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11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada obchodzimy jak co roku Święto Niepodległości. 

Wspominamy je na pamiątkę wyzwolenia Polski ze 123-letniej 

niewoli Rosji, Prus i Austrii. 

MODLITWA JANA PAWŁA II 

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie 
samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając 
nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą 
rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie 
przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. 

Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro 
Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach. 
Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim 
macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej 
odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg 
trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa 
i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów. Matko Jasnogórska, módl się 
za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi 
człowieka. 

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 

Módlmy się, Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną 
pomoc i obronę; spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia 
nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w dobrobycie i pokoju. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.                                                                          Google pl  

PROGRAM UROCZYSTOŚCI W NASZEJ MISJI 16.11.2019 - SOBOTA: 

       godz. 16.30     Msza św. w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie 

        godz. 17.30    Wykład na temat „125 lat obecności Polaków w Hanowerze”. 
     Referentem będzie pan dr Thomas Scharf-Wrede  
     z Kurii Biskupiej Hildesheim 

ZAPRASZAMY 

PARAFIA POLSKA 
MATKI BOŻEJ  

CZĘSTOCHOWSKIEJ 
HANNOVER10 (451) Listopad 2019 
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27.  XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

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

    
  11.45  
    
  18.00  
    
28. pon. 18.00  
29. wt. 18.00  
30. śr. 18.00  
    
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

    
31. czw. 18.00  

    
01. pt. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

    9.30  
  18.00  
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

    
02. sob. DZIEŃ ZADUSZNY 

   09.30  

   09.30 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

  16.00 Mühlenberg, St. M. Kolbe, Mühlenberger Markt 5, Hannover 

    
  19.00  
    
03.  XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

  08.30  
    
  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 
    
  11.45  
  14.30 Msza św. na cmentarzu Lahe (Mittlere Kapelle) 

 
  18.00  
04. pon.. 18.00  
05. wt. 18.00  
06. śr. 18.00  

  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

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

  19.00  
10.  XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  

  08.30  

LITURGIA - INTENCJE MSZALNE 
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  10.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 
  11.45  
  18.00  
11. pon. 08.00  
12. wt. 18.00  
13. śr. 15.00  
  18.00 St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

    
14. czw. 08.00  
15. pt. 18.00  
    
16. sob. 16.00 Badenstedt, Christ König, Am Soltekampe 2, 30455 Hannover 

    
  19.00  
    
17.  XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

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

 
21. czw.  08.00  
22. pt.  18.00  
23. sob. 16.30 St. Raphael, Antareshof 5, 30823 Garbsen 

    
  19.00  
24.  NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA 

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

    
  11.45  
  18.00  
    
25. pon. 08.00  

 
26. wt.  18.00  
27. śr. 08.00  
   

18.00 
 
St. Magdalenen Kirche, Mühlenstraße 23, 31134 Hildesheim 

 
28. czw. 08.00  

 

29. pt.  18.00  
 

30. sob. 19.00  
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MODLITWA NAD GROBAMI NA CMENTARZACH 
Uroczystość Wszystkich Świętych (1.11.) Ahlem (cm. wojskowy) godz. 12.00 
 Stöcken i Seelhorst godz. 13.00 
 Misburg i Ricklingen godz. 14.30 
 Hildesheim (Nord) godz. 16.30 

Dzień Zaduszny (2.11.) Hildesheim (Süd) godz. 11.00 (po Mszy  św.) 

 
 

 

 

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). Ci, którzy chcą ochrzcić dziecko poza parafią muszą mieć 
zgodę proboszcza miejsca zamieszkania. 

 

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 miesiąca. 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. 

 

BIERZMOWANIE 2019 –  

W sobotę 9.11. zapraszamy wszystkich kandytatów do   
S. Bierzmowania obowiązkowo na całodzienną katechezę w domu 
parafialnym. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 10.00 i zakończy się 
Mszą św. o godz. 19.00. Nie będziecie głodni!  
Bezpośrednie przygotowanie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania, 
odbędzie się w dniach: 26.11. o godz. 18:00 (Msza św. i próba przed 
uroczystością bierzmowania)   
Spowiedź św.: dla kandydatów -              28.11. od 16.00-18.00.  
                        dla rodziców i świadków - 29.11. od 16.00-18:00. 
Sakrament bierzmowania udzielony zostanie 30.11.2019 o godz. 15.00 

w naszym kościele w Hanowerze. 
 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE 
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NAUKA RELIGII 

