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11 LUTY – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

„Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do
ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard.
Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę
zamachu na życie świętego papieża.
Na obchody tego dnia Ojciec Święty wyznaczył wspomnienie objawienia Matki Bożej
w Lourdes, które przypada na 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się
corocznie w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. W tym roku odbędą się w Kalkucie.
Ustanowienie przez Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem dla
całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji
i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Papież we wspominanym
liście zaznaczył, że "ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu
katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na
konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu
cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej;
włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych,
popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu..." Sprawom ludzi chorych Jan
Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu.
Często spotykał się z chorymi i niepełnosprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podróży
apostolskich. Chorych prosił już na samym początku pontyfikatu o wsparcie modlitewne.
Kościół towarzyszy chorym w sposób szczególny, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym
w zakończeniu Ewangelii św. Marka "Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie"
(Mk 16, 18), naturalnie, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą. Dla umocnienia w chorobie mamy
specjalny dar - sakrament chorych. Olej chorych jest co roku błogosławiony w katedrach
w ramach Mszy Krzyżma sprawowanej przez biskupa w poranek Wielkiego Czwartku.”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chorych i cierpiących
oraz osoby opiekujące się chorymi
na Mszę świętą z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
w poniedziałek, 11.02.2019 o godz. 15.00
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IV NIEDZIELA ZWYKŁA
08.30 W int. Róż Różańcowych
10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim
Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie dla
Aleksandra i Gertrudy
Wsp. + Andrzej w 5. r. śm.
11.45 Dziękczynna i z prośbą o dalsze łaski dla Róży i Rajmunda
z rodzinami
Wsp. w int. Juliana w 1. r. ur.
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Przybyła-Kinkel
Wsp. W int. Beaty i Augustyna Tarasiuk w 25. r. małż. i ich dzieci
08.00 1. + Marianna i Jan i zmarli z rodziny
2. + Ryszard
18.00 1. + Karl-Heinz Hincke w 9. r. śm.
2. + Kazimierz i Kazimiera Hebda
Wsp. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w dniu ur.
15.00 W int. Seniorów
18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny w dniu ur.
Wsp. + Stanisław Lewandowski w 16. r. śm.
08.00 1. + Aniela
2. + Ryszard
18.00 1. W int. Dawida w dniu ur. o potrzebne łaski i bł. Boże
2. + Elżbieta
Wsp. + Andrzej Balcerzak w 1. r. śm.
16.00 St. Elisabeth Kirche, Arndtweg 17, 31785 Hameln
19.00 w kaplicy: + Katarzyna Kozińska w 4. r. śm.
V NIEDZIELA ZWYKŁA
08.30 + Hilda, Tadeusz, Janina, Ryszard
Wsp. + Franciszek Obruśnik w 2. r. śm.
10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim
+ Teresa Kubicz
11.45 + Barbara Perlińska
18.00 + Rafał Loga
Wsp. + Stanisława Czeszejko w 3. r. śm.
15.00 Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorych z udzieleniem
sakramentu namaszczenia chorych
1. + Ryszard Bzduła (greg. 1)
2. W int. Joachima o szczęśliwą operację
18.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 2)
2. + Aleksander Pucilowski
08.00 + Ryszard Bzduła (greg. 3)
18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim
Dziękczynna za otrzymane łaski i zdrowie
08.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 4)
2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Beaty w dniu ur.
18.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 5)
2. + Małgorzata i Leon Zimny w r. śm.
16.00 Badenstedt, Christ König, Am Soltekampe 2, 30455 Hannover
+ Jan, Marta, Stefania, Bronisława Kosyn i + Stefan Krause
Wsp. W int. Doroty Neumann w 80. r. ur. o zdrowie i bł. Boże
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w kaplicy: + Ryszard Bzduła (greg. 6)
Wsp. W int. Radia Maryja i Telewizji Trwam
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
08.30 + Kazimierz Tanaś w 1. r. śm.
10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim
+ Michał Kolebuk
11.45 O życie wiarą dla Oliwii, Macieja, Katarzyny, Izabeli, Karoliny,
Franciszka, Marcina i Poli
Wsp. + Tadeusz Klimek w 1. r. śm.
18.00 + Ryszard Bzduła (greg. 7)
08.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 8)
2. O zdrowie dla Joanny
Wsp. W int. Bolesława w 84. r. ur.
18.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 9)
2. + Antoni i Aniela Frej
08.00 1. W int. Grupy Fatimskiej
2. + Ryszard Bzduła (greg. 10)
18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim
+ Ryszard
08.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 11)
2. + Paweł, Amanda i Jerzy
18.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 12)
2. W int. Agnieszki z ok. ur. o zdrowie i błogosławieństwo Boże
16.30 St. Raphael, Antareshof 5, 30823 Garbsen
+ Magdalena Szpak w 1. r. śm.
Wsp. + Zenon i Alicja Tust
19.00 w kaplicy: + Ryszard Bzduła (greg. 13)
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
08.30 W int. Dominika w dniu ur. o zdrowie i błogosławieństwo Boże
10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim
W int. Daniela w dniu 18. ur. o dary Ducha Św. w dorosłym życiu
11.45 + Lucyna Herhut w 24. r. śm.
18.00 + Ryszard Bzduła (greg. 14)
08.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 15)
2. + Rozalia, Feliks i Józef
18.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 16)
2. + Jerzy, Amanda i Paweł
08.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 17)
2. + Teresa, Bogdan, Feliks, Zofia, Zygmunt i Włodzimierz
Wsp. + Eugeniusz Kruk w 4. r. śm.
18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim
+ Ryszard
08.00 1. + Ryszard Bzduła (greg. 18)
2. W int. Sabiny z ok. ur. o błogosławieństwo Boże i zdrowie
18.00 1. W int. Grupy Modlitewnej Przymierze
2. + Ryszard Bzduła (greg. 19)
16.30 Mühlenberg, St. M. Kolbe, Mühlenberger Markt 5, Hannover:
+ Ryszard Bzduła (greg. 20)
Wsp. W int. Alicji w dniu 59. ur. o zdrowie i bł. Boże
19.00 w kaplicy: w int. Kręgów Rodzin Domowego Kościoła
Wsp. W int. Laury w dniu ur.
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SAKRAMENTY ŚWIĘTE
CHRZEST w każdą II i IV niedzielę miesiąca po Mszy św.
południowej (godz. 12.45) w naszej Kaplicy. Wcześniej należy zgłosić
dziecko w biurze parafialnym. Potrzebna jest metryka urodzenia
(Geburtsurkunde), Rodzice chrzestni – jeżeli nie należą do naszej
parafii - potrzebują zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być
rodzicami chrzestnymi (Patenschein).
MAŁŻEŃSTWO przed zawarciem należy spisać protokół
przedślubny. Potrzebne są: metryka chrztu (nie starsza niż 3 miesiące),
dowód tożsamości, metryka ślubu cywilnego, zaświadczenie o
ukończonym kursie przedmałżeńskim. Należy zgłosić się 3 miesiące
przed datą ślubu. Mieszkający w Niemczech, aby móc ważnie zawrzeć
małżeństwo poza granicami Niemiec, potrzebują zgodę biskupa
miejsca, w którym mieszkają, czyli dla nas biskupa diecezji Hildesheim.
SPOWIEDŹ zawsze pół godz. przed Mszą św. W razie potrzeby
można uzgodnić dogodny termin.
NAMASZCZENIE

