Ogłoszenia duszpasterskie na miesiąc luty 2019
•

2.02 Uroczystość Ofiarowania Pańskiego inaczej Matki Bożej Gromnicznej oraz pierwsza
sobota miesiąca. Godzina 18.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz okazja do
spowiedzi.18.40 Różaniec i nabożeństwo pierwszej soboty.19.00 Msza święta połączona z
poświęcenie gromnic oraz udzieleniem błogosławieństwa gardła z okazji
wspomnienia św. Błażeja.

•

12 lutego w naszej Misji o godzinie 20.00 odbędzie się prezentacja książki Andrzeja
Kałuży (Instytut Niemiecko Polski Darmstadt) "PolnischeSpuren in Deutschland”
Sąsiedztwo polsko-niemieckie trwa już ponad 1000 lat. Niemieckie osadnictwo na
ziemiach polskich trwało stulecia, a od połowy XIX wieku setki tysięcy Polaków trafiło na
teren Niemiec - migracje do tego kraju trwają do dziś. Jednak historia i teraźniejszość
Polaków w Niemczech ma swoją specyfikę. Wiadomości na ich temat nie znajdziemy na
pierwszych stronach gazet, często mówi się nawet o nich jako o „niewidzialnej
mniejszości”. Wydaje się jednak, że żaden inny sąsiad Niemiec nie przenikał od tak
dawna i trwale przez geograficzne i mentalne granice tego kraju, wykazując zdolności do
adaptacji, integracji, a często i asymilacji. Ta obecność Polaków pozostawiła w Niemczech
wiele śladów. O nich informuje leksykon "PolnischeSpuren in Deutschland". Leksykon
prezentuje ponad 250 haseł na 450 stronach. Hasła obejmują czasem kilkustronicowe
rozprawki o wyjazdach „na saksy” i „na stałe”, a czasem krótkie teksty o „polskim
rzemieślniku”, „pracowniku sezonowym”, „polskim targu w Berlinie” czy „ruchu
bezwizowym do NRD”. Hasła obejmują zjawiska i wydarzenia wyłącznie na terenie
dzisiejszych Niemiec i … zdecydowanie nie wyczerpują tematu.

•

17 lutego (niedziela)na Mszy pożegnamy księdza Janusza Liszkę naszego księdza
wikariusza, który został zamianowany proboszczem polskiej parafii w Erfurcie. Ks. Janusz
obejmie swoją parafię z dniem 1 marca.

•

Pan adwokat Edmund Ropel będzie przyjmował zainteresowane osoby w naszej misji w
czwartek 28.02 od godziny 19.00 do 21.00. Porady prawne są bezpłatne.
•

Kurs przedmałżeński: W dniach od 14 do 16 marca w naszej misji organizowany jest
kurs przedmałżeński połączony z dniem skupienia i poradnią rodzinną. Początek w
czwartek 14 marca o godzinie 19.00

