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I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.
( A na ziemi tego roku było tyle
wrzosu na bukiety ).
W Gdańsku staliśmy tak jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte.
I ci, co dobry mają wzrok
i słuch, słyszeli pono,
jak dudni w chmurach równy krok
Morskiego Batalionu.

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.
( A lato było piękne tego roku ).

I śpiew słyszano taki: - By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.
Lecz gdy wiatr zimny będzie dął,
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte.

W tym roku mija 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września
1939 roku dokładnie o godz. 4.47 niemiecki pancernik szkolny SchleswigHolstein ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte, znajdującą
się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Wcześniej Niemcy zbombardowali
Tczew i Wieluń.
Atak niemiecki na Polskę poprzedziły prowokacje m.in. w Gliwicach,
gdzie 31 sierpnia niemieccy żołnierze przebrani w cywilne ubrania napadli
na tamtejszą niemiecką radiostację, pozorując udział Polaków.
1 września 1939 roku o godz. 4.45, bez wypowiedzenia wojny,
niemieckie wojska uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej
granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji, co spowodowało, że łączna
długość frontu wyniosła ok. 1600 km. Atak był wspomagany
zorganizowanymi nalotami bombowymi Luftwaffe na większość miast
polskich.
Symbolem ataku Niemiec stało się uderzenie na polską składnicę
wojskową Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku, które rozpoczęło się o
godz. 4.45 strzałami pancernika „Schleswig-Holstein”. Statek wpłynął do
Gdańska z kurtuazyjną wizytą kilka dni wcześniej.
Do dziś trwa spór historyków, gdzie padły pierwsze strzały. Przeważa
opinia, że miejscem, w którym zaczęła się II wojna, był Wieluń, 15-tysięczne
miasteczko położone 21 km od polsko-niemieckiej granicy. Z kolei inni
historycy wskazują, że pierwszą ofiarą Niemców był Tczew, nad którym
bombowce Luftwaffe pojawiły się o godzinie 4.34. Zadaniem pilotów było
uniemożliwienie Polakom zniszczenia znajdujących się tam mostów na
Wiśle: drogowego i kolejowego. Stanowiły one strategiczną przeprawę
łączącą Rzeszę z Prusami Wschodnimi i zostały zaminowane kilka dni
wcześniej przez polskich saperów.
1 września rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego
Mościckiego wprowadzony zostaje na terenie całej Polski stan wojenny. W
II wojnie światowej uczestniczyło ponad 1,7 mld. ludzi z 61 państw. W
wyniku konfliktu zginęło około 60 milionów osób, w tym 6 mln obywateli
Polski.
Niestety dysproporcje sił pomiędzy Polską a Niemcami były ogromne.
Hitlerowcy mieli 1, 85 mln. żołnierzy, 11 tys. dział, 2800 czołgów i 2000
samolotów, zaś Polacy ok. 950 tys. żołnierzy, 4,8 tys. dział, 700 czołgów i
400 samolotów.
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Pamiętajmy tego dnia o wszystkich, którzy oddali w tym konflikcie życie
za naszą Ojczyznę i prośmy o pokój we wszystkich zakątkach świata, gdzie
również dzisiaj toczą się konflikty i giną ludzie.
"Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i
całej ludzkości”.
św. Jan Paweł II

Wypominki...
Zbliża się listopad, w którym
szczególnie
pamiętamy
o
naszych zmarłych. Zapalamy
znicze, kładziemy na ich grobach
kwiaty. Dla nas, wierzących,
najistotniejsza
jest
jednak
modlitwa za tych, którzy odeszli do domu Ojca. Pięknym zwyczajem jest
czytanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy
modlitwie Kościoła w tzw. wypominkach. Zmarli nie są przecież anonimowi!
Każde imię to konkretna osoba, niepowtarzalny ludzki los. Modląc się za
będących już po tamtej stronie, dziękujemy za ich życie, za dobro przez nich
uczynione, prosimy o odpuszczenie grzechów, błagamy o dar nieba dla
nich. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy. Prawda wiary o
świętych obcowaniu uświadamia nam, że również zmarli wspomagają nas
swym nieustającym orędownictwem przed Bogiem.
