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Kochani Parafianie!
Wraz z całym Kościołem wkraczamy w przeżywanie
najważniejszych misteriów naszej wiary. Wielki Post prowadzi nas ku
Świętemu Triduum Paschalnemu, którego celebracja jest każdego
roku wyrazem naszego pragnienia towarzyszenia Jezusowi w
doświadczeniach ofiary Wieczernika,
ciemności Golgoty oraz blasku
poranku Zmartwychwstania.
Tegoroczny Wielki Post zmusił nas,
jako wspólnotę parafialną, do
szczególnego zmierzenia się z
doświadczeniem dźwigania krzyża
cierpienia. Od wielu dni otaczamy
serdeczną
modlitwą
naszego
pasterza, księdza Zdzisława, którego
choroba oderwała od pełnienia jego
pasterskiej posługi. Wdzięczni za jego
posługę sakramentalną pośród mieszkańców Bremy i okolic,
zaangażowanie w pomoc naszym rodakom oraz wszelkie dobre dzieła,
których za jego sprawą stały się naszym udziałem, nie ustawajmy w
modlitwie i prośmy miłosiernego Boga, aby pozwolił naszemu
Proboszczowi wrócić do pełni sił i zadań, do których został powołany
przez Pana Jezusa.

Modlitwa za księdza proboszcza
Panie Jezu,
Ty kazałeś swoim Apostołom,
by na całym świecie głosili
Twoją Ewangelię, by rozgrzeszali
i podczas każdej Mszy św.,
aż do Twojego przyjścia,
głosili Twoją śmierć i zmartwychwstanie.
Wiem, Panie,
jak bardzo kochasz swoich kapłanów.
Dziękuję Ci za księdza
Zdzisława,
Dziękuję za to, że głosi nam Twoją naukę,
że w Twoim imieniu nam przebacza,
że rozdaje nam Twoje Ciało.
Niech On będzie kapłanem
według Twego Serca.
Niech będzie mądry i święty.
Przytul go z miłością
jak Jana do swego serca,
a my modlitwą
będziemy podtrzymywać jego ręce.
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PRZEBUDOWA KOŚCIOŁA ST. ELISABETH
Bezpośrednio
po
Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego w kościele
St. Elisabeth, w dzielnicy Hastedt,
rozpocznie się przebudowa. W czasie
remontu nie będzie można sprawować
nabożeństw w tej świątyni. Na apel
skierowany przez naszego księdza
proboszcza i radę parafialną do
wszystkich parafii w Bremie pozytywnie
odpowiedział
proboszcz
parafii
St.
Katharina
von
Siena
i przedstawiciele rady parafialnej. Dzięki
ich
otwartości
będziemy
mogli
sprawować nasze sobotnie i środowe
nabożeństwa w kościele St. Ursula,
mieszczącym
się
w
dzielnicy
Schwachhausen. Dzień od którego
rozpoczniemy świętować tam Msze św.
to środa, 24 kwietnia. Dokładny adres tego kościoła:
Schwachhauser Heerstraße 166 / Ecke Emmastraße (na skrzyżowaniu ulic
Schwachhauser Heerstraße oraz Emmastraße), 28213 Bremen.
Wejście do świątyni znajduje się od strony ulicy Emmastraße
Parking dla samochodów osobowych mieści się również przy tej ulicy.
Środkami komunikacji miejskiej można dojechać do kościoła w następujący
sposób:
Tramwajami linii 1 lub 4 oraz autobusem numer 22, wysiadając na przystanku
Kirchbachstraße.
Zmianie musi ulec godzina Mszy św. w sobotnie popołudnie. Od 27 kwietnia Msza
św. sobotnia, z liturgią niedzielną, będzie sprawowana w kościele St. Ursula
o godzinie 18.00. Będzie ona tradycyjnie poprzedzona wspólną modlitwą
różańcową lub inną przewidzianą w danym okresie liturgicznym, rozpoczynaną o
godz. 17.30.
Godzina Mszy św. w środę, z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy nie
ulega zmianie i będzie jak dotychczas celebrowana o godz. 18.00, wraz ze
wspólnotową modlitwą o godz. 17.30.
Skorzystać z sakramentu spowiedzi będzie można tradycyjnie, poł godziny przed
każdą Mszą św.
Msze św. w pierwsze piątki miesiąca będą od maja sprawowane w kościele
St. Benedikt, w dzielnicy Woltmershausen.
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Wielki Post 2019 – spowiedź św. w języku polskim w PMK
Bremen
06.04. – sob., 19.00-19.30, St. Michael 27318 Hoya, Im Park 6
08.04. – pon., 16.00-18.00, St. Hildegard (Alfred-Faust-Str. 45, Kattenturm)
09.04. – wt., od 18.30, St. Antonius (Oewerweg 40-42, Osterholz)
11.04. – czw., 16.00-18.00, St. Pius (Willakedamm 6, Huchting)
13.04. – sob., od 15.30, St. Elisabeth (Suhrfeldstr. 159, Hastedt)
14.04. – Niedziela Palmowa
▪ 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)
15.04. – pon., 16.00-18.00, St. Thomas (Grenzwehr 61, Blockdiek)
16.04. – wt., 16.00-18.00, St. Hedwig (Kurt-Schumacher-Allee 62, N. Vahr)
17.04. – śr., 16.00-17.00, St. Josef (Alter Heerweg 37, Oslebshausen)
17.04. – śr., od 17.30, St. Elisabeth (Suhrfeldstr. 159, Hastedt)
Uwaga! Nie będzie spowiedzi w Wielką Sobotę i w czasie Świąt!

