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HISTORIA OBJAWIEŃ FATIMSKICH
Ostatnio poznaliśmy historię pierwszego
spotkania Maryii z dziećmi, które miało miejsce
13.05.1917 r.
Drugie odbyło się 13 czerwca 1917 r. Dzieci
odmawiały różaniec z osobami, które były obecne.
„Zobaczyliśmy znowu — wspomina s. Łucja —
odblask światła, które się zbliżało, i następnie ponad dębem skalnym Matkę Bożą,
zupełnie podobną do postaci w maju.
— «Czego Pani sobie życzy ode mnie?»
— «Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie
odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Następnie wam powiem, czego chcę.»
— Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego.
— «Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku.»
— «Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba.»
— «Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas.
Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałabym ustanowić
na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
— «Zostanę tu sama?» — zapytałam ze smutkiem.
— «Nie, moja córko. Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje
Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga».
W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała
nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby
pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które
wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią
Matki Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać.
Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy
ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia”.
Trzecie objawienie miało miejsce 13 lipca 1917 r. Tego dnia dzieci ponownie
przybywają do Cova da Iria do dębu skalnego. Odmawiają różaniec z ludźmi licznie
zebranymi. „Zobaczyliśmy — mówi s. Łucja — znany już blask światła, a następnie
Matkę Bożą na dębie skalnym.
— «Czego sobie Pani ode mnie życzy?»
— «Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie
odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na
świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać.»
— «Chciałabym prosić, żeby Pani nam powiedziała, kim jest, i uczyniła cud, żeby
wszyscy uwierzyli; że nam się Pani ukazuje. «Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co
miesiąc. W październiku powiem, kim jestem i czego chcę i uczynię cud, aby wszyscy
uwierzyli.»
Potem przedłożyłam kilka próśb, nie pamiętam, jakie to były. Przypominam sobie tylko,
że Matka Boska powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu roku te łaski
otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła:
— «Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić
ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za
zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi».
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Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich miesiącach.
Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia.
Zanurzeni w tym ogniu byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do
przezroczystych, rozżarzonych węgli. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko
wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru,
lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu
rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy. Na ten widok musiałam «aj» krzyczeć, bo ludzie
to podobno słyszeli. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią,
podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie
przezroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani
szukając u Niej pomocy. A Ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas:
— «Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je
ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego
Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, zostanie wielu przed piekłem uratowanych
i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną
obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy
pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża
się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła
i Ojca św. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu
Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje
życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna
propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie
Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec św. będzie miał wiele do cierpienia. Różne
narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec św. poświęci mi
Rosję, która się nawróci, i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii
będzie zawsze zachowany dogmat wiary... Tego nie mówcie nikomu. Franciszkowi
możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: O mój
Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź
wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia».
Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam:
— «Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej?»
— «Nie, dzisiaj już nie chcę od ciebie niczego więcej» i jak zwykle uniosła się w stronę
wschodu, aż znikła w nieskończonej odległości firmamentu”.
Ciąg dalszy nastąpi...

LITURGIA - INTENCJE MSZALNE
04.
08.30
10.00
11.45
18.00

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Irena i Stanisław w 40 r. ślubu
Hildesheim: + Michał Gnot, Jacek, Piotr, Irena
+ Stanisława (greg. 29)
Wsp.: + Czesław
W int. Róż Różańcowych
Wsp.: + Marianna i Jan oraz zm. z rodz.
3

05.
08.30
10.00
11.45
18.00
06. wt. 18.00
07. śr.

15.00
18.00
08. czw. 08.00
09. pt.

18.00

10. sob. 16.00
19.00
11.
08.30
10.00
11.45
18.00
12. pon. 08.00
13. wt. 18.00
14 śr.

18.00
18.00

NMP MATKI KOŚCIOŁA
+ Dariusz Debecki
Hildesheim:
+ Aniela i Teresa
+ Stanisława (greg. 30)
1. Paulina w 30 r. urodzin
2. Ewa w r. urodzin
1. W int. Seniorów
1. ++ Weiner, Wieczorek, Sobotta, Franitza, Daniek, Botta, Kochon
1. + Elżbieta
2. + Robert, Marta, Józef Frankowicz
1. + Rafał
2. + Krzysztof, Andrzej Dzido i zm. rodzice
Hameln:
w kaplicy: Ks. Marcin z ok. urodzin od Kręgów Rodzin Domowego
Kościoła
NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
+ Hilda, Tadeusz, Janina, Ryszard
Hildesheim: W int. rodz. Piloth o bł. Boże i opiekę Matki Bożej
z podziękowaniem za otrzymane łaski
Ks. Marcin z okazji urodzin
+ Adela Zawadzka
1. W int. Bogu wiadomej
1. + Janina i Leon
2. + Jerzy Gburzyński
1. W int. Grupy Fatimskiej
Hildesheim:

15.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO
Serdecznie zapraszamy na główne hanowerskie uroczystości, które rozpoczną się Mszą
Św. na placu przed Marktkirche (Am Markt 9) o godz. 18. 30. Następnie procesja uda się
do St. Clemens (Goethestr. 33). Tam, po skończonych uroczystościach, będzie mozliwość
wspólnego spędzenia czasu. Zapraszamy serdecznie dzieci w strojach I-komunijnych oraz
dzieci w strojach ludowych do sypania kwiatów.
09.30 1. + Georg, Willi, Jerzy
16. pt.

18.00

17. sob. 16.00
19.00
18.
08.30
10.00
11.45

1. W 1 r. urodzin Julii i w r. urodzin Olivera o zdrowie i bł. Boże
2. + Wanda Róg, zm z rodz. Nieroda i Róg
Ahlem: + Helena, Tadeusz Markiton
w kaplicy: W int. Radia Maryja i TV Trwam
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
+ Piotr Książek i Jadwiga Lisek
Wsp.: Piotr w 60 r. urodzin
Hildesheim: W int. Grażyny z okazji urodzin
W int. Pawła, Beaty, Olivera
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18.00
19. pon. 08.00
20. wt. 18.00
21. śr.

08.00
18.00
22. czw. 08.00
23. pt. 18.00

24. sob. 16.30
19.00

25.
08.30
10.00
11.45
18.00
26. pon. 08.00
27. wt. 18.00

28. śr.

08.00
18.00
29. czw. 08.00
30. pt. 18.00
01. sob. 16.00
19.00
02.
08.30
10.00
11.45
18.00

Natalia, Aleksandra, Maja z okazji urodzin
1.
1. + Adela Zawadzka
2. + Anna Nowacki w 10 r. śm.
1. + Stanisława Walczak w r. śm.
Hildesheim:
1.
1. W int. Jasia z okazji urodzin
2. + Jerzy i rodzice z obojga stron
Wsp.: W int. Moniki i Roberta o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny
Garbsen:
w kaplicy: + Julianna i Jan Dyba
Wsp.: + Janina Kawecka
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Anna i Krzysztof w 30 r. ślubu o bł. Boże i zdrowie dla całej rodziny
Hildesheim: + Czesław w 19 r. śm.
Danuta w 80 r. urodzin
+ Władysław Wozniak i Aleksander Liczycki
1. Justyna w 50 r. urodzin
1. + Karl Obronska
2. O zdrowie dla Heleny, Urszuli, Jadwigi, Elisabeth, Aleksandry,
Jarosława, Waldemara i Krzysztofa przez wstawiennictwo św.
Antoniego
1.
Hildesheim:
1.
1. Florian w dniu urodzin
2. + Maria Michalska
Mühlenberg: + Anton Porada
Wsp.: + Eudokia Mak
w kaplicy: W int. Kręgów Rodzin Domowego Kościoła
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
+ Mirosław i rodzice Kmiecik
Hildesheim: + Elisabeth Górecki i pokrewieństwo z obojga stron
+ Janina Jendruschke
Wsp.: O zdrowie dla Amelii
W int. Róż Różańcowych
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), dane personalne
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rodziców i chrzestnych. Rodzice chrzestni – jeżeli nie należą do naszej parafii potrzebują zaświadczenie ze swojej parafii że mogą wypełniać obowiązki rodziców
chrzestnych (Patenschein). Osoby nie należące do Kościoła nie mogą tych obowiązków
wypełniać.
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.
MAŁŻEŃSTWO przed zawarciem należy spisać protokół przedślubny.
Potrzebne są: metryka chrztu (nie starsza niż 6 miesięcy), 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.
BIERZMOWANIE – przygotowanie
do
sakramentu bierzmowania
rozpocznie się 05.08.2017. Odbywać się będzie w soboty po Mszy św.
wieczornej (godz. 19.45) w kaplicy. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
I KOMUNIA ŚWIĘTA – Przygotowanie rozpocznie się 07.08.2017
o godz. 17.00. W tym dniu dokonujemy także zapisów. Potrzebne są metyki
Chrztu.
NASZA SZKOŁA – Koniec roku szkolnego w tym roku
mamy bardzo wcześnie. Początek wakacji przypadnie zatem
na długie i piękne czerwcowe dni. W naszej szkole rozdanie
świadectw odbędzie się jak zwykle indywidualnie w
grupach po normalnych zajęciach w dniach 7, 8 i 9
czerwca. W tygodniu kiedy przypada Boże Ciało (14, 15 i
16.06) nie ma już lekcji języka polskiego. Wszystkim
naszym uczniom, ich rodzicom oraz sympatykom naszej
szkoły tu w Hanowerze oraz filii w
Hildesheim życzymy udanych wakacji. Odpocznijcie solidnie i
wróćcie do nas na zajęcia w sierpniu. Naukę w istniejących
grupach rozpoczynamy 9, 10 i 11 sierpnia. Nowi uczniowie i
ewentualnie nowe grupy rozpoczną pracę nieco później. Nowych
chętnych uczniów na rok szkolny 20017/2018 można zapisać w
biurze
parafialnym
wypełniając
stosowne
formularze.
Przypominamy, że działamy jako stowarzyszenie wyższej
użyteczności i członkami naszego Centrum mogą stać się tylko
osoby pełnoletnie, czyli rodzice lub dziadkowie naszych uczniów.
Zgłoszenia i dalsze informacje pod adresem e-mail:
bildungszentrum.pmk@gmail.com
6