Niektórzy martwią się czy będą obecni w kościele podczas wyczytywania
imion „swoich” zmarłych. To nie jest najważniejsze. Ktoś przecież modli się
za „moich”, a ja modlę się za „jego” zmarłych. To także jest znak wspólnoty
Kościoła, w którym modlimy się jedni za drugich.
Wypominki w naszej parafii będą czytane przez cały listopad 15 minut
przed każdą Mszą św. (do rozpoczęcia Adwentu; ostatni raz w środę 27
listopada).
Kartki na wypominki wyłożone będą w kościołach przy śpiewnikach.
Można je zabrać i oddawać w następnych dniach po Mszy św. lub w biurze
parafialnym. Prosimy, aby imiona i nazwiska zmarłych wypisywać bardzo
starannie (czytelnie), oraz by zaznaczyć, w którym kościele wypominki mają
być czytane.
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SAKRAMENTY ŚWIĘTE
CHRZEST – udzielany jest zazwyczaj w soboty po Mszy św. o godz. 18.00
w kościele St. Ursula 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) 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. Ursula - Schwachhauser Heerstr. 166/Ecke Emmastr., 28213 Bremen
(SU)
▪ St. Josef - Alter Heerweg 37, 28239 Bremen (SJ)
▪ St. Michael - Im Park 6, 27318 Hoya (SM-Ho)
Wrzesień
01.09. – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
9.00 (SJ) – W intencji Julianny i Damiana Bogus, z okazji 5. rocznicy ślubu, z
podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą
opiekę Matki Bożej
11.00 (SB) – O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla członków
i rodzin Róż Różańcowych bł. ks. J. Popiełuszki oraz św. o. St. Papczyńskiego
13.00 (SB) – + Franciszek Paszkowiak w 1. rocznicę śmierci; + Janina Paszkowiak
04.09. – środa – nowenna (SU)
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18.00 – Za syna Grzegorza – niech Bóg bogaty w miłosierdzie ześle mu łaskę
ewangelicznej przemiany życia, ożywi wiarę i przywróci głód sakramentów, aby
żyjąc w łasce zasługiwał na Niebo i cieszył serca swoich rodziców
05.09. – pierwszy czwartek miesiąca (SJ)
Msza św. wraz z nabożeństwem za kapłanów i o powołania do Bożej służby;
18.00 – + ks. January Kownacki
06.09. – pierwszy piątek miesiąca (SB)
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu; spowiedź św.; Koronka do Bożego
Miłosierdzia; Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – W intencji Mii, o potrzebne dary Ducha Świętego i pomyślny rok szkolny
07.09. - pierwsza sobota miesiąca – (SU)
Zmiana tajemnic dla członków Róż Żywego Różańca.
17.30 – Różaniec fatimski
18.00 – O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i
rodzin Róży Różańcowej św. Faustyny
08.09. - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) – O uświęcenie kapłanów i we wszystkich intencjach Matki Bożej
11.00 (SB) – + Adam Meckerburg
13.00 (SB) – + Edmund Jarecki
11.09. – środa – nowenna (SU)
18.00 – + Engelbert Wróbel
14.09. – sobota – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
16.00 (SM-Ho) –
18.00 (SU) – 1/ + Konrad Jaruschowitz – intencja od rodziny
2/ ++ Józef Mazur, Henryk Cyron w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice
z obojga stron
15.09. – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) – 1/ + Gertruda Mittmann w 9. rocznicę śmierci
2/ W intencji Wioletty i Lutza z okazji 1. rocznicy ślubu, z
podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
11.00 (SB) – 1/ ++ Małgorzata Czernecka, Henryk Bronder
2/ W intencji Barbary Bartoszewicz w dniu 92. urodzin, z
podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
13.00 (SB) – 1/ O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
członków i rodzin Róży Różańcowej św. Filomeny
2/ + Piotr Doraziński
18.09. - środa
ODWOŁANA MSZA ŚWIĘTA
21.09. - sobota (SU) – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
18.00 – + Marcin Szymańczyk
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22.09. - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) – + Alfred Brzozowski w 1. rocznicę śmierci
11.00 (SB) – ++ Irena i Bogusław Dittmann
13.00 (SB) – W intencji Teresy Dacko z okazji 70. urodzin oraz za Teresę i Piotra
Dacko z okazji 39. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego,
z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błog.
