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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 wyznaczył Ojciec Święty wspomnienie objawienia Matki Bożej  
w Lourdes, które przypada na 11 lutego. 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. Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim 
nauczaniu sprawom ludzi chorych.  

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 

wtorek, 11.02.2020 o godz. 18.00 

PARAFIA POLSKA 
MATKI BOŻEJ  

CZĘSTOCHOWSKIEJ 
HANNOVER 1 (454) Luty 2020 

 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajemnice_fatimskie
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26.02.2020 - ŚRODA POPIELCOWA „POSYPMY GŁOWY POPIOŁEM...”  

Tak śpiewamy w pieśni przeznaczonej na ten dzień. 
Podczas Mszy św. kapłan posypuje głowy wiernych 
popiołem, wypowiadając ewangeliczną formułę: „Nawróć 
się i uwierz w Ewangelię” lub słowa  z Księgi Rodzaju: 
„Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. W ten sposób 
Kościół wzywa indywidualnie każdego wiernego do 
nawrócenia i pokuty za siebie i za świat. Msze św. o godz. 
9.30 i 18.00 w Hanowerze i o 18.00 w Hildesheim. 
 

 

DROGA KRZYŻOWA  

Hanower:  każdy piątek Wielkiego Postu  godz. 17.30 

Hildesheim:  każda środa  Wielkiego Postu  godz. 17.30 
 

GORZKIE ŻALE  

Hanower:  każda niedziela Wielkiego Postu  godz. 17.30 

Hildesheim: każda niedziela Wielkiego Postu  godz.   9.30 

PLAN SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ W OKRESIE WIELKIEGO POSTU 

zostanie podany w następnej gazetce. 

 

 
 

02.  IV NIEDZIELA ZWYKŁA - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

  08.30  
  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

    
    
  11.45  
    
  18.00  
03. pon. 08.00  
    
04. wt. 18.00  
05. śr. 15.00  
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

    
06. czw. 08.00  
    
07. pt. 18.00  
    
    
08. sob. 13.30  
  16.00 St. Elisabeth Kirche, Arndtweg 17, 31785 Hameln 

  19.00  

09.  V NIEDZIELA ZWYKŁA 

  08.30  
    

LITURGIA - INTENCJE MSZALNE 
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  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 
    
    
  11.45  
    
  18.00  
10. pon. 08.00  
11. wt. 18.00 Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorych z udzieleniem 

sakramentu namaszczenia chorych  

    
    
12. śr. 08.00  

    
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

    
13. czw. 08.00  

    
14. pt. 18.00  
15. sob. 16.00 Badenstedt, Christ König, Am Soltekampe 2, 30455 Hannover 

    
  19.00  

16.  VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

  08.30  
  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 
    
  11.45  
    
  18.00  
    
17. pon. 08.00  
18. wt. 18.00  
    
    
19. śr. 08.00  
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

    
20. czw. 08.00  

21. pt. 18.00  

    
22. sob. 16.30 St. Raphael Kirche, Antareshof 5, 30823 Garbsen 

    
    
  19.00  
    
23.  VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

  08.30  
  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 
    
  11.45  
    
  18.00  
24. pon. 08.00  
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25. wt. 18.00  
    
26.  ŚRODA POPIELCOWA 

  09.30  
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

    
  18.00  
27. czw. 08.00  
28. pt. 18.00  
    

29. sob. 19.00  
01.  I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

  08.30  
  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 
    
  11.45  
    
  18.00  

 
 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE 
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NAUKA RELIGII 

 

Przygotowanie do I Komunii św. odbywa się w poniedziałki: 
 I grupa (od A-L)  godz.  16.30                                      II grupa (od M-Z)  godz.  17.15  

Poniedziałki:   Wtorki:  

■ godz. 17.00 - dzieci 6 - 8 lat  ■ godz. 16.00 - dzieci 3 - 5 lat 
 ■ godz. 16.30 - dzieci pokomunijne - do 10 lat 
 ■ godz. 17.15 - dzieci 11 - 13 lat 
 

 
 

NASZA SZKOŁA 
 

 

Podział grup nauczania j. polskiego w roku szkolnym 2019/2020 

 środa czwartek piątek 

Izabela Nawrat 
(mała salka na dole/biblioteka) 

16.00-17.30 
Klasy V-VII; 

17.30-19.05  
Klasy VIII-IX 

 15.30-17.00 
Klasa V 
17.00-18.30 
Klasy VII-VIII 

Anna Marcisz 
(biblioteka) 

 16.15-17.45 
Klasy VI-VII; 

