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BEZ SZAMPANA I FAJERWERKÓW

Kościelny Nowy Rok, przychodzący w I Niedzielę Adwentu, zaczyna się
zupełnie inaczej niż ten kalendarzowy: bez szampana i fajerwerków, bez
huku petard, bólu nóg i głowy… Rok kościelny przychodzi
rzychodzi niepostrzeżenie,
w ciszy i dyskrecji. Przypomina to bardzo przyjście Zbawiciela w Boże
Narodzenie. Bóg zjawia się pośród ludzi, a ci Go nie zauważają,
zauważ
a nawet nie
chcą przyjąć. Nam, ochrzczonym, też to, niestety, grozi...
Biuletyn, który oddajemy w Wasze dłonie, pragnie pomóc w odkrywaniu
i przeżywaniu Bożej Obecności w najbliższym czasie:: od Adwentu do
Popielca. Czuwajmy, abyśmy umieli rozpoznać Boga przychodzącego
nieustannie, w ciszy i dyskrecji, bez szampana i fajerwerków… PROBOSZCZ

– Adventus medius –

TRZY PRZYJŚCIA*
Adwent to czas przygotowania (się) na przyjście Jezusa na końców czasów (tzw.
Paruzja), oraz na liturgiczne uobecnienie tajemnicy Bożego Narodzenia. Nasze
chrześcijańskie oczekiwanie na Paruzję, i wołanie o przyjście Pana, to swoisty
paradoks. Czekamy bowiem na Tego, który ma przybyć, a zarazem wychwalamy
Go za to, że JEST już z nami od zawsze.
Ów paradoks uwypukla znane w teologii pojęcie adventus medius – przyjście
pośrodku. Zawdzięczmy je św. Bernardowi z Clairvaux. W jednej ze swych
adwentowych homilii ten doktor Kościoła naucza: „Wiemy, że potrójne jest
przyjście Pana: pierwsze przyjście jest w ciele i słabości, to pośrodku w duchu i
mocy, ostatnie zaś w chwale i majestacie. W pierwszym swoim przyjściu Chrystus
stał się naszym odkupieniem, w drugim ukaże się jako nasze życie, a pomiędzy
tymi dwoma jest On naszym wytchnieniem i pocieszeniem”.
Tak w życiu kościelnej wspólnoty, jak i każdego chrześcijanina stale spełnia się
wizja z Pisma Św., w której Chrystus cierpliwie stoi i kołacze, a jeśli kto posłyszy
Jego głos i otworzy Mu, wejdzie (por. Ap 3,20). W tym „pośrednim przyjściu” Pan
zjawia się u nas poprzez swe Słowo, (zwłaszcza na modlitwie), przez sakramenty
(szczególnie Eucharystię), przez znaki czasu, opatrznościowe wydarzenia, dary
charyzmatów, orędzia i dzieła świętych – wreszcie przez bliźnich, zwłaszcza tych
będących w potrzebie. To trzecie przyjście, a właściwie nieustanne przychodzenie
Boga, niesie nam wytchnienie i pocieszenie także dlatego, że uświadamia, iż czas
między Wcieleniem a Paruzją nie jest jakąś pustką – jest cały wypełniony kojącą
obecnością Tego, „Który jest, i Który był i Który przychodzi” (Ap 1,4).

***
HEJ, KTO POLAK, NA RORATY!
W Adwencie chodzi o to, abyśmy przygotowali (także w sensie: oczyścili) serca
na pełniejsze bycie z Jezusem. Najpiękniejszym doświadczeniem bliskości Pana
Boga jest Msza Święta, a w tym okresie liturgicznym szczególnie Msza święta
roratnia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na Msze św. roratnie w naszej
Misji, wraz z odmawianymi wspólnie nieszporami (w Adwencie nie będzie
Nowenny). Roraty celebrowane są o godz. 18.00 w kościele St. Elisabeth, w
środy: 6.12., 13.12., 20.12.
Na Roraty szczególnie zapraszamy dzieci, które na początku liturgii z
płonącymi lampionami, pójdą w procesji do ołtarza. Czeka je miła
niespodzianka☺! Rodziców prosimy, aby zatroszczyli się o lampiony i pomogli
swoim pociechom dotrzeć do kościoła. Niech Maryja, Gwiazda Adwentowa,
Bogurodzica Dziewica, wynagrodzi wszelki trud.
DUSZPASTERZE
*

