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LEKTURA KSIĘGI STWORZENIA
TWORZENIA

Dzieje ludzkości nie znają chyba podobnej epoki, w której na taką skalę i
z taką intensywnością uprawiano by kult urlopu. Ludzie dziś nawet
popadają w długi, aby wyruszyć na wczasy... Oczywiście trzeba
wypoczywać, zaleca to sama Ewangelia (por. Mt 6,31). Chodzi o to, żeby
odpoczywać z głową. Nie ma urlopu od Pana Boga;; a wakacyjne wędrówki
to wspaniała okazja, aby podziwiając piękno stworzenia, odkrywać wielkość
Stwórcy. Czytając w ten sposób Księgę Stworzenia, pamiętajmy o
przestrodze poety: „Można być w kropli wody, światów odkrywcą – można
wędrując dookoła świata, przeoczyć wszystko”.
Niech Bóg strzeże Waszych wyjść i powrotów!
PROBOSZCZ

SAKRAMENTY ŚWIĘTE
CHRZEST – udzielany jest zazwyczaj w soboty po Mszy św. o godz. 16.00 w
kościele St. Elisabeth lub w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 13.00 w
kościele St. Benedikt. Zgłoszenia należy dokonać w biurze Misji
przynajmniej na dwa tygodnie przed wybranym terminem. Potrzebna jest
metryka urodzenia dziecka (Geburtsurkunde für religiöse Zwecke) z urzędu
stanu cywilnego, dane personalne rodziców i chrzestnych. Rodzicami
chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, które są wierzącymi i
praktykującymi katolikami, co mogą potwierdzić stosownym dokumentem
wydanym przez parafię zamieszkania. Zgłoszenia do chrztu św. dokonują
osobiście ojciec lub matka dziecka.
SPOWIEDŹ – zawsze pół godziny przed Mszą św. W razie potrzeby można
uzgodnić dogodny czas z księdzem.
NAMASZCZENIE CHORYCH – odwiedziny chorych i starszych z posługą
sakramentalną prosimy zgłaszać w biurze, można telefonicznie.
MAŁŻEŃSTWO – sprawy przedślubne załatwiane są tylko w biurze Misji
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dokumenty, które powinni mieć
narzeczeni: dowód tożsamości, metryka chrztu św. (nie starsza niż
półroczna), metryka ślubu cywilnego i zaświadczenie o ukończonym kursie
przedmałżeńskim. Należy zgłosić się trzy miesiące przed planowaną datą
ślubu.

M S Z E

Ś W I Ę T E

Adresy kościołów, gdzie celebrowane są Msze Święte:
St. Benedikt - Butjadinger Str. 70 / Auf dem Bohnenkamp 4, 28197 Bremen (SB)
St. Elisabeth - Suhrfeldstr. 159, 28207 Bremen (SE)
St. Josef - Alter Heerweg 37, 28239 Bremen (SJ)
St. Michael - Im Park 6, 27318 Hoya (SM-Ho)
Mariä Heimsuchung - Schwafördener Weg 14, 27232 Sulingen (MH-Su)

