych Darów. 
Przez 33 lata tym żniwem była wspólnota Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. 
Najpierw przez 28 lat jako proboszcz, a ostatnie 5 lat jako senior, emeryt, ale ciągle 
wspomagający miejscowych kapłanów swoja posługą duszpasterską. W środę 10.06. 
z wielkim bólem i smutkiem, ale też z niedowierzaniem i zaskoczeniem przyjęliśmy 
wiadomość o jego śmierci. Ksiądz Prałat nigdy nie skarżył się na swoje zdrowie. 
Wręcz przeciwnie. Ci, którzy go znali mogą potwierdzić. Ilekroć był pytany, jak się 
czuje, odpowiadał: „Nie dobrze, ale bardzo dobrze.” Tym bardziej więc wiadomość 
o jego śmierci wczesnym rankiem w ubiegłą środę, kiedy zmarł na ciężki, rozległy 
zawał serca, dla nas wszystkich była ogromnym zaskoczeniem i bólem. Kiedy w ubie-
gły wtorek po południu zadzwoniłem do Ks. Prałata w całkowicie innej sprawie wy-
czułem przez telefon, że mówi z wielkim trudem, niewyraźnie. Zapytałem go - co się 
dzieje? Źle się czuje – odpowiedział. Jeżeli on mówił, że się źle czuje, to naprawdę 
coś musiało mu bardzo dolegać. Nie udało się uratować jego życia, chociaż podjęto 
intensywne zabiegi medyczne. Ta nagła śmierć spowodowała pustkę dla wielu, którą 
trudno będzie wypełnić. W jednym z esemesów pewien parafianin napisał do mnie: 
„Straciliśmy dobrego człowieka i kapłana. Znałem go 31 lat od momentu mojego 
przyjazdu do Niemiec, aż do minionej środy. Nigdy nie zapomnę, gdy przed Mszą 
św. wchodził bocznymi drzwiami, szedł wolnymi kroczkami do zakrystii, by za chwi-
lę spowiadać w konfesjonale i czułem ulgę, cieszyłem się że został w Dotmundzie. 
Myślę, że jeszcze długo będę patrzył przed Mszą św. czy nie wchodzi bocznymi 
drzwiami.” 

Bracia i Siostry! Wszyscy macie swoje osobiste wspomnienia o zmarłym kapłanie, 
zachowacie je w sercach. Był człowiekiem modlitwy – przekazał tego ducha modli-
twy tej parafii, gdzie widać jak ludzie cenią Mszę św., intencje Mszy św. i gdzie jest 
wiele grup modlitewnych. Miał zmarły Ksiądz Prałat wiele swoich sentencji, które 
wypowiadał. Często mówił: „Dziękuję Wam przede wszystkim za modlitwę i ofiarę 
Mszy św., bo kwiaty zwiędną, książkę się przeczyta i odłoży na półkę, wino się wy-
pije, a modlitwa zostaje.“ Ludzie tego słuchali, modlili się i zamawiali intencje Mszy 
św., ale wino też przynosili obficie, bo też dobrze znał się na winach – jego goście 
dobrze to wiedzą. Dlatego też po jego śmierci wiele naszych grup modlitewnych 
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zamówiło Msze św. gregoriańskie w jego intencji. Dzisiaj w dalekiej Ugandzie O. 
John Bashobora rozpoczyna odprawiać Msze św. gregoriańskie w jego intencji. Cenił 
bardzo Ksiądz Prałat Mszę św., wierzył w jej moc – często podrzucał przed Mszą św. 
kartki z intencjami na ołtarz, pamiętał o różnych ludziach – ten ma urodziny, ktoś 
choruje, tam są kłopoty w rodzinie. Trzeba się za nich modlić!

Nauczył ludzi, aby cenili błogosławieństwo kapłańskie. Często przychodzili do 
zakrystii i prosili o błogosławieństwo, mówiąc - jedziemy na urlop, wyjeżdżamy do 
Polski, jest taki kłopot w rodzinie. Niech ksiądz nas pobłogosławi. Czynił to chętnie 
dając jeszcze cztery dukaty na drogę. Mówił „Deus te ducat, perducat, adducat et re-
ducat – Niech Bóg Cię prowadzi, przeprowadzi, odprowadzi i przyprowadzi.“ Wziął 
to od naszego Ks. Biskupa Józefa Pazdura z Wrocławia.