Por. Abp St. Budzik, Ufam Synowi Bożemu, Lublin 2015, s. 215-217.
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Adwent 2017 – spowiedź św. w języku polskim w PMK
Bremen
5.12. – wtorek, 16.00-18.00, St. Pius (Willakedamm 6, Huchting)
9.12. – sobota, od 18.30, St. Michael - 27318 Hoya, Im Park 6
11.12. – poniedziałek, 16.00-18.00, St. Thomas (Grenzwehr 61, Blockdiek)
12.12. – wtorek, 16.00-18.00, St. Josef (Alter Heerweg 37, Oslebshausen)
15.12. – piątek, 16.00-18.00, St. Hedwig (Kurt-Schumacher-Allee 62, N. Vahr)
19.12. – wtorek, 16.00-18.00, St. Antonius (Oewerweg 40-42, Osterholz)
20.12. – środa, od 17.30, St. Elisabeth (Suhrfeldstr. 159, Hastedt)
21.12. – czwartek, 16.00-18.00, St. Hildegard (Alfred-Faust-Str. 45, Kattenturm)
23.12. – sobota, od 15.30, St. Elisabeth (Suhrfeldstr. 159, Hastedt)
24.12. – IV Niedziela Adwentu
 od 8.30 - St. Josef (Alter Heerweg 37, Oslebshausen)
 od 10.30 - St. Benedikt (Butjadinger Str. 70/ Auf dem Bohnenkamp 4)
 od 12.30 – St. Benedikt (Butjadinger Str. 70/ Auf dem Bohnenkamp 4)
Uwaga: Nie będzie spowiedzi św. przed Pasterką i w Święta!
***

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.
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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 polskojęzycznych celebracji liturgicznych:
•
•
•
•

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)