*******
12.07. - środa - wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz. - nowenna (SE)
18.00 - 1/ W intencji dziękczynnej za wszystkie osoby, które modliły się za Irmgard
Mattik, oraz o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Irmgard Mattik
2/ W intencji Aleksandry i Kazimierza Welka oraz całej ich rodziny z prośbą
o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
3/ + Jerzy Krawczyk
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15.07. - sobota (SE)
16.00 -1/ + Stanisław Sajewski w 1. rocznicę śmierci
2/ + Günter Neuhaus w 5. rocz. śm., oraz za zmarłych rodziców z obojga stron
3/ + Maria Zajączkowska w 50. rocznicę śmierci
16.07. - XV NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) - 1/ O szczęśliwą operację dla Urszuli, o łaskę zdrowia, oraz o bł. Boże
i opiekę Matki Bożej dla niej
2/ O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla księdza Debosza
11.00 (SB) - 1/ W intencji Roberta, z okazji 21. urodzin, i całej rodziny
z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze bł. Boże
i opiekę Matki Bożej; oraz za dusze wszystkich zmarłych
2/ ++ Jan i Genowefa Lewandowscy, oraz za zmarłych z rodziny
13.00 (SB) - 1/ + Edmund Arendt w 17. rocz. śm., + Tadeusz Kurowski
2/ W intencji Natalii Stępień z okazji 20. urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i dary Ducha
Świętego, a także o błogosławiony rok akademicki dla niej
20.30 (MH-Su) - + Dariusz Aleksandrowicz w 1. rocznicę śmierci
19.07. - środa – nowenna (SE)
18.00 - O uzdrowienie z nałogu dla pewnej osoby – intencja od pp. Teresy i Elżbiety
22.07. - sobota (SE)
16.00 - 1/ + Małgorzata Śladczyk w 22. rocz. śm., + Józef Śladczyk, + Czesław Panasiuk
2/ W intencji Eugenii Zaręba z okazji 91. urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
23.07. - XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) - W intencji Edyty Zaręba w dniu 30. urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą przez wstawiennictwem św. Franciszka
o prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość – aby mogła
wypełniać świętą wolę Bożą
11.00 (SB) - + Agnieszka Lietke
13.00 (SB) - 1/ + Ewa Bogus w 1. rocz. śm.
2/ + Waldemar Szostek 25. rocz. śm.
20.30 (MH-Su) - ++ Anna i Antoni Nadolni, ++ Edward i Marianna Wiącek,
oraz wszystkich zmarłych z obojga stron
26.07. - środa – wsp. świętych Rodziców NMP Joachim i Anny - nowenna (SE), 18.00 29.07. - sobota (SE)
16.00 - 1/ W intencji Łucji Perl z okazji 8. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą szczególnie o łaskę zdrowia i bł. Boże
2/ + Grażyna Koj w 9. rocznicę śmierci
30.07. - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) - Int. dziękczynna z okazji 1. rocznicy ślubu Nicol i Mateusza Labudda z prośbą
o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
11.00 (SB) 13.00 (SB) - O łaskę zdrowia i Boże bł. dla ciężko chorej dziewczynki Weroniki
20.30 (MH-Su) – W intencji Jacka Połeć z okazji 40. urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
Sierpień
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2.08. - środa – nowenna (SE)
18.00 - 1/ O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin
Róży Różańcowej św. Jana Pawła II
2/ W intencji Omara w dniu 26. urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
3.08. - pierwszy czwartek miesiąca (SJ)
18.00 - Msza św. wraz z nabożeństwem za kapłanów i o powołania do Bożej służby
+ Zbigniew Rosiak w 16. rocznicę śmierci
4.08. – pierwszy piątek miesiąca - wsp. św. Jana Marii Vianneya, prezbitera (SE)
17.00 -Wystawienie Najświętszego Sakramentu; spowiedź św.;
Koronka do Bożego Miłosierdzia i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 - + Maria Zadzierska w 17. rocznicę śmierci
5.08. - pierwsza sobota miesiąca (SE)
Zmiana tajemnic dla członków Róż Żywego Różańca.
15.30 -Różaniec fatimski
16.00 -1/ O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin
Róży Różańcowej św. Faustyny
2/ W intencji Stanisławy Reichert z okazji 65. urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
6.08. – NIEDZIELA - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (ADORACYJNA)
9.00 (SJ) - W intencji Juli Hollendung oraz Eleny i Jana Schmelzkopf o bł. Boże
i dary Ducha Świętego w nowym roku szkolnym
11.00 (SB) - O błogosławiony rok przedszkolno - szkolny dla Filipka, Antosia i Amelii
13.00 (SB) - 1/ O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin Róż
Różańcowych bł. ks. J. Popiełuszki oraz św. o. St. Papczyńskiego
2/ + Waldemar Szafrański w 19. rocznicę śmierci,
+ Irena Kozera w 30. rocz. śm., oraz za zmarłych z obojga stron
20.30 (MH-Su) 9.08. - środa – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,
dziewicy i męczennicy, patronki Europy - nowenna (SE)
18.00 - 1/ + Zdzisław Majewski
2/ Int. dziękczynna z okazji urodzin Elżbiety z prośbą o zdrowie, bł. Boże
i opiekę Matki Bożej dla niej i jej bliskich
12.08. - sobota
11.00 - chrzest: Henryk Valentin Domsky (Herz Jesu Kapelle)
14.00 - ślub ekumeniczny: Karol Jakub Von Zmuda Trzebiatowski
i Ramona-Käthe Asbeck (ev. Luth. Christus Kirche)
16.00 (SE) - 1/ + August Huhn, i + Waldemar Huhn
2/ + Jerzy Słomiński w 8. rocznicę śmierci
17.00 (SE) - chrzest: Nadia Fiałkowska
13.08. - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) - 1/ W intencji żony Ewy z okazji ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski
oraz z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej - Królowej Rodzin
2/ + Gabriela Buleti w 1. rocznicę śmierci
11.00 (SB) - 1/ W intencji Mateusza Kalińskiego z okazji 18. urodzin
-4-