W ostatnim czasie swojej emerytury dużo spowiadał. Mówił: „Jeszcze w taki spo-
sób mogę być potrzebny.“ Gdy wybuchła ta pandemia to z trudem musiałem go od-
wodzić od tego, żeby nie siadał do konfesjonału. Ostatnio tutaj pod baldachimem, 
w ogródku, przed każdą prawie Mszą św. siedział, spowiadał i mówił: „Ksiądz Pro-
boszcz otrzyma sto punktów na niebo za to, że postawił ten baldachim, bo tam mogę 
spowiadać i ludziom udzielać rad.” W ostatnich pięciu latach emerytury był bardziej 
wyciszony. Miał więcej czasu na refleksje. Mówił, że już wiele telefonów przesta-
ło dzwonić, ale ciągle miał wielu życzliwych ludzi wokół siebie. Byli tacy, którzy 
pomagali mu wyjeżdżać samochodem z podwórka po Mszy św. Szczególną jednak 
wdzięczność chcę wyrazić pani Teresie Sznuk. Miał Ksiądz Prałat do niej wielkie za-
ufanie i ona tego zaufania nigdy nie zawiodła. Za to - Pani Tereso - w imieniu swoim, 
kapłanów i całej naszej parafii serdecznie dziękuję.

W ostatnich miesiącach przygotowywał się do Złotego Jubileuszu Kapłaństwa. 
Dużo o tym jubileuszu myślał i cieszył się na niego. W jego mieszkaniu pozostało 
około 200 zaadresowanych kopert i z naklejonymi znaczkami, przygotowanych na 
zaproszenia na ten jubileusz. Te dwie świece i kwiaty stojące na ołtarzu są pamiątką 
tego wydarzenia. A było to niewiele ponad dwa tygodnie temu w uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego. Pan Bóg chciał, żeby tego jubileuszu doczekał. Chcę jeszcze raz 
podziękować wszystkim za udział w tej uroczystości – Księdzu Kanonikowi Mariano-
wi Wagnerowi za piękne kazanie jubileuszowe. Był to dzień wielkiej radości dla Ks. 
Prałata. Kiedy św. Jan Paweł II obchodził 50 rocznicę swoich święceń kapłańskich na-
pisał książkę „Dar i tajemnica“, w której zawarł swoje refleksje o kapłaństwie. Ksiądz 
Prałat czytał tę książkę przed swoim jubileuszem, zrobił sobie wiele notatek i powie-
dział do mnie: „Wiesz, chciałbym jeszcze kiedyś powiedzieć kazanie o kapłaństwie 
w oparciu o refleksje Papieża i moje własne doświadczenie.” W poniedziałek w ubie-
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głym tygodniu, dwa dni przed swoją śmiercią, odprawiał jeszcze Mszę św. i po Mszy 
św. siedział tutaj w kościele w pierwszej ławce. Często tak czynił. Ludzie wychodzili 
z kościoła, pani kościelna jeszcze się krzątała żeby posprzątać po skończonym nabo-
żeństwie, a on często jeszcze sobie siadał i się modlił. Podszedłem wówczas do niego 
i powiedziałem: „Proszę odprawić Mszę św. w uroczystość Bożego Ciała i wówczas 
powiedzieć to kazanie.“ Tak się już nie stało. Teraz mówi nam kazanie swoim życiem, 
kiedy sobie go przypominamy.

Wiemy, że lubił język łaciński. Często w zakrystii przed Mszą św. wypowiadał 
różne sentencje i przysłowia w tym języku. W ostanim czasie coraz wyraźniej wi-
dział swoje ograniczenia, coraz większe trudności ze zdrowiem, z poruszaniem się. 
Cytował wówczas sentencję: „Sic transit Gloria mundi – Tak przemija chwała świata.“ 
Chciał nam młodszym coś przez to powiedzieć. I często mówił też inne przysłowie – 
„Repentina mors, sacerdoti fors – Nagła śmierć jest losem kapłana.“ I rzeczywiście ta 
jego śmierć była nagła. Chociaż chorował, miał swoje problemy ze zdrowiem, to nikt 
się nie spodziewał, że jego śmierć nastąpi tak szybko. 

Dziś wielu parafian go żegna, przyjaciół, ludzi którzy go spotkali. I, moi Kochani, 
chociaż w swoim życiu ziemskim dostąpił wielu zaszczytów - był Kanonikiem Kapi-
tuły Wrocławskiej, Prałatem dwóch Papieży, doktorem, dziekanem, od Prezydenta RP 
otrzymał medal, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – to jestem przekonany, 
że nie przyszliście tu dla jego tytułów i orderów. Przyszliście dla niego, bo wielu 
widziało w nim ojca, któremu na nich zależało. Żegnamy go dzisiaj i mówimy – do 
zobaczenia.

Ufamy, że dziś Pan Jezus do swojego wiernego sługi Kapłana Ryszarda mówi: „Słu-
go dobry i wierny wejdź do radości swojego Pana.” A on może za św. Pawłem po-
wtórzyć: „W dobrych zawodach wystąpiłem, biegł ukończyłem, wiary ustrzegłem. 
Na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda 
Pan, sprawiedliwy Sędzia.“

Księże Prałacie Ryszardzie za dzieło Twojego życia i Twoje kapłaństwo serdecznie 
Ci dziękujemy. Amen. 

