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PIELGRZYMKA HANOWERSKA 

23.08.2020 

 

Ze względu na sytuację epidemiczną zorganizowanie Piegrzymki Hanowerskiej w 
dotychczasowej formie jest niemożliwe, musimy wyjątkowo tę formę zmienić. O 
godzinie 11 rozpoczniemy program pt. Wpólnie – w kościele i w domach śpiewamy 
na chwałę Maryi i o godz. 11.45 będzie odprawiona Msza św. w int. Wszystkich, 
którzy tradycyjnie pielgrzymowali do Hanoweru, w intencji Polski i Polaków, którzy 
przed 100- laty bronili Polski i Europy przed zalewem komunizmu, oraz o ustanie 
pandemii. Ilość miejsc w kościele i przed kościołem jest ograniczona, dlatego 
zapraszamy do udziału poczty sztandarowe z okolicznych parafii i tych, którzy się 
zapiszą w PMK Hannover. Uroczystość będzie również streamowana przez kanał 
YOUTUBE – PMK Hannover. 

PARAFIA POLSKA 
MATKI BOŻEJ  

CZĘSTOCHOWSKIEJ 
HANNOVER 6 (460) Sierpień 2020 
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02.  XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

  08.30 W int. Róż Różańcowych 
   Wsp. + Jan Sokol, + rodzice, + Alfred i Katarzyna Gąsior, Maria i Józef 

Sokol 
  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 
   + Elfryda i Władysław Korkus i zm. z rodziny 
  11.45 + Marci Jadwiga Lisek, Anna, Józef,Helena Heinrich 
   Wsp. O powrót do zdrowia dla Edyty 
  16.00 + Jan i Eugenia Stachel, Wsp.: +Anna Gandziarska 
  18.00 W int. Pawła, Beaty, Olivera i Justyny, Wsp.: O zdrowie i bö. Boże w 

rodzinie; o zdrowie dla Łukasza i Magdaleny 
03. pon. 08.00 1. + Maria, Zygfryd i Korneliusz 
   2.  O zdrowie i Boże łaski dla Gabrieli z ok. 50. r. ur. 
   Wsp. Dziękcz. i z prośbą o bł. Boże dla Krystyny i Piotra w 1 r. Ślubu. 
04. wt. 18.00 1. + Stanisław Śliwiński w 1. r. śm. 
   2. + Izabella, Małgorzata, Ilse Ringwelski 
05. śr. 08.00 1. W int. Seniorów naszej parafii    2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 
   O zdrowie i bł. Boże dla Daniela w dniu ur. Wsp. O zdr. dla Andrzeja 
06. czw. 08.00 1. W int. Kapłanów o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 

oraz o liczne nowe powołania kapłańskie i zakonne 
   2. + Helena i Engelbert Kubin 
07. pt. 18.00 1. W int. Grupy modlitewnej „Przymierze“ 
   2. W int. Franciszka w dniu ur. o zdrowie i bł. Boże 
08. sob. 16.00 + Antoni, Helga, Czesław i Zenobia Bujak 
  19.00 W int. Kręgów Rodzin Domowego Kościoła 
   Wsp. Wynagradzjąca Niepok. Sercu NMP w int. Grupy Fatimskiej 

09.  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

  08.30 + Hilda, Tadeusz, Janina, Ryszard i Celina 
   Wsp. + Helena i Paweł Górscy i zm. z rodz. Wycińskich 
  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 
   + Zm. z rodz. Kolisz i Król 
  11.45 + Elżbieta          Wsp. W int. Danuty i Dariusza w 40. r. małżeństwa 
  16.00 Przebłagalna za popełnione grzechy i o bł. Boże dla Krzysztofa 

Wsp.: O zdrowie i bł. Boże dla Andrzeja. 
  18.00 W int. Michaela Weiner z podziękowaniem Matce Bożej 
   Wsp. + Aleksander Chrzanowski w 22. r. śm. 
10. pon. 08.00 1. + Renata                         2. O bł. Boże dla Aleksandry   

Wsp. + Maria w 3. r. śm. 
11. wt. 18.00 1. +  Stanisław Marmaj        2. + Eugeniusz Fiertek  
12. śr. 08.00 1. + Renata                          2. O bł. Boże dla Heleny 
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

   + Magdalena i Herbert Daniel, Willibald Piloth i dziadkowie z obu stron 

13. czw.  08.00 1. + Renata                           2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
   Wsp. W int. Gabriela w 11. r. ur. 
14. pt.  18.00 1. O nawrócenie Marty i potrzebne łaski w dniu ur. 
   2. W int. Elżbiety, Laury i Dawida z ok. ich ur. 