CHORYCH
odwiedziny
chorych
i starszych z posługą sakramentalną w każdy I piątek m-ca. Prosimy o
zgłaszanie się w biurze, można telefonicznie. W razie potrzeby
służymy chorym o każdej porze dnia i nocy. Sakrament umacnia
chorych w cierpieniu i przywraca zdrowie, jeśli taka jest wola Boża.
Prosimy nie odkładać go na ostatnią chwilę.

NAUKA RELIGII
Przygotowanie do I Komunii św. odbywa się w pon.: I grupa 16.30, II grupa 17.15.

Poniedziałki:

■ godz. 17.00 - dzieci 6 - 8 lat

Wtorki:

■ godz. 16.00 - dzieci 3 - 5 lat
■ godz. 16.30 - dzieci pokomunijne
■ godz. 17.15 - dzieci 10 - 12 lat

NASZA SZKOŁA
Podział grup nauczania j. polskiego w roku szkolnym 2018/2019
Izabela Nawrat
(mała salka na dole/biblioteka)

środa
16.00-17.30:
klasy V-VII;

czwartek

17.35-19.15:
klasy VII-X
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piątek

17.05-18.35
Klasy VI-VII

środa

czwartek
16.15-17.45:
klasy VI-VII;
17.45-19.20:
klasy IX-XI
16.00-17.00:
przedszkole
17.05 – 18.55
Klasy I - II

Anna Marcisz
(biblioteka)
Małgorzata Kriwisna
(sala katechetyczna na górze)
Marzanna Eichler

piątek

16.30-18.05:
klasy III-IV
15.30-17.00
Klasy VIII-IX
17.05.-18.35
(10-14 lat) polski
jako język obcy

J. NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Zapraszamy na naukę j. niemieckiego dla początkujących we wtorki o godz. 18.00.
Szczegółowe informacje u nauczyciela pod numerem 0157 / 857 48 133.