z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie,
bł. Boże i opiekę Matki Bożej
2/ + Krzysztof Czajkowski w 14. rocz. śm., + Danuta Markulak,
oraz zmarłych rodziców i teściów; + Jan Czajkowski,
+ Hilda, + Karolina, oraz zmarłych synów
13.00 (SB) - O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin
Róży Różańcowej św. Jana Pawła II
20.30 (MH-Su) –
15.08. - wtorek – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (SB)
97. rocznica Cudu nad Wisłą. Zgodnie z naszą polską tradycją podczas Mszy św.
pobłogosławimy wiązanki kwiatów, ziół i zbóż.
18.00 - W intencjach Matki Bożej
16.08. - środa – nowenna (SE)
18.00 - 1/ + Gertruda Bałdowska
2/ + Johann Mutz w 3. rocznicę śmierci
19.08. - sobota (SE), 16.00 20.08. - XX NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) - + Erwin Bienias
11.00 (SB) -

Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
i kate chetycznego w Misji.
***

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. (Mikołaj Rej).
***

Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! (św. Jan Paweł II).

13.00 (SB) - 1/ Intencja dziękczynna z okazji 40. rocznicy ślubu Alicji i Ryszarda
Szymańczyk z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
2/ + Irena Betscher w 11. rocznicę śmierci
20.30 (MH-Su) –
23.08. - środa - nowenna (SE)
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
18.00 26.08. - sobota (SE), 16.00 27.08. - XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) - W intencji Doroty i Michała Kubalińskich z okazji 13. rocznicy ślubu,
oraz w intencji córki Joanny z okazji 1. rocznicy urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie i bł. Boże
+ błogosławieństwo na roczek
11.00 (SB) - + Barbara Czernecka w 5. rocz. śm., + Ryszard Czernecki,
oraz za wszystkich zmarłych z rodziny
13.00 (SB) - + Henryk Hądzelek 5. rocz. śm., oraz za wszystkich zmarłych z rodziny
20.30 (MH-Su) –
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30.08. - środa - nowenna (SE), 18.00 Wrzesień
1.09. – pierwszy piątek miesiąca – wsp. bł. Bronisławy, dziewicy (SE)
78. rocznica wybuchu II wojny światowej (1939 r.)
17.00 -Wystawienie Najświętszego Sakramentu; spowiedź św.;
Koronka do Bożego Miłosierdzia i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 - Msza św.
2.09. - pierwsza sobota miesiąca (SE)
Zmiana tajemnic dla członków Róż Żywego Różańca.
15.30 -Różaniec fatimski
16.00 - O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin
Róży Różańcowej św. Faustyny
3.09. – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA (ADORACYJNA)
9.00 (SJ) 11.00 (SB) 13.00 (SB) - O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin Róż
Różańcowych bł. ks. J. Popiełuszki oraz św. o. St. Papczyńskiego
6.09. - środa - nowenna (SE), 18.00 7.09. - pierwszy czwartek miesiąca (SJ)
18.00 - Msza św. wraz z nabożeństwem za kapłanów i o powołania do Bożej służby