i opiekę Matki Bożej
25.09. - środa - nowenna (SU)
18.00 – W intencji Jerzego Peek, z podziękowaniem za szczęśliwą operację oraz
z prośbą o dalsze zdrowie i potrzebne łaski
28.09. - sobota (SU)
18.00 – W intencji Adama Jordana, z okazji 1. rocznicy urodzin, o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
29.09. - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) – W intencji Amelii, o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego
i błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym
UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTEK I MINISTRANTÓW
11.00 (SB) - 1/ ++ Sławomir Szczep w 1. roczn. śmierci; Lidia i Cezary Szczep i zm.
z rodz.
13.00 (SB) – ++ Eugenia i Alojzy Guzowski; Henryk Baranowski
Październik
02.10. - środa – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów - nowenna (SU)
18.00 – W intencji małżonków Izabeli i Dawida, o uratowanie ich małżeństwo
oraz o łaskę wiary dla Dawida
03.10. – pierwszy czwartek miesiąca – (SJ)
Msza św. wraz z nabożeństwem za kapłanów i o powołania do Bożej służby;
18.00 –
04.10. – pierwszy piątek miesiąca – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – (SB)
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu; spowiedź św.; Koronka do Bożego
Miłosierdzia; Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 –
05.10. - pierwsza sobota miesiąca (SU)
Zmiana tajemnic dla członków Róż Żywego Różańca.
17.30 - Różaniec fatimski
18.00 – O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla członków
i rodzin Róży Różańcowej św. Faustyny
06.10. – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) – + Janina Świtelska i wszyscy zmarli w czyśćcu cierpiący
11.00 (SB) – O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla członków
i rodzin Róż Różańcowych bł. ks. J. Popiełuszki oraz św. o. St. Papczyńskiego
13.00 (SB) – + Edmund Jarecki
09.10. – środa – nowenna (SU)
18.00 – W intencji Jaden’a, o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
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12.10. – sobota
16.00 (SM-Ho) –
18.00 – W intencji Jadwigi i Karla Pogodalla w 55. rocznicę ślubu,
z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
13.10. – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) – + Piotr Gruszkowski i zmarli z rodziny
11.00 (SB) – + Tadeusz Libera 1. rocznicę śmierci
13.00 (SB) – + Konrad Jaruschowitz oraz zmarli w czyśćcu cierpiący
16.10. - środa – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej – nowenna (SU)
18.00 – W intencji Aarona o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
19.10. - sobota (SJ) UWAGA! ZMIANA KOŚCIOŁA CELEBRACJI MSZY ŚWIĘTEJ!
NIE MA RÓŻAŃCA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ!