2.12. – pierwsza sobota miesiąca (SE)
Zmiana tajemnic Róż Żywego Różańca.
16.00 – 1/ O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin
Róży Różańcowej św. Faustyny
2/ + Kazimierz Czapp w 8. rocznicę śmierci
3/ W intencji księdza Zbigniewa z Luzina, aby w zdrowiu mógł realizować
swoje powołanie
3.12. - I NIEDZIELA ADWENTU
9.00 (SJ) + Weronika Poturała w 1. rocznicę śmierci
11.00 (SB) - W intencji Patricii Zimakowski z okazji urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
13.00 (SB) - O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin Róż
Różańcowych bł. ks. J. Popiełuszki oraz św. o. Stanisława Papczyńskiego
6.12. - środa – RORATY z nieszporami – wsp. św. Mikołaja, biskupa (SE)
18.00 - 1/ ++ Agnieszka i Józef Majewscy, ++ Waleria i Stanisław Wysoccy
2/ + Engelbert Wróbel, zm. rodzice z obojga stron oraz za zm. rodzeństwo
3/ + Marianna Wereszczyńska
7.12. - pierwszy czwartek miesiąca (SJ)
18.00 – 1/ W intencji Grażyny z okazji 62. urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
2/ + Jolanta Prymusiewicz, + Irena Wardęcka
8.12. – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP (SB)
18.00 - 1/ We wszystkich intencjach Matki Bożej
2/ Z podziękowaniem za szczęśliwą operację dla Jerzego oraz z prośbą
o zdrowie i bł. Boże dla Jerzego i dla Marii
9.12. – sobota (SE)
16.00 - 1/ + Tadeusz Ostrowski oraz zmarli rodzice ++ Barbara i Felix Peek
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2/ W intencji Władysławy Kowynia z okazji urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
19.00 (SM-Ho) - O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej dla rodzin
Jasionowskich i Knosalów
10.12. – II NIEDZIELA ADWENTU
9.00 (SJ) - W intencji pewnej córki – o Boże bł., dar wiary i powrót do życia
sakramentalnego
11.00 (SB) – Msza św. w języku polskim i niemieckim wspólnie z niemiecką parafią
W intencji Krzysztofa - o łaskę zdrowia, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
13.00 (SB) - W intencji mamy Teresy i siostry Luizy z okazji urodzin z prośbą
o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
13.12. - środa – RORATY z nieszporami (SE)
18.00 - 1/ O wypełnienie woli Bożej i ulgę w cierpieniu dla Reginy
2/ + ks. prałat January Kownacki – intencja od znajomych
16.12. – sobota (SE)
16.00 -W intencji Jana Domowicza z okazji 70. urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
17.12. – III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE!
9.00 (SJ) - W intencji Nicka z okazji 25-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
11.00 (SB) - W intencji Stefana Kluk z okazji 80. ur. z podzięk. za otrzymane
łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
13.00 (SB) - + Ewa Moisa, + Jerzy Stanik, ++ Józef i Aniela Moisa,
+ Jan Suchy, + Adam Zawisza
20.12. – środa – RORATY z nieszporami (SE)
18.00 - + Klara Dłubała w 10. rocznicę śmierci
23.12. – sobota (SE)
16.00 - + Henryk Kleiber w 4. rocznicę śmierci i wszyscy zmarli z rodziny
24.12. – IV NIEDZIELA ADWENTU
9.00 (SJ) - ++ zmarli z rodziny Świtelskich i za dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 (SB) 13.00 (SB) - + Józef Piotrowski w 4. rocznicę śmierci
24.12. – niedziela - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA - MSZA ŚW. W NOCY - PASTERKA
22.00 (SB) –
24.00 (SB) - W intencji Grażyny Zimakowski w dniu urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
25.12. – poniedziałek - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
9.00 (SJ) – W czasie Mszy św. chrzest: Hiacynta Laskowski
++ zm. rodzice Weronika i Maksymilian Szczepanik i za zam. rodzeństwo
11.00 (SB) – Msza św. w języku polskim i niemieckim wspólnie z niemiecką parafią
++ Maria i Jan Drapich
13.00 (SB) - 1/ + Tadeusz Tomczak
2/ W intencji Leonidasa-Edwarda Warmons o łaske zdrowia i Bożej
opieki na całe życie – intencja od przyjaciół
26.12. – wtorek - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
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9.00 (SJ) - + Irena Buchlińska
11.00 (SB) - 1/ + Zygmunt Witschenbach, zmarli rodzice z obojga stron,
++ Irena i Bernard
2/ + Hedwig Piechowski w rocznicę urodzin
13.00 (SB) - W czasie Mszy św. chrzest: Lennard Bogus
W intencji Elżbiety i Janusza Świdurskich z podziękowaniem za
otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej

We wtorek (26.12.) na Mszę św. można przynieść wino,
które pobłogosławimy w wigilię wspomnienia św. Jana Apostoła.
Tradycja podaje, że Apostołowi podano zatruty kubek wina, on go pobłogosławił i
trucizna przemieniła się w napój niosący zdrowie. Wino św. Jana jest znakiem
miłości, ma dawać zdrowie duszy i ciała. Mogą go kosztować także dzieci.
Oczywiście poświęcone wino spożywamy z wiarą i miarą; najlepiej wypowiadając
przy tym tradycyjną formułę: „Pij miłość św. Jana”
(łac. Bibe amorem sancti Johannis).
27.12. – środa - nowenna – świętego Jana Ewangelisty (SE)
18.00 30.12. – sobota (SE)
16.00 –
31.12. – NIEDZIELA - ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
9.00 (SJ) –
11.00 (SB) –
13.00 (SB) - ++ Jerzy i Jadwiga Grudzińscy