*******
OGŁOSZENIA - WYDARZENIA - INFORMACJE
BIURO PARAFIALNE
We wtorek 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z
tej racji biuro Misji będzie nieczynne.
PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
Lipiec-intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli
również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość
miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.
Sierpień-intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu
pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.
Wrzesień-intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były
miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.
ST. BENEDIKT – FLORYSTYCZNY TEAM / DEKORACJA KOŚCIOŁA
Wraz z użytkowaniem kościoła St. Benedikt zobowiązaliśmy się do
dbania o estetykę świątyni. Wyraża się ona przede wszystkim
kwietnym wystrojem wnętrza. Pięknie udekorowany ołtarz,
bukiety przy tabernakulum, to wyraz czci dla Boga a także znak
żywotności naszej wiary. Aby dekorowanie odbywało się w sposób
systematyczny i godny przy St. Benedikt zawiązał się Team Florystyczny.
Tworzą go panie: Joanna Kozłowska, Natalia Piechowska i Aleksandra Longowska jako
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koordynatorka. Bardzo dziękujemy Paniom za dotychczasowe dekorowanie kościoła.
Jednocześnie informujemy, iż dla usprawnienia dekoracyjnych zabiegów,
zagwarantowania ich regularności, postanowiliśmy w kościele St. Benedikt wystawiać
skarbonkę przy śpiewnikach, do której można złożyć ofiarę na kwiaty. Od tej pory każdy
może wnieść swój wkład w upiększenie miejsca naszej modlitwy! Serdeczne „Bóg zapłać”
za ofiary przeznaczane na ten cel. Wielu z nas nosi w sobie różnorakie intencje
dziękczynno-błagalne. Można je przedstawić Bogu i niejako złożyć u stóp Bogarodzicy,
także poprzez ofiarę na kwiaty do kościoła. Kwiaty z natury rzeczy uczą nas empatii i
ofiarności. Albowiem nigdy nie pachną dla siebie, tylko dla innych.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Po feriach letnich rozpocznie się także katecheza dla młodzieży przed
sakramentem bierzmowania. Przyjmowani są kandydaci urodzeni w
2004 roku i starsi, a także dorośli, którzy tego sakramentu jeszcze
nie przyjęli. Przygotowanie dla młodzieży poprowadzi katecheta
pan Krzysztof Goc. Dokładny czas i miejsce tej katechezy zostaną
jeszcze podane w terminie późniejszym podczas ogłoszeń
parafialnych. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania, którzy byli
ochrzczeni poza naszą Misją muszą dostarczyć metrykę chrztu,
wybraną z parafii gdzie ten sakrament przyjęli. Uroczystość bierzmownania przewidziana
jest w przyszłym roku (2018).
Uwaga! Prosimy, aby wypełnione zgłoszenia kandydatów do sakramentu bierzmowania,
jeszcze w czasie ferii przesłać na adres Misji, oddać w zakrystii lub w biurze parafialnym.
Pomoże to w logistycznym zaplanowaniu spotkań.