Ks. Kanonik Bartłomiej Ilków
Proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie
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MOJE WSPOMNIENIA ZWIĄZANE 
ZE ŚP. KS.PRAŁ. RYSZARDEM MROZIUKIEM

Moje bliższe pierwsze spotkanie z Ks. Prałatem miałem przed prawie 20 laty kiedy 
znalazłem się w trudnej sytuacji rodzinnej i potrzebowałem porady i wsparcia ducho-
wego. Natychmiast Ks. Prałat zaproponował mi spotkanie, po którym wiedziałem już, 
jak mam tę trudność rozwiązać. Od tego momentu co jakiś czas rozmawialiśmy ze 
sobą otwarcie i tak jakoś ciepło. Zawsze jak tylko potrzebowałem jakiejś pomocy to 
Ks. Prałat znajdował czas , aby mnie wysłuchac, chociaz wiem, że miał bardzo dużo 
obowiązków, a mimo wszystko znajdował zawsze chwilę czasu na pomoc. To czego 
nauczyłem sie od Ks. Prałata to: wiara w moc modlitwy, szczerość, i prawdomów-
ność. Te trzy prawdy ułatwiają życie. Wspominam śp. Ks. Ryszarda jako pogodnego, 
szczerego i zawsze gotowego chętnego do pomocy pasterza. Pokój Jego duszy.

Mariusz Jamrog
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Wspomnienie pośmiertne o Księdzu Prałacie dr Ryszardzie Mroziuku
Ze względu na większy krąg wspominających osób i ograniczoną redakcyjnie for-

mułę wypowiedzi, dodaję tu tylko krótkie, wybrane wspomnienie, oparte na osobistej 
refleksji z kontaktów i znajomości z czcigodnym zmarłym Prałatem. 

O naszych kapłanach, jako Chrystusowych Sługach, nie powinniśmy nigdy zapo-
minać, a mieć ich w czci i szanować pamięć o nich. Przypomina nam o tym księga 
Syracydesa: „Z całej swej duszy czcij Pana i szanuj jego kapłanów. Z całej siły miłuj 
tego, co cię stworzył i nie porzucaj sług Jego ołtarza! Bój się Pana i oddaj cześć kapła-
nowi, oddaj mu cześć należną, jak ci nakazano” (Syr. 7,29-31). 

Jako czciciela jednego z największych świętych naszych czasów – św. o. Pio – wiel-
ką radością było dla mnie i innych wiernych, powołanie do życia przy dortmundzkiej 
PMK wspólnoty modlitwy pod patronatem Świętego. Zawdzięczamy to Księdzu Pra-
łatowi, proboszczowi w tamtym czasie, który – jak wierzymy – dzięki szczególnemu 
impulsowi i natchnieniu „z Góry” założył tą wspólnotę 2 lata po kanonizacji O. Pio 
w 2004 roku. Przez to otworzyła się nam piękna droga formacji chrześcijańskiej i du-
chowego wzrostu w duchu franciszkańskim oraz udziału w dziele Świętego i zadaniu 
dla nas: czynienia świata lepszym przez oddziaływanie duchowo-modlitewne i ak-
tywną pomoc bliźnim w potrzebie.

Pięknym rozdziałem posługi duszpasterskiej Ks. Prałata, który będziemy wspomi-
nać wszyscy, była organizacja ruchu pielgrzymkowego przy PMK i jego wspaniała 
opieka duchowa podczas wielu podróży, w których brałem również udział. Ks. Prałat 
doskonale rozumiał jaką rolę pełnią pielgrzymki w umacnianiu wiary i zbliżaniu lu-
dzi do Boga. 

W szczególny sposób ceniłem u Ks. Prałata jego sakramentalną posługę kapłańską 
w konfesjonale. Jego kapłańskie doświadczenie i mądrość wieku osoby duchownej, 
pozwalały mu na zawsze trafne słowo nauki penitenta i impulsy do przemiany i po-
prawy naszego chrześcijańskiego życia. Te same przymioty czyniły z niego osobę 
bardzo zaangażowaną i udzielającą cennych porad duchowych w trudnych sprawach 
życia codziennego wiernych, czego sam doświadczyłem.

Ks. Prałat, duchowny „par excellence” starej dobrej szkoły, był też człowiekiem 
z tego świata. Miał pasję czytelniczą i cenił zwłaszcza dobrą książkę religijną. Ko-

WSPOMNIENIE KSIĘDZA PRAŁATA
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chał też przyrodę i bardzo chętnie oglądał dokumentacje filmowe z tego zakresu. 
Ponieważ należy to również do moich pasji i dysponuję sporymi zasobami w tych 
zakresach, mogłem go wielokrotnie ucieszyć pożyczką dobrej lektury książkowej czy 
filmowej.