*******
NOWY 2018 ROK
1.01. - poniedziałek - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI - ADORACJA
Nowy Rok Pański. Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
9.00 (SJ) –
UWAGA! Nie ma Mszy św. o godz. 11.00!
13.00 (SB) - 1/ + Tomasz Kowalski w 7. rocznicę śmierci
2/ ++ zmarli rodzice i zmarłe rodzeństwo z rodziny Żeleśkiewicz
3.01. – środa - nowenna – (SE)
18.00 - + Henryk Danecki w 2 rocz. śm, zm. rodzice ++ Marta i Piotr Danecki;
++ Józef i Anna Skierka
4.01. - pierwszy czwartek miesiąca (SJ)
18.00 - Msza św. wraz z nabożeństwem za kapłanów i o powołania do Bożej służby
5.01 – pierwszy piątek miesiąca (SE)
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu; spowiedź św.;
Koronka do Bożego Miłosierdzia i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – Msza św.
-6-

6.01. – SOBOTA - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI (SE)
Misyjny Dzień Dzieci. Pierwsza sobota miesiąca. Zmiana tajemnic Róż Żywego Różańca.
16.00 -

1/ + Henryk Lewandowski,
+ Eugeniusz Lewandowski
2/ W intencji nowonarodzonej
Klary - o zdrowie, Boże bł.,
opiekę Pana Jezusa i Matki Bożej
dla niej i całej jej rodziny

W Objawienie Pańskie w kościele poświęcimy kredę, którą później oznaczymy drzwi
naszych domów inicjałami: C+M+B, co wyraża prośbę, by Chrystus błogosławił nasz dom w
Nowym Roku (łac. Christus Mansionem Benedicat).
7.01. – NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
9.00 (SJ) - ++ zmarli z rodzin Rożek i Grych
11.00 (SB) - O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin Róż
Różańcowych bł. ks. J. Popiełuszki oraz św. o. St. Papczyńskiego
13.00 (SB) - W int. Danuty Dołkowskiej z okazji ur. z podziękowaniem za otrzymane
łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
10.01. – środa – nowenna (SE)
18.00 –
13.01 – sobota (SE)
Liturgię Mszy św. o godz. 16.00 w St. Elisabeth ubogaci śpiew kolęd w wykonaniu
chóru niemiecko - polskiego „Brema” pod batutą pani dyrygent Alicji Nowak.
16.00 - ++ Zofia i Władysław Ożóg, ++ Kazimiera i Zofia Niedbała
19.00 (SM-Ho) –
14.01 – II NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) –
11.00 (SB) 13.00 (SB) - W intencji nowożeńców Sary i Heinricha Päs z prośbą o zdrowie, Boże bł.
i opiekę Matki Bożej na wspólnej drodze życia
17.01 – środa – nowenna (SE)
18.00 - W int. Mariusza i Viktorii Lewandowski z okazji urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
20.01 – sobota (SE)
16.00 - MISTERIUM BOŻONARODZENIOWE
++ zmarli rodzice Ferner i Rutkowski
21.01 – III NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) –
11.00 (SB) – MISTERIUM BOŻONARODZENIOWE
13.00 (SB) – MISTERIUM BOŻONARODZENIOWE
24.01 – środa – nowenna (SE)
18.00 - + Henryk Jonderko w 8. rocznicę śmierci i zmarli z rodzin Jonderko i Mateja
27.01 – sobota (SE)
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16.00 - 1/ + Czesław Panasiuk w 3. rocznicę śmierci,
oraz zmarli rodzice ++ Aleksandra i Franciszek Panasiuk
2/ W intencji Karola Pogodalla z okazji 80-tych urodzin oraz w intencji Jadwigi
Pogodalla z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz
z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej; oraz za wszystkich
++ zmarłych w rodzinie
28.01 – IV NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) - 1/ + Tomasz Rosiak w 15. rocznicę śmie
2/ + Bibianna Krasówka w rocz. śm. i jej męża + Gerarda,
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 (SB) 13.00 (SB) - W intencji Leszka Jankowskiego z okazji urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
31.01 – środa – nowenna (SE)
18.00 –
1.02 – pierwszy czwartek miesiąca (SJ)
18.00 - Msza św. wraz z nabożeństwem za kapłanów i o powołania do Bożej służby
2.02 – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO - pierwszy piątek miesiąca (SE)
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
17.00 -Adoracja Najświętszego Sakramentu; spowiedź św.;
Koronka do Bożego Miłosierdzia i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 -Msza św.
3.02 – pierwsza sobota miesiąca (SE)
Zmiana tajemnic Róż Żywego Różańca. Błogosławieństwo za wstawiennictwem św. Błażeja
15.30 - Różaniec fatimski
16.00 -+ Kazimiera, + Benedykt, + Bolesław Płotka,oraz + Johann Lowiński
4.02 – V NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) 11.00 (SB) - O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin Róż
Różańcowych bł. ks. J. Popiełuszki oraz św. o. St. Papczyńskiego
13.00 (SB) 7.02 – środa – nowenna (SE)
18.00 –
10.02 – sobota (SE)
16.00 –
11.02 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) –
11.00 (SB) –
13.00 (SB) - W intencji wszystkich, którzy wystosowali zaproszenie na kolędę w
bieżącym roku duszpasterskim, o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
******
ZACZYNA SIĘ WIELKI POST
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14.02 – ŚRODA POPIELCOWA (SE)
Msza św. na rozpoczęcie Wielkiego Postu z posypaniem głów popiołem.
18.00 –
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły polegający na powstrzymaniu się od potraw
mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko
jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14.
roku życia bez górnej granicy wieku; natomiast post ilościowy od 18. do 60. roku życia.
Kościół zachęca jednak, aby w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy nie są do
niego kanonicznie zobowiązani, np. dzieci.
16.02 – piątek (SE)
17.30 – Droga Krzyżowa
18.00 –
17.02 – sobota (SE)
15.30 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale
16.00 -Za Irenę i Iwonę Jonderko z okazji urodzin, oraz za całą rodzinę Jonderko o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
18.02 – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.30 (SJ) i 12.30 (SB) - Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale.
9.00 (SJ) - 1/ + Kazimierz Mittmann
2/ + Michalina Theise w 11. rocznię śmierci
11.00 (SB) –
13.00 (SB) –
***