RELIGIA I JĘZYK POLSKI W MISJI
Zapraszamy dzieci i młodzież na naukę religii i języka polskiego
w Misji w Roku Pańskim 2017/2018
JĘZYK POLSKI W MISJI PO FERIACH
Lekcje języka polskiego po feriach rozpoczną się w piątek 18
sierpnia. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w piątki, o godz.
17.00 w salce obok kościoła St. Benedikt; dzielnica Woltmershausen:
Butjadinger Str. 70 / Auf dem Bohnenkamp 4, 28197 Bremen. Lekcje
języka polskiego z elementami ojczystej historii, geografii i
kulturoznawstwa prowadzi pani Halina Różyńska, u której uzyskać
można
bliższe
informacje,
tel.
0163/1766958;
e-mail:
h.rosynski@gmail.com
RELIGIA W MISJI PO FERIACH
Wszystkie dzieci począwszy od pierwszej klasy szkolnej zapraszamy na lekcje religii przy
naszej Misji. Tradycyjnie przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbywa
się w klasie trzeciej. Aby dzieci miały możliwość lepiej przygotować się do tych ważnych
sakramentów (m.in. opanować pamięciowo konieczne prawdy wiary, modlitwy i formuły
sakramentalne), zachęcamy do nauki religii już pierwszo- i drugoklasistów. Dzieci
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przystępujące w przyszłym roku do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, które zostały
ochrzczone poza naszą Misją, muszą dostarczyć metrykę chrztu, wybraną z parafii gdzie
ten sakrament przyjęły.
Pierwsze zajęcia religii po feriach odbędą się w niedzielę 20
sierpnia o godz. 9.30 w kościele St. Benedikt; dzielnica
Woltmershausen: Butjadinger Str. 70 / Auf dem Bohnenkamp 4,
28197 Bremen.
Po religii, zgodnie z naszą tradycją, dzieci z katechetami uczestniczą
we Mszy św. o godz. 11.00. Wspólna Eucharystia katechizowanych,
katechetów i rodziców jest integralną częścią parafialnej katechezy,
a zarazem formacji moralno-liturgicznej.
Niech nie zabraknie nam zapału do poznawania wiary i mowy ojców. Naród, który traci
pamięć swej wiary i swego języka – traci życie. Serdecznie więc zachęcamy i zapraszamy
nowych uczniów do udziału w zajęciach!
Uwaga! Formularze zgłoszeniowe (katecheza, język polski, przygotowanie do
sakramentu bierzmowania) wyłożone są w kościele przy śpiewnikach. Możne je też
pobrać w formacie PDF ze strony internetowej naszej Misji: www.pmk-bremen.de
Bardzo prosimy, aby jeszcze w czasie ferii letnich, wypełnione zgłoszenia przesłać na
adres Misji, oddać w zakrystii lub w biurze parafialnym. Pomoże to w logistycznym
zaplanowaniu zajęć.
20.08. - PIELGRZYMKA HANOWERSKA
W niedzielę 20 sierpnia w Polskiej Misji w Hanowerze odbędzie się tradycyjna uroczystość
ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Początek Pielgrzymki o godz. 11.00 w kaplicy
Polskiej Misji przy Stilleweg 12B.
BIBLIJNO – RÓŻAŃCOWE SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ
Odbywają się w kościele St. Hedwig (Neue Vahr), we wtorki o godz. 18.00. Szczegółowe
informacje: pan Henryk Janicki, tel. 0421/403555.
Adresy kościołów, gdzie celebrowane są Msze Święte:
St. Benedikt - Butjadinger Str. 70 / Auf dem Bohnenkamp 4, 28197 Bremen (SB)
St. Elisabeth - Suhrfeldstr. 159, 28207 Bremen (SE)
St. Josef - Alter Heerweg 37, 28239 Bremen (SJ)
St. Michael - Im Park 6, 27318 Hoya (SM-Ho)
Mariä Heimsuchung - Schwafördener Weg 14, 27232 Sulingen (MH-Su)

POLSKA MISJA KATOLICKA, Osterlinger Straße 35, 28217 Bremen;
tel.: 0421/ 32 61 93; fax: 0421/ 33 65 195; www.pmk-bremen.de
Biuro czynne: wtorki: 10.00-14.00, czwartki: 14.00-18.00
Proboszcz: ks. Zdzisław Turek, mail: z.turek@pmk-bremen.de
P.O. sekretarki: Wioletta Kowal, mail: w.kowal@pmk-bremen.de
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