Poniedziałki: 

 

  Wtorki: 

■ godz. 17.00 - Przygotowanie do  
            I Komunii św.  

spotkanie dla rodziców dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św.: 

niedziela, 17.11.19 po mszy św. wieczornej 

■ 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 

 

PROJEKT OTWARTY WILHELM BUSCH I MAKS I MORYC PO POLSKU 

Dla kogo: dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z dobrą i bardzo dobrą znajomością  
j. polskiego i niemieckiego w mowie i piśmie 
 

Kiedy: czw. 28.11.2019 i pt. 29.11.2019 w godz. 15.00-17.00 (w tygodniu przed 
bazarem, kiedy w Misji nie ma żadnych zajęć) 
 

Gdzie: Niemieckie Muzeum Karykatury i Grafiki im. Wilhelma Buscha, 
Georgsgarten, 30167 Hannover 
 

Przebieg: w obydwa dni o godz. 14.45 zbiórka na przystanku linii tramwajowej 4 i 5 
SCHNEIDERBERG/WILHELM BUSCH MUSEUM (4 przystanki od Kröpcke) 
 

Godz. 15.00: (ca. 45 minut) zwiedzanie z przewodnikiem o kwalifikacjach 
pedagogicznych pierwszego piętra, omówienie kilku grafik (drzeworyty, miedzioryty, 
rysunki tuszem i ołówkiem) z utworów/prototypów komiksu pióra i pędzla W. Buscha 
 

Godz. 16.00: zajęcia warsztatowe w Kinder Kabinett (I piętro). Warsztaty będą 
obejmować zestaw łamigłówek, krzyżówek, logogryfów na temat dziecięcych lat 
Buscha, ze szczególnym naciskiem na Maksa i Moryca. 
Koszt: 1 €, nie ma zwrotu sumy wpisowej 
 
Zapisy do 22.11.2019, , u p. Izabeli Nawrat: isabelanawrat@t-online.de. 

 

UWAGA RODZICE DZIECI Z KLAS PIĄTYCH! 
Od piątku 25.10. rozpoczęły się zajęcia z j. polskiego dla uczniów klas piątych (wszystkie typy 
szkół). Nowa grupa pracuje z p. mgr Izabelą Nawrat w godz. 15.30 – 17.00 w małej salce na 
dole domu parafialnego. Do grupy mogą dołączyć jeszcze 1 – 2 osób. Zapraszamy! 
Formularze zgłoszeniowe można odebrać w biurze parafialnym. 

J. NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
Zapraszamy na naukę j. niemieckiego dla początkujących od 03.09. we wtorki o godz. 18.00. 
Szczegółowe informacje u nauczyciela pod numerem 0157 / 857 48 133. 
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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. 
 

J. ANGIELSKI: – DO YOU SPEAK ENGLISH? 
- grupa zaawansowana w środy o godz.19:00 
- grupa kontynuacyjna w czwartki o godz.17:15 
Możliwość stworzenia grupy dla początkujących (od „zera”), jeżeli zbierze się co najmniej 
6 chętnych. Wiadomość proszę zostawić w biurze parafialnym.  

BIBLIOTEKA – jest czynna 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 ciekawą książkę 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.  

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: 0173/8930175. 
 

SPOTKANIE MINISTRANTÓW – 23.11.2019  

09.30 - Szkoła liturgii dla kandydatów na ministrantów.  
10.00 - wszyscy ministranci i lektorzy.  

ZAPRASZAMY. 
       

PILOCI INTEGRACYJNI - możliwość skorzystania z pomocy przy wypełnianiu druków 

w  1 i 3 wtorek miesiąca w godz. od 16.00 do 18.00 w domu parafialnym. 

CHÓR PARAFIALNY – próby odbywają 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,        

                     przyjdź i nie zwlekaj dłużej.  Zapraszamy. 
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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. Kontakt: slawekdudzik@web.de 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE Papieska intencja apostolstwa modlitwy:  

Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę 
samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania  
i pojednania. 

SPOTKANIA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW 

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

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.  
 

ADORACJA I SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY – Zapraszamy 

serdecznie wszystkich młodych na adorację w niedzielę 10.11.2019 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. 24.11.2019 zapraszamy serdecznie wszystkich młodych na 
spotkanie w domu parafialnym. 