18.00 – W intencji Kamila z okazji 25 rocznicy urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej
20.10. – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) – + Krystyna Karski
11.00 (SB) – ++ Stanisława i Kazimierz, zmarli z rodzin Chareckich, Lebiedź i Riechel
13.00 (SB) – ++ Stanisław Błachuc w 4. rocznicę śmierci, zmarła żona Irena
Błachuc oraz zmarli rodzice z obojga stron
23.10. - środa – nowenna (SU)
18.00 – + Norbert Dereskewitz
* + Zdzisław Majewski
26.10. – sobota (SU)
18.00 – ++ Stefania, Stanisław i Zenon Zaroślińscy
27.10. – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
9.00 (SJ) – ++ Elza, Leonard Fuchs; Erika, Ewald Werner; dziadkowie Augusta
i Ludwik Werner; Florentyna Kycia i zmarli w czyśćcu cierpiący
11.00 (SB) – + Jürgen Klatt
13.00 (SB) – + Danuta Grynkiewicz
30.10. – środa – nowenna (SU)
18.00 – ++ Marta, Piotr, Henryk Danecki
* ++ Anna i Bolesław Gancarz; Maria i Mieczysław Szymczyk
01.11. – piątek – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, pierwszy piątek miesiąca –
(SB)
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu; spowiedź św.; Koronka do Bożego
Miłosierdzia; Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – ++ Konrad, Helena, Augustyn Jaruschowitz; Maria, Paweł Chmiel
oraz zmarli w czyśćcu cierpiący
**************

7

OGŁOSZENIA - WYDARZENIA - INFORMACJE
PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
■ Wrzesień - powszechna: Aby wszyscy, którzy
wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i
aby niesprawiedliwość, która szerzy się w
świecie, nie miała ostatniego słowa.
■ Październik - ewangelizacyjna: Aby tchnienie
Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną
w Kościele.
■ Listopad - powszechna: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty
religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i
pojednania.
BIERZMOWANIE 2020 – ZAPISY MŁODZIEŻY
Zapraszamy młodzież chcącą przystąpić do sakramentu bierzmowania do
zgłaszania się po Mszach św. u księdza lub w biurze parafialnym. Formularze
zgłoszeniowe będą wyłożone w kościołach. Szczegóły dotyczące harmonogramu
spotkań i czasu, kiedy będą się one odbywać, zostaną podane w najbliższych
tygodniach.
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 (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:
06.09; 27.09; 11.10; oraz 25.10. Początek godz. 19.00,
w kościele St. Benedikt – dzielnica Woltmershausen:
Butjadinger Str. 70/Auf dem Bohnenkamp 4, 28197
Bremen. Bliższe informacje: ks. Karol: 0421/59636953, email:
karoljaruzel@gmail.com,
albo:
Iwona:
0176/20167719, e-mail: iwona.gladis@gmx.de
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 wspólne „wyjścia”.
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Zaproszony i mile widziany jest każdy młody! Spotkania odbywają się w piątki o
godz. 19.00 w salce przy kościele St. Benedikt, Butjadinger Str. 70, 28197 Bremen.
Terminy spotkań: 20.09., 04.10., 18.10.
Kontakt: Apolonia: 0152/ 34 38 94 65, e-mail: Apoloniaa@gmx.de
Miriam: 0177/ 32 70 625, e-mail: miriamk.97@web.de.
JĘZYK POLSKI W MISJI
Lekcje języka polskiego odbywają się w piątki w dwóch
grupach wiekowych (godz. 16.00 – 17.00 – grupa młodsza,
godz. 17.00 – 18.00 – grupa starsza) w salce obok kościoła
St. Benedikt; dzielnica Woltmershausen: Butjadinger Str. 70
/ Auf dem Bohnenkamp 4, 28197 Bremen. Lekcje języka polskiego z elementami
ojczystej 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
Zajęcia religii odbywają się w niedzielne przedpołudnia o godz. 9.30 przy
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! Zapisy na
katechezę i język polski są jeszcze możliwe bezpośrednio u prowadzących
zajęcia.
14.09. – RANDKA MAŁŻEŃSKA
Wiele małżeństw w naszej wspólnocie cieszy się już wieloletnim wspólnym
życiem. Czy pamiętacie jeszcze swoje pierwsze spotkanie? Jakie emocje jemu
towarzyszyły? Młode małżeństwa mają pragnienie tego, aby przez całe życie
kochać się tak, jak w dniu ślubu. Te z dłuższym doświadczeniem zastanawiają się
czasem, gdzie podział się żar ich miłości. Proponujemy wszystkim małżonkom
randkę małżeńską. Będzie to okazja do stworzenia lepszego klimatu w
małżeństwie, do przywrócenia czułości i radości. Nie pozwólcie „zardzewieć“
Waszemu uczuciu, ale zainspirujcie się i wróćcie do tego, co robiliście na początku
Waszej znajomości. Randka małżeńska rozpocznie się 14 września, parafialną
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Mszą św. o godz. 18.00 w kościele St. Ursula. Kontynuowana będzie w restauracji
Meteora, Kornstr. 93, 28201, Bremen-Neustadt. Chętnych do wzięcia udziału w
tym wydarzeniu prosimy o zgłoszenia pod numerem: 01521 6909476 (w celu
rezerwacji stolików w restauracji).