OGŁOSZENIA - WYDARZENIA - INFORMACJE
BIURO PARAFIALNE – PRZERWA ŚWIĄTECZNA
Od Świąt Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli (6.01.2018) – biuro Misji będzie
nieczynne.
PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
■ grudzień-ogólna: Aby osoby starsze, wspierane
przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie,
współpracowały,
wykorzystując
mądrość
i
doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
■ styczeń-ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi
mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
OPŁATKI I KARTKI ŚWIĄTECZNE
Od I Niedzieli Adwentu, po Mszy św., można nabywać w kościele poświęcone opłatki.
Podzielimy się tym Bożonarodzeniowym chlebem w wigilijny wieczór na znak miłości,
jedności, oraz szacunku dla polskiej tradycji religijnej. W czasie Adwentu można również
nabywać tradycyjne kartki świąteczne z chrześcijańskimi emblematami.
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KONKURS BIBLIJNY – EWANGELIA ŚW. MATEUSZA
Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech zaprasza młodzież w wieku od 13 do 20 lat
do udziału w konkursie biblijnym. Tematem konkursu jest Ewangelia wg św. Mateusza
(przekład nie odgrywa roli). Konkurs odbędzie się w formie pisemnej w 3 etapach. I etap:
poszczególne ośrodki PMK – 27 stycznia 2018; II etap: dekanat PMK – 17 marca; III etap:
finał w „Concordii” – 2 czerwca 2018r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie. Chętnych prosimy o jak najszybsze
zgłaszanie się do katechetów, duszpasterzy lub w biurze parafialnym.
8.12. – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – POŚWIĘCENIE MEDALIKÓW
W piątek 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryii Panny,
podczas Mszy św. o godz. 18.00 w St. Benedikt odbędzie się poświęcenie medalików dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św.
8.12. – WIECZÓR UWIELBIENIA Z ADORACJĄ
„Chcę spędzić z Tobą wieczór” – mówi Jezus.
Przyjdziesz? Piątek 8 grudnia o godz. 19.00
(bezpośrednio po Mszy św.), w kościele St. Benedikt.
Najcenniejszy czas, to czas „stracony” z Bogiem.
Przyjdź i wspólnie z nami uwielbiaj Chrystusa Pana!
10.12. – ODWIEDZINY ŚW. MIKOŁAJA - BISKUPA
W niedzielę 10 grudnia do kościoła St. Benedikt na
godz. 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci naszej
parafii. Po Mszy przybędzie do nas św. Mikołaj biskup.
16.12. – OPŁATKOWE SPOTKANIE LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
W sobotę 16 grudnia, w godzinach od 10.00 do 12.00, do salki obok
kościoła St. Benedikt – dzielnica Woltmershausen (Butjadinger Str. 70
/ Auf dem Bohnenkamp 4, 28197 Bremen) – zapraszamy serdecznie
na spotkanie opłatkowe wszystkich ministrantów. Serdecznie
prosimy rodziców o pomoc w przygotowaniu ministranckiej zbiórki.
Chętnych do pomocy prosimy o zgłaszanie się do księdza Karola, tel.
0171/1697884.
16-17.12. – ŚWIĄTECZNA POMOC DZIECIOM SIEROTOM W POLSCE