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. 
 

PIELGRZYMKA DO IZRAELA – zapraszamy wszystkich 

uczestników na spotkanie informacyjne w niedzielę 10.11.2019 po Mszy św. wieczornej. 

BAZAR PARAFIALNY - 01.12.2019 
Organizowany jest co roku w pierwszą niedzielę adwentu. Bazar daje nam możliwość 
pełnienia dzieł miłosierdzia wobec ludzi chorych, ubogich i potrzebujących pomocy. Od wielu 
lat nasza parafia wspomaga materialnie szpital trędowatych w Kongo oraz domy dziecka dla 
dzieci upośledzonych fizycznie i psychicznie w Brzesku i Tarnowie. Każdy z nas podczas 
bazaru może przyczynić się do tej pomocy. Na bazar można upiec ciasto, przygotować bigos, 
przynieść rzeczy materialne (ubrania, zabawki, książki, itp.). Serdecznie prosimy  
o dostarczanie tych rzeczy do Polskiej Misji od 20 listopada. 

Drodzy Parafianie, zwracamy się z serdeczną prośbą do Was wszystkich o pomoc  
w przygotowaniu i przeprowadzeniu naszego bazaru. Święta Matka Teresa powtarzała: 
„Nie można kochać i nic nie czynić dla tych, którzy potrzebują pomocy.”  
Niech nasze serca wykorzystają tę szansę na miłość bliźniego. 

Spotkanie pragnących włączyć się w przygotowanie bazaru odbędzie się we wtorek 
19.11.2019 o godz 18.30. Serdecznie zapraszamy. 

mailto:slawekdudzik@web.de
https://pixabay.com/pl/ptak-ikona-zwierz%C4%85t-symbol-rysunek-2724144/
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
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GRUPA ŚWIĘTEGO ALBERTA  

"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży 
na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić  
 i nakarmić się jeśli jest głodny."    Św. Brat Albert 
 

Jesteśmy małą grupą, która raz w tygodniu przygotowuje 
50 litrów zupy dla bezdomnych. Każda rodzina gotuje 
taką zupę sama, co oznacza, że średnio raz w miesiącu 
poświęca czas na przygotowanie i dostarczenie jej do 
ośrodka w Hanowerze – Nordbahnohof przy 
Schulenburger Landstr. Zupa wydawana jest przez 
pracowników tego ośrodka i korzysta z niej ok. 100 osób 
bezdomnych, w dużej mierze Polaków. 

Chcesz nakarmić potrzebującego, masz pytania?   
  Zapraszamy do współpracy, 

  Sebastian Weszka tel. 0151 543 15 026. 
 

Nadeszła jesień, zbliża się zima. Na ulicach Hannoveru znajduje się niestety wielu 
bezdomnych, naszych rodaków. W punkcie, gdzie jest wydawana odzież, brakuje 
ciepłych męskich ubrań, butów, bielizny. Bardzo prosimy o wsparcie tych osób 
ubraniami. 
„Pomoc jednej osobie nie zmieni świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby”. 
                                                                                                                Sylwia Jasion 
Kontakt: sylwiajasion94@gmail.com  
ARKApol Hannover. Polskojęzyczna pomoc dla osób bezdomnych 

 

RUCH CZYSTYCH SERC-RCS. 

Młodzieżowy ruch katolicki zainicjowany przez czasopismo „Miłujcie 
się”, którego członkowie decydują się na zachowanie czystości 
przedmałżeńskiej. Patronką ruchu jest bł. Karolina Kózkówna, która 
oddała życie w obronie czystości.  

9 listopada będzie gościła w naszej parafii para młodych ludzi z siostrą zakonną, 
którzy zapraszają młodzież na całodzienne spotkanie. Jest ono przeznaczone dla 
kandydatów do bierzmowania, ale również dla wszystkich młodych ludzi. 
Temat ten jest w dzisiejszych czasach bardzo ważny Spotkanie rozpoczyna się od 
godziny 10.00 i zakończy się Mszą św. o 19.00. Obecność kandydatów do 
bierzmowania jest obowiązkowa!                        

          Grafiki pixaby.com;gość.pl; miłujcie się. www.wilhelm-busch.de 

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 

 
 
 

 

mailto:sylwiajasion94@gmail.com
http://www.pmk-hannover.de/