29.09. – PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTEK I
MINISTRANTÓW
W niedzielę 29 września, na Mszy św. o godz. 11.00, w
kościele St. Benedikt, będziemy przeżywać uroczystość
przyjęcia nowych członków liturgicznej służby ołtarza.
Zachęcamy szczególnie dzieci, które w tym roku przystąpiły
do pierwszej komunii świętej, ale również wszystkie inne,
które mają pragnienie służenia Panu Jezusowi podczas Mszy
świętej.
19.10 – PIELGRZYMKA DO HEEDE
W sobotę 19 października organizowana jest pielgrzymka do sanktuarium
maryjnego w Heede. W Heede miały miejsce domniemane objawienia maryjne.
Zgodnie ze świadectwem czterech dziewczynek, wówczas w wieku 11-13 lat,
Maryja ukazała się im tu od 1 listopada 1937 r. do 3 listopada 1940 r. ponad 100
razy. W tym czasie wzywała przede wszystkim do modlitwy, zwłaszcza różańcowej.
Chciała odbierać tu cześć jako „Królowa Wszechświata” i „Królowa dusz
czyśćcowych“. Bliższych informacji udziela i zapisy przyjmuje Pan Henryk Janicki;
tel: 0421 403555. Wyjazd 19 października o godz. 8.30, sprzed dworca głównego
w Bremen.
12-13.10 – WIZYTA ZESPOŁU „CZEREMSZYNA Z UKRAINY”
W sobotę i niedzielę 12 i 13 października będziemy gościć w naszej parafii Zespół
Czeremszyna z Ukrainy, pochodzący z Tarnopola. Muzycy będą modlić się z nami
podczas Mszy świętych, upiększając liturgię swoim śpiewem. Poprzez swoje
koncerty członkowie zespołu zbierają fundusze na Domy Dziecka w Tarnopolu i
okolicy. Można będzie wysłuchać pięknych wykonań pieśni, zakupić płyty zespołu
oraz złożyć datki na domy dziecka, którymi się opiekują.
08.11. - KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
W piątek 08 listopada, w godzinach 18.00 – 22.00, w
salce obok kościoła St. Benedikt, 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.
Dokładny adres: Butjadinger Str. 70, 28197 Bremen.
10

3.11. – NABOŻEŃSTWO Z WYPOMINKAMI NA CMENTARZU OSTERHOLZ
W niedzielę 3 listopada o godz. 15.00 na cmentarzu Osterholz (Osterholzer
Heerstraße 32-34), zostanie odprawione nabożeństwo za zmarłych. Podobnie jak
w ubiegłych latach, spotkamy się przy kwaterze ofiar II wojny światowej.
Zapraszamy serdecznie do udziału w tym nabożeństwie. Prosimy o pomoc przy
przygotowaniu miejsca na modlitwę: wygrabienie liści, oczyszczenie kwater itp.
20.11 – NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W AUFERSTEHUNGSGEMIENDE
W środę 20 listopada o godz. 19.00 w ewangelickiej wspólnocie
Auferstehungsgemeinde w Bremen-Hastedt odbędzie się ekumeniczne, polskoniemieckie, nabożeństwo w intencji Polek, które zginęły w nalocie bombowym
podczas II wojny światowej i spoczywają tam pod gruzami po dzień dzisiejszy.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tej modlitwie. Z roku na rok jest nas
tam niestety coraz mniej. Nie pozwólmy aby piękna tradycja wspólnego
nabożeństwa została zapomniana. Strona niemiecka przyjmuje nas zawsze z
ogromną życzliwością, dlatego tym liczniej odpowiedzmy na ich zaproszenie. Ze
względu na to nabożeństwo nie będzie tego dnia Mszy św. w kościele St. Ursula.