J. POLSKI JAKO OBCY
•

W każdą środę odbywają się zajęcia dla osób, które chcą się nauczyć
j. polskiego (język polski jako obcy). Grupa początkujących spotyka się o godzinie 16.30,
grupa zaawansowanch o godz. 18.00. Zajęcia w bibliotece, I piętro. Nie ma ograniczenia
wiekowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

J. ANGIELSKI: – DO YOU SPEAK ENGLISH?
•
•
•

Język angielski grupa kontynuacyjna - środy o 19.00.
Język angielski dla początkujących- czwartki o 17.00.
Język angielski dla zaawansowanych - czwartki o 18.30.

BIBLIOTEKA - każda niedziela w godz. od 12.45 do 13.30.

Zapraszamy do naszej biblioteki nie tylko starszych, ale również dzieci
i młodzież. Każdy znajdzie coś dla siebie.

DZIECIĘCA GRUPA TANECZNA „LAJKONIK” zapraszamy dzieci na zajęcia taneczne we wtorki:
grupa początkujących o godz. 17.00,
grupa zaawansowanych o godz. 17.45.

ZESPÓŁ TANECZNY POLONIA - zapraszamy młodzież
na zajęcia w piątki o godz. 19.00.
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KLUB MALUCHA

zapraszamy rodziców z małymi dziećmi do poznania się,
wspólnej zabawy i nauki w domu parafialnym we wtorki o godz.
10.00.
Kontakt: 0173 / 89 30 175.

CHÓR PARAFIALNY - poniedziałki godz. 20.15.
Serdecznie zapraszamy chętnych do śpiewu w chórze. Nie
zakopujmy swoich talentów, ale starajmy się je rozwijać na
chwałę Boga troszcząc się jednocześnie o piękno liturgii.

SCHOLKA AMANTES AMENTES - zaprasza do

wspólnej modlitwy poprzez śpiew i uwielbienie Boga. Próby w
każdą niedzielę
o godz. 16.00. Pan Bóg czeka na ciebie od dawna, przyjdź i
dłużej nie zwlekaj.

KARNAWAŁOWE SPOTKANIE SENIORÓW –

odbędzie się w środę 06.02.2019 o godz. 15.00.
Rozpocznie się Mszą św., następnie spotkanie
karnawałowe w domu parafialnym. Serdecznie
zapraszamy – przebierańcy mile widziani!

ROSENMONTAG – KARNAWAŁ DLA DZIECI -

zapraszamy wszystkie dzieci w strojach karnawałowych do wspólnej
zabawy karnawałowej w poniedziałek 04.03. od godz. 15.30 w naszym
domu parafialnym. W tym dniu nie ma nauki religii.

KRĘGI RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Jeśli chcecie budować rodzinę silną wiarą, pielęgnować miłość
małżeńską, nauczyć się rozwiązywania konfliktów… Zapraszamy Was
do wspólnoty Domowego Kościoła. Chcemy pomagać małżonkom
w budowaniu prawdziwej jedności i miłości. Spotykamy się raz
w miesiącu w grupach o stałym składzie (od 4 do 6 małżeństw), które
nazywamy kręgami Domowego Kościoła.
Zainteresowane małżeństwa prosimy o kontakt: slawekdudzik@web.de

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Intencja powszechna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary
handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy

6

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM – GRUPA „PRZYMIERZE”
W każdy piątek po Mszy św. i różańcu zapraszamy na modlitwę. „Przyjdź,
uwielbiaj Pana, On jest godzien wielkiej chwały”. Spotykamy się w domu
parafialnym przy PMK. Kontakt: 0160 / 71 20 756.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA - WYNAGRODZENIE SKŁADANE
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
Grupa Fatimska serdecznie zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu
połączoną z modlitwą różańcową w pierwsze soboty miesiąca o godz. 18.00.
Biorąc udział w tym nabożeństwie mamy możliwość wypełnienia tego,
o co prosiła Maryja w Fatimie.