To krótkie wspomnienie o Księdzu Prałacie zakończę słowami, które nieodparcie 
cisną mi się na usta: Szczęśliwa wspólnota parafialna, w której trwały ślad pozostawił 
po sobie przez niemal 30 lat swojej posługi kapłańskiej Ksiądz Prałat Mroziuk – ka-
płan o wielkim sercu zawsze otwartym dla ludzi. 

Stanisław Wieczorek 
Grupa Modlitwy Ojca Pio 
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Wraz ze śmiercią Księdza Prałata Ryszarda straciliśmy dobrego Człowieka i Kapła-
na. Był Przyjacielem naszej Rodziny; udzielał naszej córce Marie Chrztu Świętego, 
a mnie i Dorocie Sakramentu Małżeństwa. Uczestniczył w Pierwszej Komunii Św. 
Marie (to wydarzenie wspominał jeszcze na swojej 50 rocznicy :-) ). Znałem Go 31 
lat - od mojego przyjazdu do Niemiec, do Dortmundu w 1989 roku. Poznałem Go na 
Evingu. Łączył nas również Wrocław, może to nas szczególnie zbliżało. Wiele razy 
w Jego imieniu odwiedzałem ś.p. Ks. Biskupa J. Pazdura, byłego Rektora Wyższego 
Seminarium Duchownego we Wrocławiu ś.p. Ks. Mariana Biskupa oraz Kard. H. Gul-
binowicza. Dzięki niemu poznałem wspaniałych ludzi. Za to Chwała Panu. Był moim 
osobistym Spowiednikiem i Przyjacielem. Pamiętam, gdy w trudnych chwilach moje-
go życia, zapytał: „Darek modlisz się na różańcu?”, zaprzeczyłem. Otworzył szufladę 
i wyciągnął brązowy, drewniany różaniec z Fatimy. Myślę, że to mogło być ok. 20 lat 
temu. Nauczyłem się na nim modlić i mam go do dzisiaj. 

Często gdy do niego dzwoniłem lub przyjeżdżałem zaopatrzyć Go w wodę mi-
neralną, żartował: cytuję „Darek, miałeś dostać lanie, ale teraz już nie dostaniesz, 
w zamian uzbierałeś punkty w niebie” :-) Taki zawsze był, uśmiechnięty i żartobliwy. 
Zawsze potrafił mnie pocieszyć, zawsze potrafił powiedzieć coś wesołego... taki na 
zawsze zostanie w moim sercu! Będzie mi Go brakować. Nigdy nie zapomnę, gdy 
przejeżdżał przed Mszą Św. i wchodził bocznymi drzwiami do kościoła, szedł wolny-
mi kroczkami do zakrystii, by chwilę później spowiadać w konfesjonale. Patrzyłem na 
Niego i czułem ulgę, cieszyłem się że jest z nami, że został w Dortmundzie... i myślę, 
że jeszcze długo będę patrzył przed Mszą Św. czy nie wchodzi bocznymi drzwiami...

Dariusz Miś

WSPOMNIENIE KSIĘDZA PRAŁATA
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W tym roku 37 dzieci z Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie przystąpiło do 
I Komunii Świętej. Ze względu na panującą pandemię dzieci zostały podzielone na 
trzy grupy. Pierwsza grupa przyjęła I Komunię Św. w sobotę 29.08.2020 podczas 
Mszy Św. o godz. 15.00, natomiast dwie pozostałe grupy w niedzielę 30.08.2020 
podczas Mszy Św. o godz. 10.00 i 12.00.

I KOMUNIA ŚWIĘTA
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MODLITWA NA CMENTARZU HAUPTFRIEDHOF

Tradycyjnie w w pierwszą niedzielę miesiąca września (06.09.2020) o godz. 15.00 
na cmentarzu Hauptfriedhof w Dortmundzie parafianie naszej Misji wraz z Chórem 
„Polonia Dortmund” i zespołem folklorystycznym „Wisełka” spotkali się na wspólnej 
modlitwie przy pomniku pomordowanych w czasie II wojny światowej Polaków. Po-
mnik ten jest jednym z niewielu widomych znaków dla rzadko imiennie znanych gro-
bów, często masowych. W akcie przekazania pomnika czytamy m.in. „Ku uczczeniu 
Polaków, wywiezionych w czasie wojny z Kraju na roboty do Niemiec, a poległych 
na terenie Dortmundu w latach 1939 – 1945, mieszkańcy Obozu numer 8 wznieśli 
ten pomnik, którego odsłonięcie odbyło się dnia 7 kwietnia 1946 roku. – Niechaj 
będzie on widomym znakiem hołdu rodaków dla sowicie przelanej krwi polskiej 
w drugiej wojnie światowej w imię najwznioślejszych ideałów ludzkości i jedności 
narodowej. Niniejszym aktem fundatorzy tego pomnika przekazują Związkowi Pola-
ków w Niemczech opiekę nad nim.”
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PRZY MISJI KATOLICKIEJ w DORTMUNDZIE
Polska Szkoła Sobotnia