17.45-19.20 
Klasy IX-XI 

 

Małgorzata Kriwisna 
(sala katechetyczna na górze) 

 16.00 – 17.30  
Klasa I 
17.30 – 19.00 
Klasa II 

15.30 -16.30 
Przedszkole 

16.30-18.00 
Klasy III-IV 

Marzanna Eichler 
(biblioteka) 

  15.30-17.00 
Klasy VIII-IX 
17.05.-18.35 
(10-14 lat) polski 
jako język obcy 

 

 

SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO W HILDESHEIM: 
Miejsce zajęć: Gymnasium Josephinum, Domhof 7, 31134 Hildesheim 
Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty. 
Grupy: godz.    9.00 - 10.30 - kl.l – ll,      godz. 10.30 - 12.00 - kl. Ill - lV 
            godz.  12.00 - 13.30 - kl. - Vl - lX       Grupa przedszkolna - w trakcie tworzenia 
W każdym czasie można dołączyć do grupy.  

J. POLSKI JAKO OBCY 

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

 

BIBLIOTEKA – otwarta w każdą niedzielę 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. 
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DZIECIĘCA GRUPA TANECZNA „LAJKONIK” - 

zapraszamy dzieci na zajęcia taneczne we wtorki:  

grupa początkujących o godz. 17.00, grupa zaawansowanych  
o godz. 17.45. Dla dzieci od 10 lat w piątki o godz. 18.00 – 19.00. 

ZESPÓŁ TANECZNY POLONIA - zapraszamy młodzież 

na zajęcia w piątki o godz. 19.00.  
 

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. 
 

 ROSENMONTAG – KARNAWAŁ DLA DZIECI  
zapraszamy wszystkie dzieci w strojach karnawałowych do wspólnej zabawy 
karnawałowej w poniedziałek 24.02.2020 o godz. 15.30 w naszym domu 

parafialnym. W tym dniu nie ma nauki religii. 
 

KARNAWAŁOWE SPOTKANIE SENIORÓW 

- odbędzie się w środę 05.02.2020 o godz. 15.00. 

Rozpocznie się Mszą św., następnie spotkanie karnawałowe 
w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy – przebierańcy 
mile widziani! 

 

CHÓR PARAFIALNY – próby dbywają się w poniedziałki o 

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. 16.30. Pan Bóg czeka na ciebie od dawna, przyjdź i dłużej nie 

zwlekaj.  
 

MSZE ŚW. W JĘZYKU ALBAŃSKIM 
W naszym kościele od r. 2020 są sprawowane Msze św. w języku albańskim w każdą czwartą 
sobotę miesiąca o godz. 16.00. 

SPOTKANIE MINISTRANTÓW – serdecznie zapraszamy 

wszystkich ministrantów na spotkanie w sobotę 08.02.2020 o godz. 10.00.  
Wszystkim ministrantom oraz ich rodzicom w imieniu całej parafii dziękujemy 
za zaangażowanie i służbę Panu Bogu, i nam wszystkim. Ten trud niech 
wynagrodzi Wam Pan Jezus.  
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZj8rYxYfcAhVLZFAKHaVAA2wQjRx6BAgBEAU&url=http://kirchengemeinde-oldendorf.de/?page_id=2377&psig=AOvVaw1nvOsq_ckBQ3DpP4UfTYps&ust=1530865807393289
https://pl.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=764112
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RÓŻE RÓŻAŃCOWE – Intencja ogólna: Za migrantów, którzy wpadli  

w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, by ich wołanie o pomoc było 
słyszane i brane pod uwagę.  
 

 

KRĘGI RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA 
Jeśli chcecie budować rodzinę silną wiarą, pielęgnować miłość małżeńską, 
nauczyć się rozwiązywania konfliktów… Zapraszamy Was do wspólnoty 
Domowego Kościoła.  
Zainteresowane małżeństwa prosimy o kontakt: slawekdudzik@web.de 
 

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. 
 

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – Grupa Fatimska serdecznie 

zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu  
połączoną z modlitwą różańcową w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00.  
 

ADORACJA I SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY – Zapraszamy 

serdecznie wszystkich młodych na adorację w niedzielę 16.02.2020 po Mszy św. 
wieczornej (ok. godz. 19.00). Następne spotkanie młodzieży odbędzie się  
w niedzielę 23.02.2020 po Mszy św. wieczornej.  

 

RUCH CZYSTYCH SERC-RCS 
Serdecznie zapraszamy na następne spotkania, które odbędą się we wtorki 
11.02.2020 oraz 25.02.2020 o godz. 19.00 (po Mszy św. wieczornej). 

