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Kościół katolicki obchodzi w tym dniu Święto
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (NMP), które
w polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej
Zielnej - stanowi to nawiązanie do kwiatów oraz ziół

święconych tego dnia w kościołach. 
Uroczystość Wniebowzięcia NMP obchodzona jest
od V wieku oraz zalicza się do najstarszych świąt

maryjnych w Kościele. 
Apokryfy 

Istnieją dwie wersje opisu samego faktu wniebowzięcia
Maryi. Jedna skrócona, mówi o tym, że gdy Apostołowie
czuwali przy grobie Matki Zbawiciela, On sam przybył z

aniołami Michałem i Gabrielem. Polecił Michałowi,            by zabrał ciało Maryi na obłok
i złożył je w raju. Tam Aniołowie złożyli ciało pod drzewem życia. A gdy to uczynili,

Michał przyniósł Jej świętą duszę i połączył z ciałem. 

Druga wersja jest bogatsza i wprowadza świadectwo św. Tomasza Apostoła. Ten bowiem
spóźnił się i nie był na pogrzebie. Kiedy na obłoku zbliżał się do Góry Oliwnej, widział, jak
aniołowie niosą ciało Maryi do nieba. Na dowód tego spuścili mu szarfę, którą Apostołowie

założyli na ciało Maryi. 
Kiedy wysłuchał opowieści o Jej śmierci i pogrzebie, oświadczył, że Jej ciała już nie ma

w grobie, bo zostało zabrane do raju. Zdenerwowani Apostołowie wypominają mu grzech
niewiary, z jakim chodził siedem dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Tomasz ten swój

grzech uznaje, ale domaga się podejścia do grobu i otwarcia go celem sprawdzenia, czy
ciało się w nim znajduje. Tak też się dzieje. Apostołowie otwierają grób, a ten okazuje się

pusty. Tym razem Tomasz miał rację. Gdy jeszcze pokazuje szarfę, jaka spadła, gdy
Aniołowie nieśli ciało Maryi w stronę raju, wyznają wiarę w Jej wniebowzięcie. 

Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada
1950 r. w Konstytucji Apostolskiej "Munificentissimus Deus" (łac. Najszczodrobliwszy Bóg)
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W tekście konstytucji czytamy: "Dlatego po wielokrotnym zanoszeniu modłów do Boga
i wzywaniu światła Ducha Prawdy, na chwałę Wszechmocnego Boga, który okazał swą

szczególną życzliwość Maryi Dziewicy, na chwałę Jego Syna, nieśmiertelnego Króla
wieków, zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały Jego Czcigodnej Matki oraz

ku weselu i radości całego Kościoła, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych
Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat
objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po

zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej.
Dlatego jeśliby ktoś, czego niech Bóg broni, odważyłby sie temu zaprzeczyć albo

dobrowolnie podawać wątpliwość to, co zostało przez Nas zdefiniowane, niech wie,
że odpadł od Boskiej i katolickiej wiary." 

Orzeczenie to Ojciec święty wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności
prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Orzeczenie to oparł nie tylko na

dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi
w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny, ale także dlatego, że ta prawda była

od dawna w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym
autorytetem potwierdził i usankcjonował. 

W tradycji ludowej święto 15 sierpnia jest dziękczynieniem za zebrane plony. Tego dnia
przynosi się do Kościoła do poświęcenia barwne bukiety złożone ze zbóż, owoców,

warzyw, kwiatów i ziół. Wokół święta Wniebowzięcia powstało w kulturze polskiej wiele
zwyczajów związanych z poświęconymi w ten dzień wiankami uplecionych ze świeżych

ziół, które miały zabezpieczać przed wieloma chorobami. 

W naszej parafii poświęcenie ziół, kwiatów (kłosów zbóż i owoców) 
na mszy świętej 15 sierpnia o godz. 16.00

SAKRAMENTY  ŚWIĘTE

CHRZEST – udzielany jest zazwyczaj w niedzielę po Mszy św. o godz. 13.00 w kościele
St.  Benedikt,  lub po Mszy św. o godz.  18.00 w kościele St.  Ursula.  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
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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
Sierpień
1.08. - pierwsza sobota miesiąca (SB) 
Zmiana tajemnic dla członków Róż Żywego Różańca. 