O sposobie organizacji zajęć z języka polskiego i religii rodzice, 
którzy zgłosili swoje dzieci będą informowani przez nauczycieli.
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WSPOMNIENIE KS. KANONIKA ZBIGNIEWA MIELCARKA

W poniedziałek 21.09. 2020 odszedł do wieczności Ks. Kanonik Zbigniew Mielca-
rek, długoletni duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Recklinghausen.

Ks. Zbigniew Mielcarek urodził się 19.01.1951 roku w Mikstat, wówczas arch. 
wrocławska, dzisiaj diecezja kaliska. Średnią szkołę ukończył w Poznaniu, a 1971 r. 
wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławie, gdzie 21 maja 
1977 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E. Kardynała Henryka Gulbinowicza w ka-
tedrze wrocławskiej. Jako wikariusz pracował kolejno w: Strzegomiu (1977-82), we 
Wrocławiu, parafia św. Jerzego (1982-88), a od września 1988 roku został mianowany 
wikariuszem Polskiej Misji Katolickiej w Münster, gdzie posługę proboszcza pełnił ks. 
prałat Jerzy Hazubski.

Z racji wzrastającej ilości wiernych polskojęzycznych na tym terenie, utworzony 
został dzięki życzliwości kurii biskupiej w Münster samodzielny wikariat w Recklin-
ghausen (jako kontynuacja Polskiej Misji Katolickiej w Moers), gdzie duszpasterstwo 
dla Polaków objął ks. Zbigniew Mielcarek. Rok później w uznaniu zasług Ksiądz Kar-
dynał Henryk Gulbinowicz odznaczył ks. Mielcarka prawem noszenia rokiety i man-
toletu. Ks. Mielcarek położył zasługi w organizacji duszpasterstwa w j. polskim w 10 
miejscowościach Nadrenii i Westfalii na terenie biskupstwa Münster, starał się o żywy 
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kontakt z wiernymi, organizował spotkania organizacji religijnych, odwiedzanie cho-
rych, itd. Zawsze pamiętał o kontaktach z księżmi i czuł się związany ze swoją die-
cezją macierzystą.

Od  kilku lat podupadał na zdrowiu, ale dzielnie służył Panu Bogu i ludziom.
Ks. Zbigniew Mielcarek spędził ostatnie dwa prawie lata na ustawicznym leczeniu 

i choć oficjalnie na narzekał na stan zdrowia, wiadomo było, że się ono pogarsza. 
Śmierć przyszła nagle, w poniedziałek w południe 21. września 2020, w szpitalu 
w Recklinghausen.

Zmarły Ks. Kanonik wielokrotnie uczestniczył w różnych uroczystościach w Pol-
skiej Misji Katolickiej w Dortmundzie, a także pomagał duszpastersko w naszych 
kościołach, gdy była taka potrzeba. Zawsze życzliwy, gościnny i gorliwy w posłudze 
kapłańskiej.

Z żalem żegnają go kapłani i wierni Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie.
Dobry Jezu, a nasz Panie,
Daj mu wieczne spoczywanie.
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To już rok od kiedy w naszej parafii zawiązała się wspólnota mężczyzn, której patro-
nem jest Św. Józef. Jak to się zaczęło?

 Myślę, że czasem wystarczy dobrze słuchać tego, co mówią nasi parafianie – nieko-
niecznie wprost, ale chociażby poprzez problemy, z jakimi do nas przychodzą. Zma-
gają się ze swoimi słabościami, kłopotami w rodzinie i w środowisku, w którym żyją. 
Potrzebują stałej formacji, wsparcia duchowego. To jest to, co w kościele określamy 
jako „vox populi”.

W trakcie tych rozmów – w sakramencie pokuty czy podczas zupełnie przypadko-
wych spotkań, towarzyszyła mi myśl o stworzeniu grupy, która będzie wspierać męż-
czyzn w ich powołaniu. Innym powodem, a może bardziej takim sygnałem z niebios 
„vox Dei” było pierwsze czytanie w jedną z niedziel października 2019 roku – Wj 17, 
8-13. To był moment podjęcia decyzji, że czas coś z tym tematem zrobić. Po rozmo-
wie z ks. Proboszczem wyznaczyliśmy termin pierwszego spotkania. Odbyło się ono 
23 listopada 2019 r. po wieczornej Mszy Świętej. Ku naszemu zaskoczeniu – przyszło 
ok. 40 mężczyzn. To w moim odczuciu potwierdziło potrzebę realizacji takiej formy 
duszpasterstwa. Wówczas nastąpiło zawiązanie grupy, przedstawienie celu oraz uka-
zanie postaci św. Józefa jako Patrona mężczyzn. Kilka dni później została stworzona 
grupa na WhatsApp w celu dobrej komunikacji. 