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
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cywilnego i zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim. Należy zgłosić
się trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
*******

„Bóg zapłać” za kolędę
Dziękujemy wszystkim, którzy zaprosili nas z tegoroczną wizytą
duszpasterską. W niedzielę 11 lutego w kościele St. Benedikt o godz. 13.00,
celebrowana była Msza św. w intencji wszystkich, którzy wystosowali
zaproszenie na kolędę w bieżącym roku duszpasterskim – o zdrowie,
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. Niech Bóg Wam obficie
błogosławi!
Duszpasterze PMK Bremen

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)
DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ WŁĄCZNIE (20.04)!
▪ St. Ursula - Schwachhauser Heerstr. 166/Ecke Emmastr., 28213 Bremen (SU)
OD ŚRODY W OKTAWIE UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO WŁĄCZNIE
(24.04)!
▪ St. Josef - Alter Heerweg 37, 28239 Bremen (SJ)
▪ St. Michael - Im Park 6, 27318 Hoya (SM-Ho)
30.03. - sobota (SE)
15.45 - Gorzkie żale
16.00 - 1/ + Kazimiera Płotka w 11. rocznicę śmierci oraz Johann Lowiński
w 5. rocznicę śmierci
2/ + Anna Dobiasz
31.03. - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.45 (SJ) - Gorzkie żale
9.00 (SJ) - 1/ ++ Józef i Aleksandra Wojcieszak
2/ Intencja dziękczynna za obronę pracy magisterskiej
10.45 (SB) - Gorzkie żale
11.00 (SB) - 1/ ++ Rajmund, Ewald, Alfred, Melanie
2/ + Damian Karolczak
12.45 (SB) - Gorzkie żale
13.00 (SB) - 1/ ++ O radosne spotkanie z Panem w Królestwie Niebieskim
dla brata Czesława Mateja i męża Lecha Tarkowskiego
w 3. rocznicę śmierci
2/ W intencji Jonatana Bartus z okazji drugich urodzin, z
podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże
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błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jonatana i całej
jego rodziny
03.04. – środa - nowenna (SE)
18.00 - 1/ W intencji księdza proboszcza Zdzisława, o zdrowie i potrzebne łaski
2/ W intencji księdza proboszcza Zdzisława, o zdrowie i potrzebne łaski
04.04. - pierwszy czwartek miesiąca (SJ)
18.00 05.04. - pierwszy piątek miesiąca (SE)
17.30 – Droga Krzyżowa
18.00 – 1/ W intencji księdza proboszcza Zdzisława, o cud uzdrowienia, potrzebne
łaski, opiekę Matki Bożej oraz o siłę dla jego rodzeństwa i całej rodziny
06.04. - pierwsza sobota miesiąca (SE)
Pierwsza sobota miesiąca. Zmiana tajemnic dla członków Róż Żywego Różańca.
16.00 - 1/ ++ Henryk w 27. rocznicę śmierci, Franciszka w 2. rocznicę śmierci oraz
Eugeniusz Lewandowski
2/ O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin
Róży Różańcowej św. Faustyny
19.00 (SM, Hoya) – 1/ W intencji rodziny Biczkowskich, w podziękowaniu
za długoletnie pożycie małżeńskie
2/ + Jadwiga Godzińska
07.04. - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.45 (SJ) - Gorzkie żale
9.00 (SJ) - 1/ ++ Józefa i Antoni Kosiek
2/ + Stanisław Ignatowicz w 2. rocznicę śmierci
10.45 (SB) - Gorzkie żale
11.00 (SB) - 1/ W intencji ks. Proboszcza Zdzisława, o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – int od Róż Różańcowych
bł. ks. J. Popiełuszki oraz św. o. St. Papczyńskiego
2/ W intencji Elżbiety i Jarzego Kraska z okazji 50-tej rocznicy ślubu,
z podziękowaniem za otrzymane łaski, wspólnie przeżyte lata
oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
na dalszą drogę życia
12.45 (SB) - Gorzkie żale
13.00 (SB) - 1/ + Edmund Jarecki
2/ ++ Wojciech Sulik w 4. rocznicę śmierci i Józef Piotrowski
w 5. rocznicę śmierci oraz za wszystkich zmarłych rodziny
10.04. – środa - nowenna (SE)
18.00 - W intencji Jarzego Peek, z prośbą o pomyślną operację, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
12.04. - piątek (SE)
17.30 – Droga Krzyżowa
18.00 –
13.04. - sobota (SE)
15.45 - Gorzkie żale
16.00 - 1/ + Dorota Misch w 1. rocznicę śmierci
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14.04. – NIEDZIELA PALMOWA
8.45 (SJ) - Gorzkie żale
9.00 (SJ) - 1/ ++ Irena i Bronisław Dittmann
10.45 (SB) - Gorzkie żale
11.00 (SB) - 1/ + Marian Kamiński
12.45 (SB) - Gorzkie żale
13.00 (SB) - 1/ W intencji Anisy-Marie z okazji urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
17.04. – środa - nowenna (SE)
18.00 - 1/