ADORACJA DLA MŁODZIEŻY – Zapraszamy serdecznie wszystkich

młodych na adorację, która odbędzie się w niedzielę 17.02.2019 po Mszy św.
wieczornej (ok. godz. 19.00). Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym będzie
dla nas okazją do oddania Bogu wszystkich naszych spraw, trosk i problemów
oraz do pogłębienia i umocnienia naszej wiary. Adoracja będzie miała miejsce w kaplicy.
Po adoracji zapraszamy na herbatę i ciasto do domu parafialnego.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY
Zapraszamy serdecznie wszystkich młodych na spotkanie
ewangelizacyjne, które odbędzie się po Mszy św. wieczornej (ok. godz.
19.00) w niedzielę 24.02.2019. W czasie spotkania przez modlitwę,
rozważanie Pisma św. oraz rozmowy będziemy pogłębiali naszą wiarę
i umacniali przyjaźń z Jezusem.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów na zbiörkę w sobotę
23.02.2019 od godz. 10.00 do 12.00.

SPOTKANIA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

AA-Kontaktzentrum, Große Barlinge 66; 30171 Hannover oraz spotkania grupy wsparcia
rodzin AA Al-Anon, tel. 0157/7019257 (śr. 19.00 – 21.00 i niedz. 16.00 – 18.00) oraz AA Mariä
Lichtmess Kirche; Friedrich Lekvestr.7; 31135 Hildesheim, tylko ostatni piątek miesiąca
godz.19.00. Tel. kontakt.: 05121/514885.

PILOCI INTEGRACYJNI - możliwość skorzystania z pomocy przy wypełnianiu
druków w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 16.00 do 18.00 w sali naszego
domu parafialnego przy ul. Stilleweg 12 B.
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PODZIĘKOWANIE
Skladamy serdeczne podziękowanie za ofiarowane złoto na kielich mszalny.
Potrzebne jest 400 g złota, zostało ofiarowane już ok. 200 g.
Serdecznie dziękujemy tym, którzy przyczynili się do odnowy prezbiterium w naszym
kościele. Musiało ono zostać wyszlifowane ze wzgędu na nierówności w położeniu płytek
osiągające do 3 mm.
Wszystkim ofiarodawcom i pracownikom serdeczne Bóg zapłać!

RANDKA MAŁŻEŃSKA
16 lutego o godzinie 16.00 po raz kolejny zapraszamy
wszystkich na randkę małżeńską w naszym domu parafialnym.
Tym razem pragniemy wyświetlić film pt.: „Bóg nie umarł”,
w którym ukazany jest problem, przed którym stajemy coraz
częściej: Pójść za większością i wyrzec się Boga czy
zaryzykować i przyznać się do swojej wiary? Główny bohater na
zajęciach z filozofii ma napisać na kartce słynne zdanie Friedricha
Nietzschego: "Bóg umarł" i złożyć pod nim podpis. Jeśli tego nie zrobi musi zrezygnować
z zajęć lub udowodnić, że Nietzsche się mylił. Młody mężczyzna jako jedyny z grupy
podejmuje wyzwanie.
Jak co roku na widzów czekają upominki, pyszne ciasto i kawa. Opieka dla dzieci
zapewniona. Zapraszamy!

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 2019

wymagany przy zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego zarówno w Polsce jak
i w Niemczech będzie prowadzony w Polskiej Misji Katolickiej w Hannoverze w Wielkim
Poście. Spotkania odbędą się we wtorki i w piątki. Kurs rozpocznie się 08.03. a zakończy się
26.03. Do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim zapraszamy nie tylko narzeczonych, ale
także młodzież, która ukończyła 18 lat. Zapisy odbędą się na pierwszym spotkaniu.

Terminy spotkań:
1.
3.
5.

08.03. – pt. – godz. 19.00
15.03. – pt. – godz. 19.00
22.03. – pt. – godz. 19.00

2. 12.03. – wt. – godz. 19.00
4. 19.03. – wt. – godz. 19.00
6. 26.03. – wt. – godz. 19.00

POLSKA MISJA KATOLICKA
Adres:
Telefon
Biuro:
e-mail:
Proboszcz:
Wikariusz:

30655 Hannover, Stilleweg 12 B
0511/6498504 Fax.: 0511/6477921 www.pmk-hannover.de
pon.- pt.: godz. 9.30 -12.00 oraz 15.00 -18.00
PMK-Hannover@web.de
ks. kanonik Tadeusz Kluba
ks. Andrzej Remut
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