W sobotę i niedzielę (16-17.12.) będziemy gościć w naszej misji siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Szkolnych De Notre Dame, które podzielą się realiami ich niełatwej, ale bardzo
potrzebnej posługi. Po Mszach św. rozprowadzane będą świece Caritas, a pozyskane
ofiary wspomogą dzieci sieroty. W tym samym czasie (tylko i wyłącznie w te dni!)
odbędzie się zbiórka darów serca dla dzieci z Domu Dziecka „Wiosna” w Krzydlinie Małej.
Serdeczne „Bóg zapłać” wolontariuszom zajmującym się rozprowadzaniem świec,
ofiarodawcom „darów serca”, zaangażowanym w ich zbiórkę, oraz wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób włączą się w naszą pomocową akcję.
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ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA
Bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia, w czwartek 28 grudnia, rozpoczną się
odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. To okazja do osobistego spotkania się z
duszpasterzem, wspólnej modlitwy i błogosławieństwa rodziny na Nowy Rok. Podczas
kolędy można również dokonać poświęcenia nowego domu czy mieszkania. Zaproszenia
na kolędę są dołączone do biuletynu. Prosimy o czytelne wypełnienie kartki zgłoszenia i
oddanie jej w kościele lub w biurze parafialnym.
SPOTKANIA MŁODYCH – PRZYJDŹ!
Przy naszej Misji spotyka się grupa młodych osób pragnących
pogłębiać relację z Bogiem i poszerzać wiedzę religijną. Na
każdym spotkaniu młodzi dzielą się Słowem Bożym i
doświadczeniami w wierze, co ich umacnia i uświadamia, że
nie są sami. Jest też czas na agapę, wspólne oglądanie filmów
czy „wyjścia”. Zaproszony i mile widziany jest każdy młody!
Spotkania odbywają się co drugi piątek o godz. 19.00 w salce
przy kościele St. Benedikt - dzielnica Woltmershausen: Butjadinger Str. 70 / Auf dem
Bohnenkamp 4, 28197 Bremen. Terminy spotkań: 15.12. (wspólna Wigilia), 12.01., 26.01.,
09.02., 02.03., 16.03.
Kontakt: Apolonia: 0176/ 57 69 35 84, e-mail: Apoloniaa@gmx.de
Adrian: 0152/ 55 80 81 25, e-mail: a.wittich1996@web.de
Miriam: 0177/ 32 70 625, e-mail: miriamk.97@web
SPOTKANIA – UWIELBIENIE Z ROZWAŻANIEM SŁOWA BOŻEGO
Zastanawiasz się, co znaczy „żywe” Słowo Boże? Chcesz doświadczyć Jego mocy w swoim
życiu? Przyjdź na spotkanie „Uwielbienie z rozważaniem Słowa Bożego”. Żywe i skuteczne
jest słowo Boże – tak mówi Autor Listu do Hebrajczyków (Hbr 4,12) – i tego właśnie
chcemy doświadczać czytając i rozważając Pismo Święte podczas naszych spotkań.
Pragniemy uwielbiać i lepiej poznawać Boga poprzez lekturę Biblii i nasz radosny śpiew,
oraz modlić się w różnych intencjach i potrzebach. Terminy spotkań: 15.12. (wspólna
Wigilia), 19.01., 02.02, 16.02. o godz. 19.00 w salce przy kościele St. Benedikt – dzielnica
Woltmershausen: Butjadinger Str. 70 / Auf dem Bohnenkamp 4, 28197 Bremen. Bliższe
informacje: Iwona: kom. 0176/ 20167719, e-mail: iwona.gladis@gmx.de
20-21.01. – MISTERIUM BOŻONARODZENIOWE – ZAPROSZENIE