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Przeżywamy w kościele St. Elisabeth - Suhrfeldstr. 159, 28207 Bremen (SE)

18.04. - WIELKI CZWARTEK (SE)
16.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
W Wielki Czwartek będziemy przeżywać pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia
sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu za pobożne odśpiewanie hymnu
eucharystycznego „Sław, języku, tajemnicę”, możemy uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.

19.04. - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ (SE)
Dziś rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego.

18.30 19.00 -

Droga Krzyżowa
Liturgia ku czci Męki Pańskiej

ADORACJA CHRYSTUSA W GROBIE DO 22.00
Spowiedź w Wielki Piątek (19.04.) - St. Elisabeth - w godz.
18.30-19.00 i podczas adoracji Jezusa w Grobie Pańskim. Wielki
Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa. Tego dnia Kościół na znak
żałoby powstrzymuje się od sprawowania Mszy św. Wierni
gromadzą się na wielkopiątkowej liturgii składającej się z
Nabożeństwa Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej. W
Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, abstynencja od potraw
mięsnych i alkoholu. 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 obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Kościół jednak zachęca, aby w praktykę
postu wprowadzać także tych, którzy w sensie ścisłym nie są do niego zobowiązani, np.
dzieci.. Przeżywajmy ten dzień tak, jakby umarł nam ktoś bardzo bliski. Za pobożne
ucałowanie Krzyża możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
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20.04. - WIELKA SOBOTA - Liturgia Paschalna (SE)
20.00 - Msza św. Wigilii Wielkanocnej i procesja rezurekcyjna
1/ ++ Marianna Targosz w 7. rocznicę śmierci oraz Franciszek, Zdzisław
i Anna Targosz
2/ W intencji Katarzyny i Jakuba z okazji urodzin , z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
Wielka Sobota upamiętnia zstąpienie Chrystusa do
Otchłani. Zgodnie z naszą polską tradycją warto także w
tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów
mięsnych.
W Wielką Sobotę wieczorem celebrowana jest Wigilia
Paschalna należąca już do Niedzieli Zmartwychwstania.
W bogatej Liturgii Słowa przywołamy całą historię
zbawienia od stworzenia świata aż do zmartwychwstania
Chrystusa. Zostanie poświęcony ogień i paschał. Tego dnia przyjdźmy do kościoła ze
świecami. Bardzo prosimy o odpowiednie zabezpieczenie świec, by parafiną nie kapać na
inne osoby i nie plamić wnętrza kościoła. Za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych możemy
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW
W Wielką Sobotę (20.04.) będziemy błogosławić pokarmy na
świąteczny stół, wspominając modlitwę Jezusa przed
wieczerzą paschalną. Błogosławienie pokarmów w naszej Misji
będzie w trzech kościołach, w następujących godzinach:
▪ St. Benedikt (Woltmershausen), godz. 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00,
▪ St. Josef (Oslebshausen), godz. 14.00,
▪ St. Hedwig (Neue Vahr), godz. 14.30 i 15.00,
▪ St. Elisabeth (Hastedt), ok. godz. 22.00 (czyli po zakończeniu Liturgii Wigilii
Paschalnej).