Szczególny moment dla początkującej grupy miał miejsce 12 stycznia 2020 r. Podczas 
Mszy Świętej o godz. 11.00 zawierzyliśmy nasze rodziny i nasze życie Św. Józefowi 
następującą modlitwą: 

„Święty Józefie, oblubieńcze Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Opiekunie rodzin. Moc 
Twojej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy  Tobie powierzone, stają się ła-
twe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze potrzeby, przybądź nam 
z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach.  Oddal od 
nas niebezpieczeństwo nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co Twojej 
przemożnej opiece polecamy. Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć 
go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju. Święty Józefie, dany za ojca 
Synowi Bożemu, wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę, o zdrowie i pracę, po 
wszystkie dni naszego życia i racz nas wspomagać w godzinę śmierci naszej. Amen”. 

I ROCZNICA POWSTANIA GRUPY MĘŻCZYZN ŚW. JÓZEFA
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 Świadkiem tego zawierzenia był między innymi Biskup Kaliski Edward Janiak, który 
skierował do zebranych pasterskie słowo oraz dokonał błogosławieństwa wszystkich 
mężczyzn przez nałożenie rąk. 

Spotkania grupy odbywają się w soboty, raz lub dwa razy w miesiącu. Każde rozpo-
czynamy i kończymy modlitwą do naszego patrona. Oprócz katechez i konferencji 
związanych z osobą św. Józefa i prawdami wiary, na spotkania zapraszamy osoby, któ-
re dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą dać mężczyznom konkretną pomoc. 

 Warto tutaj wspomnieć o następujących osobach: O. Sławomir Zieliński fran-
ciszkanin ze Lwowa, który ukazał postać św. Józefa jako patrona mężczyzn, a także 
przedstawił, w jaki sposób współczesny mężczyzna może znaleźć w nim oparcie jako 
mąż, ojciec i dziadek. Z kolei Ojciec Przemysław Kryspin ze zgromadzenia kapucy-
nów dał świadectwo i naukę o wpływie zranień wyniesionych z okresu dzieciństwa 
na życie już dorosłego człowieka. Tym samym Ojciec wskazywał na rozwiązania 
prowadzące do świadomego i dojrzałego życia. Psycholog – Pani Renata Łuczak po-
ruszyła tematy: Komunikacja w małżeństwie, różnice w postrzeganiu świata między 
kobietą a mężczyzną jako częsta przyczyna konfliktów oraz opowiadała, w jaki spo-
sób można zadbać o wzajemne pragnienia i potrzeby w małżeństwie. Ta konferencja 

Msza Św. z zawierzeniem grupy św. Jozefowi.
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cieszyła się szczególnym zainteresowaniem, czego dowodem była seria pytań. 

Wspólnie wysłuchaliśmy także świadectwa pana Romana Brzezińskiego – męża, ojca 
sześciorga dzieci, który jest bardzo zaangażowany w Domowym Kościele. Opowia-
dał o swoim nawróceniu, mówił o doświadczeniu wychowywania dzieci w duchu 
wiary. Radził także, w jaki sposób mówić dzisiaj dzieciom o Bogu, jak je wspierać 
w duchowym rozwoju we współczesnym, zlaicyzowanym świecie. Owocem tego 
spotkania było podjęcie w kolejne soboty października przed Mszą Świętą modlitwy 
różańcowej w intencji wszystkich mężczyzn i ich rodzin. Szczególnie modlitwą obej-
mowaliśmy małżeństwa przeżywające kryzys. 

Poza tym, udało nam się też zorganizować zbiórkę pieniędzy na jeden z klasztorów 
w Polsce. 

Ktoś może zapytać, co takiego zatem daje ta grupa samym uczestnikom? Myślę, że 
teraz warto przytoczyć słowa ich samych:

