XXII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie – Bremen, 31.08 / 01. 09. 2019
1. Maryjna nowenna
W środę 04 września o godz. 18.00, w kościele St. Ursula, będzie
Msza św. z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
2. Nabożeństwo za powołanych
W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca września. W czwartek, 05 września, będzie Msza święta z
nabożeństwem za kapłanów i o powołania do Bożej służby o godz.
18.00 w kościele St. Josef.
3. Pierwszy piątek miesiąca
W piątek, 06 września, w kościele St. Benedikt od godz. 17.00
będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Na jej zakończenie
odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bezpośrednio
po niej będzie Msza święta. W trakcie trwania adoracji będzie można
skorzystać z sakramentu spowiedzi.
4. XXIII Niedziela Zwykła
Porządek Mszy świętych w przyszłą niedzielę (07.09/08.09):
- W sobotę, 07 września, pierwsza sobota miesiąca, w kościele
St. Ursula o godz. 17.30 różaniec fatimski, po nim o godz. 18.00 Msza
święta;
- W niedzielę, 08 września, o godz. 9.00 w kościele St. Josef, o godz.
11.00 i 13.00 w kościele St. Benedikt.
5. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania
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.

6. Uwielbienie Bożego Słowa
W piątek, 06 września na godz. 19.00, zapraszamy na kolejne
modlitewne uwielbienie z rozwazaniem Slowa Bozego po Mszy św. w
kościele St. Benedikt.
7. Randka małżeńska
W sobotę, 14 września, po raz pierwszy w naszej parafii organizujemy
tzw. randkę małżeńską. Szczegóły tej inicjatywy skierowanej do
wszystkich małżeństw, zarówno z długim oraz krótszym stażem,
momona znaleźć w najnowszym biuletynie.
8. 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej
Dzisiaj o godz. 17.00 w Sandbostel, gdzie podczas wojny znajdował
się obóz dla robotników przymusowych m.in. z Polski, odbędzie się
tego dnia uroczystość upamiętniająca wybuch największego konfliktu
w historii świata. Będą tam obecni przedstawiciele polskiego
konsulatu w Hamburgu oraz naszej parafii. Zwracam się z serdeczną
prośbą o zorganizowanie pocztu sztandarowego, który
reprezentowałby naszą wspólnotę.
Informationen für Ihre Anreise: Am besten finden Sie die
Kriegsgräberstätte Parnewinkel, in dem sie Google Maps
verwenden. Wenn Sie ein Navi nutzen, verwenden Sie bitte die
Adresse "Bremervörder Str. 27, 27446 Selsingen". Damit werden
Sie jedoch nicht direkt zu der Kriegsgräberstätte geführt, weil
diese keine eigene Adresse hat. Die Kriegsgräberstätte ist an der
Bundesstraße 71/Bremervörder Str. ausgeschildert.

9. III Niemiecko-polski Festiwal dla Młodych Muzyków
z Niemiec i Polski
„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.
Młodzi artyści zaprezentują się w dwa wieczory: 7 i 8 września
2019 o godz. 19.00 w sali koncertowej Hochschule für Künste
(Dechanatstr. 13-15, 28195 Bremen).
Szczegóły na plakatach przy wyjściu z kościoła.