15.30 - Różaniec fatimski 
16.00 - + Tadeusz Zimakowski

2.08. - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (ADORACYJNA) 
9.00 (SJ) -  W intencji Antosia Laskowski z okazji 9 urodzin
11.00 (SB) - W intencji Anieli z okaszji 75 rocz. ur. – podziękowanie za otrzymane łaski
                          z prośbą o zdrowiue i dalsze Boże błog.,  oraz + Konrad  
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 
18.00 (SU) -    O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin

             Róży Różańcowej św. Faustyny
5.08. - środa - nowenna (SU) 

18.00 - + Norbert Dereskiewitz
6.08. - pierwszy czwartek miesiąca (SJ) -  ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

18.00 - Msza św. wraz z nabożeństwem za kapłanów i o powołania do Bożej służby 
7.08. – pierwszy piątek miesiąca (SB) 

17.00 -Wystawienie Najświętszego Sakramentu; spowiedź św.; 
Koronka do Bożego Miłosierdzia i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

       18.00 -  Msza św. - W intencji Ireny w dniu ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski 
                                               oraz z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej 
08.08. - sobota 
      16.00 (SB) -  

18. 30 (SM-Ho) - + Albert Meslo
20.30 (MH-Su) - 

09.08. - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
9.00 (SJ) -
11.00 (SB) - + Maria Zadzierska w 20 rocz. śm.
13.00 (SB) - O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin Róży 

Różańcowej św. Jana Pawła II  
18.00 (SU) – za zmarłych i żyjących z rodzin Serca Jezusowego o łaskę gorliwości 
                        w modlitwie

12.08. – środa - nowenna (SU)  
18.00 - + Krzysztof Furtak

14.08. – piątek (SB) 
       19.00 – Uwielbienie z Adoracją Najśw. Sakramentu

15.08. - sobota - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (SB) 
16.00 - + Marta Rogowska 

16.08. - XX NIEDZIELA ZWYKŁA 
9.00 (SJ) -  

      11.00 (SB) - + Mariusz, Halina, Bogdan Szwedkowicz i wszyscy zmarli z rodziny
13.00 (SB) - + Mieczysław Kozera, Irena Kozera w 33 rocz. śm., 

                                   Waldemar Szafrański w 28 rocz. śm.
18.00 (SU) - O uświęcenie kapłanów i we wszystkich intencjach Matki Bożej
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19.08. - środa - nowenna (SU)
18.00 - + Maria , Tadeusz Smyk

21.08. – piątek (SB) 
      19.00 – Uwielbienie z Adoracją Najśw. Sakramentu
22.08. - sobota (SB) 

16.00 - + Jerzy Słomiński i rodzice z obojga stron
       20.30 (MH-Su) - 
23.08. - XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

9.00 (SJ) -
11.00 (SB) – W int. Danuty i Józefa Bartz w 45 rocz. ślubu – podziękowanie za 
                       otrzymane łaski i z prośbą  o zdrowie i dalsze  Boże błog.
13.00 (SB) - + Jan Sowa, Kazimierz Sowa
18.00 (SU) – + Maria i Jan Gogolewski

26.08. - środa - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ -    
                            nowenna (SU), 
       18.00 - + Ewa Kozłowska
29.08. - sobota (SB) 

16.00 - 
30.08. - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

9.00 (SJ) - W int. Amelii, Antosia, Filipa i Hiacynty o szczeęśliwy rok szkolny 
                           i przedszkolny, dary Ducha Św. i Boże błog.

11.00 (SB) - W int. Emilii i Mirona z ok. imienin, z podziękowaniem i prośbą
13.00 (SB) - W int. Jakuba Lala
18.00 (SU) - + Lidia, Sławomir i Zygmunt Szczep

OGŁOSZENIA - WYDARZENIA - INFORMACJE

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY:

SIERPIEŃ
Intencja powszechna:
Świat ludzi morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i 
żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i 
ich rodziny.