Dokładny adres niemieckiej wspólnoty: Drakenburger Str. 42, 28207 Bremen.
**************
6-11.09 – III NIEMIECKO-POLSKI FESTIWAL DLA MŁODYCH MUZYKÓW Z NIEMIEC
I POLSKI
W tym roku - po raz trzeci! „Stowarzyszenie Młodych Muzyków z Niemiec i
Polski” organizuje Polsko-Niemiecki festiwal dla młodych muzyków w Bremen. Od
6 do 11 września spotka się około 100 dzieci i młodzieży z Niemiec i Polski, aby
muzykować, poznawać się i wymieniać doświadczenia. Festiwal jest miejscem
spotkań kulturalnych, podczas których świętujemy nie tylko partnerstwo miast
Bremy i Gdańska, ale przede wszystkim przy muzyce przyjaźń polsko-niemiecką.
Młodzi muzycy otrzymają w ciągu pięciu dni profesjonalne lekcje muzyki u
doskonałych pedagogów. Gitarzyści, pianiści i po raz pierwszy w tym roku
skrzypkowie będą trenować w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych, nawiązywać
kontakty i dzielić się swoimi doświadczeniami.
Wszystkie koszty dla uczestników zostaną pokryte przez Stowarzyszenie!
Ponadto młodzi artyści zaprezentują się
w dwa wieczory ( 7 i 8 września 2019 o
godz. 19.00 )
w sali koncertowej
Hochschule für Künste (Dechanatstr. 1315, 28195 Bremen) z muzyką kameralną
na pierwszym planie. Od duetów po
orkiestrę gitarową, każdy zespół jest mile
widziany i słyszany.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników muzyki!
Ten wyjątkowy festiwal muzyczny zwieńczony zostanie uroczystym koncertem w
zabytkowym Ratuszu w Bremen z udziałem wybitnych gości ze świata polityki i
kultury.
Blizsze informacje: Jolanta i Maciej Ziemski; tel.: 0421 2219027; kom.:
017623296607; E-Mail: verein@jungemusiker.com
www.jungemusiker.com
**************
POLONIJNE MAGAZYNY INFORMACYJNE „HALLO POLONIA” I „ORZEŁEK“
ZAPRASZAJĄ:
21.09. – PAINTBALL
Polskie czasopismo Orzełek organizuje 21.09.2019r. grę w paintball. Odbędzie się
ona w ośrodku BadBallz, Sannauer Hellmer, 2777 Ganderkesee. Rozpoczęcie o
godz. 14.30. Zapisy oraz bliższe informacje dostępne na stronie:
www.orzełek.eu/event/paintball-1. Gra przeznaczona jest tylko dla osób
pełnoletnich.
05.10. – POLSKI FESTIWAL W EINDHOVEN
Magazyn Hallo Polonia organizuje 5.10.2019r. wyjazd na koncert Polski Festiwal w
Eindhoven, występują na nim m.in.: Lady Pank, Piękni i Młodzi, Boys, DJ Hazel,
Jacek Mędrala. Wyjazd z Bremen, koszt 70 euro (transport plus bilet). Rezerwacja
miejsc jest możliwa na stronie www.schwarze-katze.eu/bilety/ lub pod nr tel.
0170 971 15 16 (whats app). Na miejscu odbędzie się Festiwal polskiego jedzenia.
Serdecznie zapraszamy!!!
**************

Adresy kościołów, gdzie celebrowane są Msze Święte:
▪ St. Ursula - 28213 Bremen, Schwachhauser Heerstr. 166 (SU)
▪ 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
P.O. Proboszcza: ks. Karol Jaruzel, e-mail: karoljaruzel@gmail.com,
tel. 0421/ 59 63 69 53
Sekretarka: Wioletta Hausmann, e-mail: w.hausmann@pmk-bremen.de
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