21.04. - WIELKANOC – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Najbliższy tydzień to Mistyczny Czas – Oktawa
Zmartwychwstania Pańskiego, naszego największego
Święta. Pozwólmy, by serca nasze wypełniła radość
paschalna. Od Wielkiego Piątku duchowo
przygotowujmy się również, przez codzienne
odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego, na
Święto Miłosierdzia.
9.00 (SJ) - W intencji Urszuli i Joachima w 40-tą rocznicę ślubu, z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
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11.00 (SB) - Msza św. w języku polskim i niemieckim wspólnie z niemiecką parafią
13.00 (SB) - 1/ O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Galler
2/ W intencji Ludogardy i Jerzego Peek z okazji 45-tą rocznicę ślubu,
z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże
i opiekę Matki Bożej

22.04. - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
9.00 (SJ) - ++ Elza i Leonard Fuchs, Ewald Werner, dziadkowie Augusta i Ludwik Werner
oraz Florentyna Kycia
11.00 (SB) - 1/ Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kathariny Vogt w 19-tą
rocznicę urodzin
2/ + Stanisław Buca i zmarli z rodziny
13.00 (SB) - ++ Izabela Jankowska w 16. rocznicę śmierci oraz Teresa Jaowska
24.04. - środa w Oktawie Wielkanocy - nowenna (SU)
18.00 - W intencji Klaudiusza z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
27.04. - sobota w Oktawie Wielkanocy - WIGILIA ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
16.00 (SU) - + Marcin Szymańczyk
28.04. - II NIEDZIELA WIELKANOCY – ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
9.00 (SJ) - 1/ O Miłosierdzie Boże dla żywych i zmarłych z rodzin Zaręba, Labuda,
Wójcikiewicz i Błażewicz
2/ ++ Stanisława i Stanisław Kręcijasz, zmarli rodzice z obojga stron i dusze
w czyśćcu cierpiące
11.00 (SB) - 1/ W intencji Niny z okazji 12-tych urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej
dla niej i całej rodziny
2/ + Alina Glińska w 15. rocznicę śmierci
13.00 (SB) 1/ O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin Róży
Różańcowej św. Jana Pawła II
2/ W intencji dusz czyśćcowych, o odpuszczenie grzechów i darowanie kar

OGŁOSZENIA - WYDARZENIA - INFORMACJE
BIURO PARAFIALNE – PRZERWA ŚWIĄTECZNA
Od wtorku (16.04.2019) do wtorku (23.04.2019, włącznie) – biuro Misji będzie nieczynne.
25.05. - KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
W piątek 17 maja w godzinach 18.00 – 22.00 w salce obok
kościoła St. Benedikt w dzielnicy Woltmershausen:
Butjadinger Str. 70 / Auf dem Bohnenkamp 4, 28197
Bremen, odbędzie się kurs przedmałżeński. Zapraszamy
osoby już zapisane oraz pary narzeczonych, które
zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć sakrament małżeństwa. Zgłoszenia w biurze Misji
oraz u księży.
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PASCHALIKI I KARTKI ŚWIĄTECZNE
W okresie Wielkiego Postu, przy prasowym kąciku, możemy nabywać
kartki świąteczne, oraz małe świece wielkanocne tzw. paschaliki.
Przydadzą się one w Wielką Sobotę podczas Liturgii Paschalnej,
zwłaszcza przy odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych. Paschalik
można również zapalić w domu podczas świątecznych posiłków przy
wielkanocnym stole.
PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
■ Marzec - ewangelizacyjna:
Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są
prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i
aby ich prawa były uznawane.
■ Kwiecień – powszechna: Za lekarzy i personel
organizacji humanitarnych, przebywających na
obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne
życie, by ratować życie innych, aby ich prawa były uznawane.
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 w piątki o
godz. 19.00 w salce przy kościele St. Benedikt. Termin kolejnego
spotkania: 05.04.2019r.
Kontakt: Apolonia: 0152/ 34 38 94 65, e-mail: Apoloniaa@gmx.de
Miriam: 0177/ 32 70 625, e-mail: miriamk.97@web.de
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”. Pragniemy
uwielbiać i lepiej poznawać Boga poprzez lekturę Biblii i nasz radosny śpiew, oraz modlić
się w różnych intencjach i potrzebach. Termin kolejnego spotkania: 12.04.2019r., kościół
St. Benedikt – dzielnica Woltmershausen: Butjadinger Str. 70 / Auf dem Bohnenkamp 4,
28197 Bremen. Bliższe informacje: ks. Karol: kom. 0171/1697884, e-mail:
karoljaruzel@gmail.com, albo: Iwona: kom. 0176/20167719, e-mail: iwona.gladis@gmx.de
PRZYGOTOWANIE BOŻEGO GROBU
W okresie Wielkiego Postu, w zakrystii lub przy stoisku z prasą, można złożyć ofiarę na
kwiaty do Grobu Pańskiego. Serdeczne „Bóg zapłać” za włączenie się w kultywowanie tej
pięknej, specyficznie polskiej tradycji.
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PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE
Z Bremen organizowana jest pielgrzymka do Medjugorie. Termin: od 03.10.2019. Bliższych
informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje p. Henryk Janicki, tel.: 0421 403555