********

Termin I Komunii Świętej

Drodzy Rodzice dzieci pierwszokomunijnych!
Została podjęta decyzja co do terminu świętowania Uroczystości
I  –  Komunijnej.   Uroczystość  I  Komunii  planujemy  26  września
o godz. 11.00 w Kościele St. Ursula.
Pierwsze spotkanie powakacyjne przygotowujące do I Komunii 30
sierpnia o godz. 9.30. na tę katechezę zapraszamy wszystkie dzieci
przygotowujące się  do I  Komunii,   niezależnie  czy  ta  I  Komunia
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będzie w St. Ursula, 26 września  czy w Polsce jak dla niektórych dzieci. Dalsze informacje
na pierwszym powakacyjnym spotkaniu

MSZE ŚWIĘTE W SULINGEN – SEZON 2020

Od początku czerwca do końca sierpnia w 2 i  4 sobotę miesiąca przede wszystkim dla
pracowników sezonowych, celebrowane będą Msze święte w języku polskim w Sulingen.
Msza św. o godz. 20.30 (od godz. 20.00 spowiedź).; kościół Mariä Heimsuchung, Sulingen
27232, Schwafördener Weg 14 (oznaczenie w biuletynie: MH-Su).

Drodzy Rodzice,

dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie
warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, aby Bóg był
obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej modlitwie,
zwłaszcza wieczornej;  o świętowaniu niedzieli  i  uczestniczeniu we Mszy świętej
niedzielnej. Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót
chrześcijańskich  i  nikt  was  w  tym  nie  może  zastąpić.  Zachowujcie  religijne
zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie wasze dzieci szacunku do
każdego człowieka. Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie
młodego pokolenia w łączności  z  Chrystusem i  Kościołem. Tylko w ten sposób
dochowacie  wzoru,  dochowacie  wierności  waszemu  powołaniu  rodzicielskiemu
i potrzebom duchowym waszych dzieci.     ( Jan Paweł II, Łowicz, 14.06.1999 )
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Drogie Dzieci i Droga Młodzieży,
w nowym roku szkolnym  życzymy Wam Bożej opieki i światła Ducha św.

RELIGIA I JĘZYK POLSKI W MISJI
Zapraszamy dzieci i młodzież na naukę religii i języka polskiego

w Misji w Roku Pańskim 2020/2021

JĘZYK POLSKI W MISJI   PO FERIACH   
Lekcje języka polskiego po feriach rozpoczną się w piątek 4 września.
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 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 6 września 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,)  wyłożone  są  w  kościele  przy
czasopismach. 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.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU DOJRZAŁOŚCI 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
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Po  feriach  letnich  rozpocznie  się  poi  dluższej  przerwie  katecheza  dla  młodzieży  przed
sakramentem bierzmowania. Pierwsze zajęcia  6 września po Mszy św. o godz. 11.00 w
kościele  St.  Benedikt;  dzielnica  Woltmershausen:  Butjadinger  Str.  70  /  Auf  dem
Bohnenkamp 4, 28197 Bremen.
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  w listopadzie.

Spotkanie lektorów, kantorów i chętnych do czytania Pisma św. w czasie 
Mszy św.

 St. Josef - 20.09
 St. Benedikt – 20.09
 St. Ursula - 20.09
 St. Michael – Hoya -12.09

Spotkania lektorów odbędą się zaraz po Mszy św. w kosciele.

SPOTKANIE  MINISTRANTÓW  -  05.09  -  sobota  godz.  10.00.
Po  wakacjach  rozpoczynamy  kolejny  etap  formacji  ministrantów.  Być
ministrantem znaczy coraz bardziej kształtować serce i umysł do służby Bogu
poprzez  liturgię.  Służąc  Bogu służymy również  ludziom w domu,  szkole,
kościele; wszędzie. Bardzo prosimy wszystkich ministrantów  i ich rodziców
o przybycie.

SPOTKANIE  MŁODZIEŻY: 11.09  –  piątek,  godz.  19.00.
Zapraszamy  bardzo  serdecznie wszystkich  młodych,  którzy  pragną  w
radości  i  przyjaźni  spotkać  się  z  Bogiem,  Jego  Słowem zawartym w
Piśmie św. i sobą nawzajem. 

„Maryjo Królowo Polski, Jestem przy
Tobie, pamiętam, czuwam”.