Spotkanie z panią psycholog Renatą Łuczak.
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Robert: Co mi dała grupa Mężczyźni św. Józefa? Poznałem mężczyzn w rożnym wie-
ku, różnych fazach życia i z rożnymi życiorysami, którzy także należą do Kościoła ka-
tolickiego. Przez to też nie czuję się w swoim środowisku (pracy, kolegów, sąsiadów) 
jako jedyny wierzący. Uważam, że my mężczyźni mamy inne podejście do życia 
niż kobiety i to też dotyczy oczywiście sfery duchowej – nie chodzi tutaj o ocenę 
lepsza czy gorsza!!! Dlatego cieszę się, że jest taka grupa w parafii, w której możemy 
się rozwijać, a nawet wspólnie pogrillować. Bardzo przeżywałem uroczystość z Ks. 
Biskupem – ślubowanie i przyjęcie do grupy mężczyzn. Bardzo interesujące było 
dla mnie spotkanie z panią psycholog. Ogromnym wsparciem była dla mnie grupa 
w momencie nagłej śmierci mojej mamy. Jestem bardzo wdzięczny za modlitwę, za 
złożone wyrazy współczucia. W całym tym trudnym wydarzeniu, w smutku jakiego 
doświadczałem, nie czułem się sam. Jestem Wam za to koledzy bardzo wdzięczny. 

Grzegorz: Szczęść Boże. Samo to, że piszę, świadczy o darze męstwa, odwagi. Takie 
spotkania umacniają mnie, moją miłość do Boga. Uczą modlitwy, a dzięki niej wiem, 
że dzień staje się inny, inaczej podchodzę do sytuacji w pracy i w domu. Modlitwa 
sprawia, że życie staje się piękne, na duszy lżej. To wielki dar móc być w takiej grupie. 

Spotkanie z panem Romanem Brzezińskim. 
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Dariusz: Któryś ze świętych powiedział, że gdy odmawiamy różaniec, to tak jakby-
śmy rzucali kamieniami w diabła! Skoro tak jest, a ja wierzę, że tak jest, to jak Ksiądz 
myśli: kto potrafi mocniej rzucić kamieniem, by bardziej zabolało, jeśli nie prawdzi-
wy mężczyzna?! Już samo to, że spotykają się mężczyźni na modlitwie grupy Św. 
Józefa jest sukcesem! Nie wspomnę już, wszystkich innych aspektów dotyczących 
roli mężczyzny w rodzinie: przekazywanie wartości religijnych dzieciom, czyli w na-
szym przypadku wartości chrześcijańskich... A w grupie uczymy się tego i dajemy, 
chyba dobre świadectwo. Ojciec ma być wzorem dla swoich dzieci, dlatego módlmy 
się nadal albo jeszcze bardziej i intensywniej w takich intencjach... Taka grupa była 
i jest potrzebna. Myślę, że to dopiero początek, że jeszcze dużo można zrobić i dużo 
może się wydarzyć. 

Adam: Do grupy Mężczyzn św. Józefa należę od początku i jestem bardzo zadowo-
lony, że taka grupa powstała w naszej Polskiej Misji. Spotkania są moim zdaniem 
bardzo ciekawe. Jako mężczyźni możemy spotkać się w naszym parafialnym kościele 
na wspólnej modlitwie w intencjach naszych rodzin i innych. Uważam też, że faj-
nie funkcjonuje nasza grupa na WhatsApp, wielu naszych kolegów dzieli się z nami 
wszystkimi ciekawymi konferencjami lub też różnymi modlitwami. W planie była 
także pielgrzymka do Polski, ale niestety pandemia pokrzyżowała nam ten wyjazd. 
Mam nadzieję, że wszystko znowu szybko powróci do normy i nasza grupa będzie 
dalej prężnie funkcjonować. 

Waldemar: Szczęść Boże Księże Łukaszu. Na początku chciałem Księdzu podzięko-
wać za grupę Mężczyzn Świętego Józefa i za czas, który Ksiądz nam poświęca. Ponad 
pół roku temu zacząłem się codziennie rano modlić modlitwą do świętego Józefa. 
Czasem czytam albo rozmyślam, jak żył i jak postępował święty Józef. Ja należę do 
tej grupy kolegów z Duisburga i jak czas pozwoli chętnie będę dalej uczestniczył 
w spotkaniach Mężczyzn Świętego Józefa. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem, 
polecam Księdza w modlitwie. 

Myślę, że nie trzeba nic więcej dodawać. Te słowa mówią same za siebie. Zapraszamy 
wszystkich mężczyzn. 

Ks. Łukasz Olejnik
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LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Być czy nie być…ministrantem
Służba ministrancka, to powołanie przy ołtarzu Chrystusa. Prawdą jest, że nie każ-

dy do tej służby bywa wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Przeżywając 
liturgię sakramentalną jako ministrant, uczy się przeżywać całe swoje życie jako służ-
bę dla Boga i uświęcenie siebie jako chrześcijanina i zawsze, niezależnie od miejsca 
i środowiska w którym się znajduje, jest i nie przestaje być ministrantem - człowie-
kiem bliższym Panu Bogu. W życiu codziennym ministrant powinien postępować 
według reguł, które zostały nazwane „Zasadami Ministranta”. Ministranckie pozdro-
wienie „Króluj nam Chryste”, to pragnienie i dbałość, by Chrystus królował w jego 
sercu „zawsze i wszędzie”.