Zachęcamy młode osoby do włączenia się w ten piękny ruch.  

 
 

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.  

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 2020  

Zapisy uczestników odbędą się na pierwszym spotkaniu 

  TERMINY SPOTKAŃ: 

        1.    28.02. - pt. - godz. 19.00            2.   03.03. - wt. - godz. 19.00 

        3.    06.03. - pt. - godz. 19.00            4.   10.03. - wt. - godz. 19.00 

        5.    13.03. - pt. - godz. 19.00           6.   17.03. - wt. - godz. 19.00 

 

mailto:slawekdudzik@web.de
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiegJXpvYfcAhUNKlAKHX0ZABoQjRx6BAgBEAU&url=http://archive.wf-f.org/Rosary.html&psig=AOvVaw3HU2LHirpMRlPqFNSLF0Kx&ust=1530863698884054
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ67_jw4fcAhUFZlAKHa4gCYgQjRx6BAgBEAU&url=http://hddfhm.com/clip-art/monstrance-clipart.html&psig=AOvVaw2QX12Mc_DuVtK9QLHe4NYg&ust=1530865254300458
https://pixabay.com/pl/ptak-ikona-zwierz%C4%85t-symbol-rysunek-2724144/
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PODZIĘKOWANIE ZA KOLĘDĘ 
W lutym kończymy tegoroczną wizytę duszpasterską w naszej misji. Dziękujemy Bogu za 
wszystkie spotkania w Waszych domach, za szacunek i gościnę, z jakimi się spotykaliśmy, za 
podejmowane rozmowy, w których czuło się żywe zainteresowanie Kościołem, za wspólną 
modlitwę. Serdecznie dziękujemy za ofiary, które są przenaczone na cele parafialne. 

GRUPA ŚW. WALENTEGO 

Istnieje potrzeba spotykania się osób stanu wolnego w wieku od 25 do 40 
lat przy naszej PMK.  
Spotkania te będą związane z modlitwą, rozważaniem Pisma św., 
dyskusją o małżeństwie i luźną rozmową przy kawie. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca  
o godz. 16.00, pierwsze spotkanie odbędzie 01.03.2020. Zapraszamy! 

Kim był św. Walenty? Walenty z wykształcenia był 
lekarzem, z powołania duchownym. Żył w III wieku w Cesarstwie rzymskim 
za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz ten za namową swoich 
doradców zabronił młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić 
w związki małżeńskie. Uważał on, że najlepszymi żołnierzami są legioniści 
nie mający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby 
młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się 
w niewidomej córce swojego strażnika.(wtedy jeszcze nie obowiązywał 
celibat). Legenda mówi, że jego narzeczona pod wpływem tej miłości 
odzyskała wzrok. Gdy o jego działalności dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego.  

W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: „Od Twojego 
Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 r.  

Był uważany za obrońcę przed ciężkimi chorobami (zwłaszcza umysłowymi, nerwowymi  
i epilepsją), a w Stanach Zjednoczonych, Anglii, wielu innych krajach i współcześnie również 
i w Polsce został uznany za patrona zakochanych.. 

Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim na mocy decyzji papieża Gelazjusza I 
obchodzone jest od 496 roku w dniu 14 lutego, jako Dzień św. Walentego (Walentynki). 

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ  
kierujemy pod adresem wszystkich, którzy zadbali o piękny wystrój naszego kościoła na 

Święta Bożego Narodzenia, którzy pomogli przy organizacji i przebiegu koncertu kolęd oraz 

tym, którzy troszczyli się o zaplecze gastronomiczne tego wydarzenia. Dziękujemy 

orkiestrze, solistom, dyrygentowi. Dziękujemy chórowi parafialnemu za uświetnienie liturgii 

Mszy św. Wszystkim za włożony ich trud i poświęcony czas składamy nasze serdeczne 

podziękowanie. Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam Wasze dobro, Bóg zapłać. 

                                                                         Grafiki i teksty pixaby.com;word press, gość.pl; miłujcie się, bing.com/images, wikipedia pl,  

POLSKA MISJA KATOLICKA 
 

Adres:             30655 Hannover, Stilleweg 12 B 

Telefon:              0511/6498504    Fax.: 0511/6477921    www.pmk-hannover.de 

Biuro:               pon.- pt.: godz. 9.30 -12.00 oraz 15.00 -18.00 

e-mail:  PMK-Hannover@web.de 

Proboszcz:        ks. kanonik Tadeusz Kluba 

Wikariusz: ks. Marcin Łazarz 

  
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
http://www.pmk-hannover.de/