      Miesiąc sierpień w tradycji narodu polskiego jest
czasem licznych pielgrzymek zwłaszcza pieszych do
Częstochowy. Pielgrzymi wędrując do Maryji przez
wiele dni z różnych stron Polski modlą się, śpiewają
i stają do apelu.
      Codziennie o godzinie 21.00 biją jasnogórskie
dzwony  i  wzywają  na  wieczorną  modlitwę  do
Jasnogórskiej  Królowej  Polski.  To  wezwanie
rozchodzi się po całym świecie i dociera również do
naszych  domów.  Ojcowie  Paulini   gromadzą  się
w kaplicy  Cudownego Obrazu  Matki  Bożej  i  wraz
z wiernymi śpiewają pradawną pieśń: „Bogurodzica
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Dziewica”, oraz „Apel Jasnogórski”. Dziesiątek różańca poprzedzony zostaje odpowiednim
rozważaniem i spontaniczną modlitwą nawiązującą do aktualnych potrzeb narodu, Polski,
pielgrzymów, oraz dodaje się jedno „Zdrowaś Maryjo” w intencji Ojca św. Na zakończenie
udzielane jest błogosławieństwo Ojczyźnie i całej Polonii. 

      Bardzo interesujący jest początek tej maryjnej modlitwy.
Kapitan Podlesiński, lotnik zmarły w 1934 roku, trochę niewierzący, a nawet zmagający się
nieco  z  Bogiem,  podczas  próbnego  lotu  nagle  usłyszał  rozkaz:  „Zniż  lot,  ląduj”.
Wylądował.  Gdy wysiadł z samolotu, nastąpiła eksplozja. Była wówczas godzina 21.00.
Gdy opowiedział o tym zdarzeniu swojej żonie, zapytała go jakiego dnia i o której godzinie
to się stało. Okazało się, że właśnie tego dnia o godzinie 21.00 polecała go Matce Bożej.
Kapitan,  gdy to  usłyszał  stanął  na baczność,  zasalutował  i  zwrócił  się  do Matki  Bożej
Częstochowskiej, meldując Jej jako swemu Dowódcy, od którego otrzymał rozkaz ratujący
go od śmierci.
       Kapitan Podlesiński nawrócił  się, zmienił życie,  założył wśród oficerów polskich
katolicką organizację  – „Krzyż i  Miecz”.  Członkowie tej  organizacji  mieli  w zwyczaju
codziennie o godzinie 21.00 meldować się na Apel przed Matką Bożą Częstochowską. 
W czasie wojny ks. Leon Cieślak szerzył praktykę apelu wśród młodzieży akademickiej, na
tajnych kompletach i w sodalicji mariańskiej. 
O godzinie 21.00 młodzież modliła się do Matki Bożej Jasnogórskiej.
      W 1946 r. została wydana książeczka zawierająca  teksty modlitw, wśród których jest
podany akt oddania się Matce Najświętszej. Nawiązując do tradycji ks. Cieślaka ułożono na
Jasnej  Górze  słowa  Apelu:  „Maryjo  Królowo  Polski,  Jestem  przy  Tobie,  pamiętam,
czuwam”. Tak zwięźle ułożone słowa są dziełem zbiorowym i stąd trudno jest mówić o ich
autorze.  Wraz z rozpowszechnieniem się tej pięknej praktyki apelu powstały różne jego
wersje  i  melodie.  Niezmienną  pozostała  idea  wieczornego  łączenia  się  z  Jasnogórską
Królową Polski.

     26 lata temu 12 czerwca 1987 na Jasnej Górze Jan Paweł II mówił:
„Maryjo Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
Ten apel powtarzają usta ludzkie - i ludzkie serca – na różnych miejscach ojczystej ziemi.
Również  i  poza  jej  granicami.  Codziennie  mówimy:  jestem  przy  Tobie,  a  pragniemy
powiedzieć: bądź z nami.  Ten Apel,  Maryjo,  jest dla nas - i  dla Ciebie.   Bądź z nami,
czuwaj  przy  nas,  jak  Matka  czuwa  przy  dzieciach;  a  także  i  wtedy,  gdy  dorosną,  nie
przestaje czuwać.”
 

 

Adresy kościołów: 
 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) 
 Mariä Heimsuchung - 27232 Sulingen,  Schwafördener Weg 14 (MH-Su) 
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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. Jan Kurcap, e-mail: Jan.Kurcap@bistum-osnabrueck.de ,  tel. 01578 2209623
Sekretarka: Wioletta Hausmann, e-mail: w.hausmann@pmk-bremen.de     
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