**************

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” darczyńcom naszego rodzinnego balu
karnawałowego (03 marca br.): polskim sklepom Gucio i Lajkonik (dawny
Lukullus), oraz niemieckiemu sklepowi ERDBEERHOF NÜSTEDT ObstGemüse-Pflanzen. Dziękujemy również firmie UniFot za profesjonalną
obsługę fotograficzną naszych uroczystości.
***
GUCIO Polnische Spezialitäten
Polski sklep w Bremen przy August-Bebel-Allee 298, 28329 Bremen – Neue Vahr. Ponad
2000 produktów. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.30 – 18.00; sobota: 9.00 –
15.00. fb.com/guciobremen; www.gucio.de
LAJKONIK Polnische Spezialitäten Polskie sklepy znajdujące się przy Nimweger Straße 2,
28259 Bremen-Huchting, tel. 0421/ 84990066, oraz przy Graubündener Straße 83, 28325
Bremen-Osterholz, tel. 0421/ 17838894. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 9.00 –
19.00; sobota: 9.00 – 16.00. fb: www. facebook.com/polnischespz; www.lajkonik.de
ERDBEERHOF NÜSTEDT Obst - Gemüse - Pflanzen
Döhren 3, 27211 Bassum, tel. 04249/ 742, www.erdbeerhof-nuestedt.de Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00; sobota: 8.00 – 13.00. Filialne sklepy w Bremen:
Hofladen Arsten: Erdbeerhof Nüstedt, Arster Heerstraße 70, 28279 Bremen; Hofladen
Hemelingen: Erdbeerhof Nüstedt, Schlengstraße 8, 28309 Bremen; Hofladen Horn-Lehe:
Erdbeerhof Nüstedt, Leher Heerstraße 97, 28357 Bremen.
FOTOGRAFIA I WIDEOFILMOWANIE
Fotografia i wideofilmowanie: Śluby, Komunie, Chrzty, Eventy itp., Fotografia reklamowa,
sesje studyjne i plenerowe. DRON – filmowanie i fotografia z lotu ptaka. FOTOBUDKA –
obsługa wszystkich imprez okolicznościowych i firmowych. Informacje: „UniFot” - Tomasz
Marosz, Genter Str. 13, 28259 Bremen; mail: kontakt@unifot.de, tel. +49 152 119 88 411;
fb: polnischerfotograf, www.unifot.de

**************
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MAGAZYN INFORMACYJNY „HALLO POLONIA” ZAPRASZA:
22.04. – WYCIECZKA DO HOLANDII
22 kwietnia 2019 roku (lany poniedziałek) odbędzie się wyjazd do Holandii do skansenu
Zaansche Schansee, gdzie będzie można zobaczyć 18-wieczną wioskę, wyrabianie serów
metodą naturalną, produkcja ręczne robionych chodaków oraz wielu innych atrakcji, które
czekają na nas w tym miejscu. Następnym punktem zwiedzania będzie najpiękniejszy
wiosenny ogród w Europie Kuenkenhof który zachwyca różdnorodnością i kolorami
kwiatów. Cena 50 euro /os + bilety wstępu .Wyjazd z Bremen i Oldenburga. Kontakt : +49
170 971 15 16 ; lub na stronie www.schwarze-katze.eu/Holandia

Adresy kościołów, gdzie celebrowane są Msze Święte:
▪ St. Elisabeth - 28207 Bremen, Suhrfeldstr. 159 (SE)
DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ WŁĄCZNIE (20.04)!
▪ St. Ursula - 28213 Bremen, Schwachhauser Heerstr. 166/Ecke
Emmastr.
OD ŚRODY W OKTAWIE UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
WŁĄCZNIE (24.04)!
▪ 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; 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
tel. 0421/ 59 63 69 53
Sekretarka: Wioletta Hausmann, e-mail: w.kowal@pmk-bremen.de
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