Jeżeli z zainteresowaniem patrzysz na ołtarz i masz czasem takie myśli, żeby zo-
stać ministrantem, ale boisz się czy sobie poradzisz, czy to nie za trudne dla Ciebie, to 
się nie przejmuj. Każdy z nas stojących przy ołtarzu miał takie dylematy, wątpliwości. 
Najlepszym sposobem na ich pokonanie jest zmierzenie się ze swoim strachem. My 
duszpasterze z Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie zapraszamy Ciebie bardzo 
serdecznie do dołączenia do tej pięknej SŁUŻBY Bogu i ludziom, a więc do bycia 
MINISTRANTEM lub MINISTRANTKĄ. 
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Będzie nam niezmiernie miło Cię poznać, ale żeby tak się stało to TY musisz zro-
bić ten decydujący krok. Aby zostać kandydatem na ministranta trzeba się zgłosić do 
księdza przed lub po Mszy św. w zakrystii. Po zgłoszeniu się następuje roczny okres 
przygotowawczy, w którym poznasz obowiązki oraz prawa ministranta. Pamiętaj, że 
to zaproszenie nie jest kierowane tylko i wyłącznie do najmłodszych. 

Dnia 22 listopada 2020 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
podczas Mszy św. o godz. 13.00 odbyła się promocja kandydatów na ministrantów. 
Sześcioro kandydatów otrzymało nowe stroje (białe alby). Dziękujemy im za goto-
wość służby przy ołtarzu.

Jeśli chcesz o coś zapytać, poradzić się, to możesz także do nas napisać 
pmkdortmnd@googlemail.com.

Króluj nam Chryste.

Na zdjęciu: świeżo upieczeni ministranci i asysta
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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

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

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

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

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
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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”

Opiekun ks. Łukasz Olejnik
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, odpowiedzialna: 
Mariola Koterba-Maier (tel. 0231/9273954)

Koło Przyjaciół Radia Maryja 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
przy PMK Dortmund

Duszpasterz: ks. Rafał Zehner, (tel. 015172120033)
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

Spotkania dla młodzieży 
„Młodzi Dortmund”

Spotkania w każdy piątek po Mszy św. wieczornej. 
Opiekun ks. Łukasz Olejnik.

Mężczyźni św. Józefa spotkania w III sobotę miesiąca, godz. 19.00 Msza 
św., godz. 20.00 spotkanie
Opiekun Ks. Łukasz Olejnik

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 Faehrmann

Gospodarz domu 
przy PMK w Dortmundzie 

Marek Kugla (tel. 01712010995)

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

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.
Dortmund Tadeusz Stahlke, 

Henryk Stoltmann
Andrzej Paga 

Tadeusz Jurkiewicz
Jerzy Labuda
Remigiusz Marx

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

St. Anna,  
Rheinischestr. 174

w każdą niedzielę i święto - godz. 8.00, 9.00, 10.00 
11.00, 12.00, 13.00 i 18.00 
w zwykłe dni tygodnia - godz. 18.30  
w soboty - godz. 19.00 

DORTMUND-EVING:

St. Marien,  
Bayerische Str.

Obecnie Msze św. nie będą odprawiane. 

HAGEN:

St. Josef, 
Altenhagenerstr. 50

II i IV sobotę miesiąca – godz. 18.30 

WITTEN:

St. Franziskus, 
Herbedestr. 28

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

HAMM:

St. Josef, 
Josef Str. 4

II i IV sobotę miesiąca - godz. 17.00

ISERLOHN:

Hl. Geist,  
Hans Böckler Str. 48

II niedzielę miesiąca - godz. 16.00 

WERL:

St. Peter, 
Langenwiedenweg 16

I, III, V sobotę miesiąca - godz. 17.30 

HERNE:

St. Laurentius,  
Hauptstr. 317

IV niedzielę miesiąca - godz. 15.00

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

W związku z tym, że wymaga on modernizacji i dostosowania do aktualnych norm, któ-
rym podlegają budynki użyteczności publicznej, przed kilkoma laty powstał problem jego 
dalszego funkcjonowania. Ostatecznie po wielu konsultacjach arcybiskupstwo w Paderborn 
podjęło decyzję o budowie nowego obiektu. Remont starego byłby nieopłacalny. Kuria ar-
cybiskupia w Paderborn przeznaczyła na ten cel 1,5 mln euro. Wkład własny Polskiej 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 429.988,50 tys. euro.

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

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

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

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

DE18440501990911007118
BIC: DORTDE33XXX

Sparkasse Dortmund

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

Według ostatnich ustaleń prace budowlane przy rozbiórce starego Domu Katolickiego 
rozpoczną się w początkowym okresie nowego roku 2021. 

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

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