Grupa dzieci z naszej Misji, pod kierunkiem pani Haliny Różyńskiej, przygotowuje jasełka
bożonarodzeniowe. Zostaną one przedstawione w sobotę 20 stycznia o godz. 16.00 w
kościele St. Elisabeth, oraz w niedzielę 21 stycznia, o godz. 11.00 i 13.00, w kościele St.
Benedikt. ZAPRASZAMY!
2.02. – OFIAROWANIE PAŃSKIE – POŚWIĘCENIE ŚWIEC
W piątek, 2 lutego, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego zwane również świętem
Matki Bożej Gromnicznej. Msza św. będzie o godz. 18.00 w kościele St. Elisabeth. Na tę
Mszę św. zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci. Podczas Eucharystii uroczyście
poświęcimy pamiątkowe świece dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św.
Najmłodsi, w towarzystwie rodziców, odnowią przyrzeczenia chrzcielne. W tym dniu
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wszyscy przynieśmy świece, które zostaną poświęcone. Bardzo prosimy o zabezpieczenie
świec, by nie brudzić woskiem innych osób czy kościoła.
3.02. – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. BŁAŻEJA
W sobotę 3 lutego przypada wspomnienie św. Błażeja męczennika. Z tej okazji, w tym
dniu, pod koniec Mszy św. o godz. 16.00 w St. Elisabeth odbędzie się specjalne
błogosławieństwo z modlitwą o zachowanie od chorób gardła i języka.
10/11.02. - WYSTĘP ZESPOŁU „PROMYCZKI DOBRA” – ZAPROSZENIE
W sobotę i niedzielę, 10 i 11 lutego, będziemy gościć w naszej Misji znany i ceniony w
Polsce oraz na świecie dziecięcy zespół „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza. Zespół, który
już gościł u nas, z księdzem dyrektorem Andrzejem Mulką i animatorami zapewni oprawę
muzyczno-wokalną naszych Mszy świętych, a także poprowadzi zabawę karnawałową dla
dzieci i rodziów (czytaj poniżej). ZAPRASZAMY!
11.02. – RODZINNY BAL KARNAWAŁOWY
Podobnie jak w latach ubiegłych, rodzice i katecheci zapraszają
wszystkie dzieci wraz z rodzicami na zabawę karnawałową. Bal
odbędzie się w niedzielę 11 lutego. Dokładna godzina i
miejsce, gdzie przebiegać będzie zabawa karnawałowa,
zostaną podane w terminie późniejszym podczas ogłoszeń
parafialnych. Rodziców prosimy o pomoc w organizacji
wspólnej zabawy, zatroszczenie się o bufet; prosimy o
przyniesienie ciasta i sałatek. W programie wiele zabaw i
konkursów dla dzieci i starszych, smaczne jedzonko, muzyka i
wesołe taneczne pląsy. Chętnych do pomocy, zwłaszcza do uporządkowania auli po
zabawie, prosimy o zgłaszanie się do katechetów lub w zakrystii.
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. Elisabeth - 28207 Bremen, Suhrfeldstr. 159 (SE)
 St. Josef - 28239 Bremen, Alter Heerweg 37 (SJ)
 St. Benedikt - 28197 Bremen, Butjadinger Straße 70 (SB)
 St. Michael - 27318 Hoya, Im Park 6 (SM-Ho)

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, e-mail: z.turek@pmk-bremen.de
Wikariusz: ks. Karol Jaruzel, e-mail: karoljaruzel@gmail.com
P.O. sekretarki: Wioletta Kowal, e-mail: w.kowal@pmk-bremen.de
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