LITURGIA - INTENCJE MSZALNE 
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15. sob.  WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

  09.30 + Maria 
  16.00 W int. Pawła, Beaty, Olivera i Justyny 
  19.00 W int. Radia Maryja i Telewizji Trwam 

   Wsp. + Eugeniusz Fiertek 

16.  XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

  08.30 + Anna i Henryk Bizoń 
  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

+Witold Pulowski w 2 r. +m. Wsp. O nawrócenie Dominika 
  11.45 + Zm. z rodz. Wądolny           Wsp. + Roman Gondek w 16. r. śm. 
  16.00  
  18.00 + Edward Trzciński 
17. pon. 08.00 1. + Marian i Rafał                          2. + Agata i Krzysztof Lüdke 
18. wt. 18.00 1. O zdrowie i bł. Boże dla Violetty i Vivienne z ok. ur. 
   2. O bł. Boże w rodzinie Agnieszki i Dariusza 
19. śr.  08.00 1. W int. Grupy Fatimskiej                          2.  
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

O bżą opiekę i nawrócenia dla Aleksandry 
20. czw. 08.00 1. + Renata                       2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
21. pt.  18.00 1. + Antoni i Aniela Frej     2. Dziękczynna za otrzymane łaski z ok. 40. 

r. ur. i z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla Tomasza 
22. sob. 16.00 W int. Tomasza o łaskę nawrócenia 
  19.00 W int. Zdzisławy i Wojciecha Trzcińskich w 1. r. małżeństwa 
   Wsp. O zdrowie i bł. Boże dla Pauliny w 29. r. ur. 

23.  XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

  08.30 Dziękczynna w 15. r. małżeństwa Anny i Grzegorza i z prośbą o dalsze 
bł. Boże dla całej rodziny; Wsp. +Jan Kotzur w 2 r. Śm- 

  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 
W int. Weroniki z okazji 18 urodzin 

  11.45 W int. Parafian 
  16.00  
  18.00 W int. Ks. Marcina z ok. ur. od Kręgów Rodzin 
   Wsp. Dziękczynna w 45. r. małżeństwa Alicji i Marka i z prośbą  

o zdrowie i dalsze bł. Boże również dla Elwiry 
24. pon.  08.00 1. W int. Ks. Marcina w dniu ur. od Grupy „Przymierze“ 

2. W int. Czesławy Walasek w 90. r. ur. 
25. wt. 18.00 1. + Stefan w 18. r. śm. i zm. z rodziny       2.  
26. śr.  08.00 1. + Magdalena i Wiktor                              2. 
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

+Magdalena Herbert Daniel, Willibald Piloth i dziadkowie 
27. czw. 08.00 1. + Weronika i Leon Koza i zm. dziadkowie i babcie z obydwu stron 
   2.  
28. pt  18.00 1. + Kazimierz Wawrzyniak w 9. r. śm.        2. + Zygmunt  
29. sob. 16.00 W int. Andrzeja i Teresy Jasińskich o bł. Boże i potrzebne łaski w 40. 

r. małżeństwa oraz za synów i córki z rodzinami 
  19.00 + Leszek Kordasz 

30.  XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

  08.30 Dziękcz. w int. Róży i Rajmunda z rodzinami i z prośbą o bł. Boże 
  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

+ Leokadia i Kazimierz Kamiński 
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  11.45 + Maria Mania w 3. r. śm.    Wsp. O zdrowie dla Jessiki w 30. r. ur. 
  16.00  
  18.00 + Elżbieta Kurzydem 
    

 

 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE  
Intencja na miesiąc sierpień: 

Za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki morzu, w tym 
marynarzy, rybaków i ich rodziny. 

 

 

Róże Różańcowe – krótka historia:  

Od wieków róża jest symbolem Matki Bożej. Już w średniowieczu powstały wspólnoty, 
gromadzące się by odmawiać różaniec. Pierwsze Bractwo Różańcowe założył w 1470 r.  
bł. Alanus de Rupe, a pięć lat później w Kolonii dominikanin Jakub Sprenger. W Europie 
istniały setki bractw różańcowych, do których należeli królowie i książęta, wielcy wodzowie  
i dostojnicy Kościoła. 
Wśród wielkich czcicieli różańca jest papież Leon XIII, autor 13 encyklik różańcowych.  
Pisał on, że różaniec uczy mądrego przeżywania codzienności w tajemnicach radosnych, 
swoich cierpień – w tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe  
w tajemnicach chwalebnych. 
Do Polski modlitwa różańcowa dotarła w średniowieczu. Do Bractwa Różańcowego należeli 
m. in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie – Tadeusz 
Kościuszko i Kazimierz Pułaski. 
Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają 
Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Pierwszą Różą, którą założyła  
w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg. Pauliny zjednoczenie serc  
w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. 
Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, 
którzy mają jedynie dobrą wolę z „piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą 
się zaledwie, a pozostałe są zimne”, wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem.” 
Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie  
w kraju. 

Żywy Różaniec oznacza: 

• Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. 
Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie 
Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec 
nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii. 

• Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć  
w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz 
kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. 

• Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób,  
z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, 
połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec 
– dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.  

(https://www.parafiaborucin.pl/roze-rozancowe-historyczne-podloze/) 

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
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WNIEBOWZIĘCIE MATKI BOŻEJ 

Prawda o Wniebowzięciu Matki 
Bożej stanowi dogmat naszej wiary, 
choć formalnie ogłoszony 
stosunkowo niedawno - przez 
papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. 
w konstytucji apostolskiej 
Munificentissimus Deus: "...powagą 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
świętych Apostołów Piotra  
i Pawła i Naszą, ogłaszamy, 
orzekamyi 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". 
(Breviarium fidei VI, 105) 

Orzeczenie to papież wypowiedział 
uroczyście w bazylice św. Piotra w 
obecności prawie 1600 biskupów i 
niezliczonych tłumów wiernych. 
Oparł je nie tylko na innym dogmacie, 
że kiedy przemawia uroczyście jako 
wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi 
w sprawach prawd wiary i obyczajów, 
jest nieomylny; mógł je wygłosić 
także dlatego, że prawda ta była od 
dawna w Kościele uznawana. Papież 
ją tylko przypomniał, swoim 
najwyższym autorytetem potwierdził i 
usankcjonował. 

Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, 
uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było 
powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) 
polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia osobne święto 
dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej  
w V w. W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII. Wiemy bowiem, że papież 
św. Sergiusz I (687-701) ustanawiał na tę uroczystość procesję. Papież Leon IV (+ 855) 
dodał do tego święta wigilię i oktawę. 

Różne bywają nazwy tej uroczystości: Wzięcie Maryi do nieba, Przejście, Zaśnięcie, 
Odpocznienie Maryi.  

W polskiej (i nie tylko) tradycji to święto zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej.  
Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, 
poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za 
pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego 
dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól. 

(https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-15a.php3) 

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-15a.php3
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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). 
Aktualnie chrzest dzieci, które zostały zgłoszone do tego 
sakramentu na marzec, kwiecień i maj. jest możliwy w każdą 
niedzielę,a także w sob. Po Mszy św. o godz. 16.00, Prosimy o 
kontakt telefoniczny, by ustalić nową datę.  

 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Katechezy odbywają się w poniedziałki i wtorki o godz. 17.00  
(I grupa w poniedziałek, II grupa we wtorek) w kościele do wakacji. 
Komunia św. zaplanowana jest w dwóch grupach na 13 i 20 września. 
Zgłoszenia na katechezę przygotowującą do I Komunii św. w roku 2021 
W pon. 27. Września o godz. 17.00 
 

 

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.  
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., można również 

umówić się indywidualnie. 

 

BIERZMOWANIE w roku 2020 

przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpocznie się w sobotę 
29.08.2020 Mszą św. o godz. 19.00. Odbywać się będzie w soboty po 
Mszy św. wieczornej. Prosimy przygotować metrykę chrztu św.  
Osoby, które były ochrzczone w naszej parafii – Polskiej Misji Kat.  
w Hanowerze - proszone są o podanie roku chrztu. 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na naszej stronie internetowej. 
Sakrament bierzmowania jest zaplanowany na sobotę 21.11.2020. 

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE 
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NAUKA RELIGII 

 

Przygotowanie do I Komunii św. rozpocznie się  
w poniedziałek 27.09.2020 o godz. 17.00. 

 

Nauka religii innych grup jest planowana po feriach 
jesiennych. 

  

 

NASZA SZKOŁA 

 

 

Kochani Uczniowie, Rodzice i Sympatycy naszej szkoły! 

Zapisy nowych uczniów na następny rok szkolny 2020/2021 są możliwe drogą 
internetową. Zapraszamy wszystkie dzieci, które do sierpnia tego roku ukończyły 
piąty rok życia. Uczymy od środy do piątku po południu w niewielkich grupach 
dostosowanych poziomem i do potrzeb dzieci i młodzieży od 5-18 lat. Opłata za 
miesiąc (90 minut w tygodniu) wynosi 66 € na kwartał). Wnioski zgłoszeniowe 
znajdują się na naszej stronie internetowej.  
Rozpoczęcie nauki j. polskiego planowane jest- jeżeli pozwolą na to warunki 
epidemiczne- po feriach jesiennych. 
Zarząd Centrum i Nauczyciele  
 

Grafiki i obrazy:  www.pixabay.com,  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzięcie_Najświętszej_Maryi_Panny Guido Reni, 1642, 

obraz Matki Bożej Częstochowskiej –  p. Danuta Barlos 

 
 
 
 
 

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. Tomasz Szura 

 

 

http://www.pixabay.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzięcie_Najświętszej_Maryi_Panny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guido_Reni
http://www.pmk-hannover.de/