Do zobaczenia po wakacjach!
RÓŻE RÓŻAŃCOWE
– Intencja ogólna na czerwiec: Aby
odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres
handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.
KRĘGI RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA
,,...Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,
z Maryją , Matką Jezusa i z braćmi Jego..."
Jak co roku zapraszamy do udziału w czuwaniu modlitewnym w wigilię
Zesłania Ducha Świętego tj. 03 czerwca po Mszy św. o godz. 19:00.
KLUB MALUCHA – zapraszamy rodziców z małymi dziećmi do poznania się,
wspólnej zabawy i nauki w Domu Parafialnym we wtorki o 10.00. tel. 015785229896
GRUPA TANECZNA „LAJKONIK”- zapraszamy dzieci na
zajęcia taneczne we wtorki do 6 lat o 16.15, od 7 lat o 17.00.
ZESPÓŁ TANECZNY POLONIA - zapraszamy młodzież na
zajęcia w piątki o 19.00.
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. Zapraszamy.
SPOTKANIA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
AA-Kontaktzentrum, Große Barlinge 66; 30171 Hannover oraz spotkania grupy wsparcia
rodzin AA Al-Anon tel. 01577019257 (śr. 19.00 – 21.00 i niedz. 16.00 – 18.00) oraz AA
Maria Licht Mess – Kirche; Friedrich Lekvestr.7; 31135 Hildesheim, tylko ostatni piąt.
miesiąca godz.19.00. tel. kontakt. 05121 514885
BIBLIOTEKA - każda niedziela w godz. od 12.45 do 13.30. Zapraszamy
do naszej biblioteki nie tylko dorosłych, ale również dzieci
i młodzież. Każdy znajdzie coś dla siebie.
JĘZYK POLSKI JAKO OBCY- W każdą środę o godzinie
17.45.odbywają się zajęcia dla osób, które chcą się nauczyć
j. polskiego( język polski jako obcy) . Zajęcia w Bibliotece. I
piętro.
Zapraszamy dorosłych, młodzież...
KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO – 10.06.2017 o godz.
18.00 rozpocznie się w domu parafialnym Kurs Tańca Towarzyskiego.
Zapisy i informacje: 015226706917
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POLONICUS - WAKACYJNY OBÓZ POLONIJNY – 15.07 – 28. 07. 2017
Polska, Wrocław, Łężyce i Dolny Śląsk. W programie: zwiedzanie, warsztaty taneczne,
muzyczne, kulinarne, szlifowanie j. polskiego i odkrywanie historii Polski, sporty,
wieczorne ogniska, dyskoteki,itp.oraz wiele innych Formularze zameldowania u
nauczycieli i w biurze parafialnym.Cena ok. 270 euro + koszty dojazdu.
Spotkanie informacyjne dla uczestników Polonicusa 2017 oraz ich rodziców w niedzielę
11.06.2017 o godz. 19.00 (po Mszy św. wieczornej).
SPOTKANIE MŁODYCH W CONCORDII - 24.06.2017
w sobotę odbędzie się Polonijne Święto Młodych. Młodzież
polonijna mieszkająca w Niemczech raz w roku gromadzi się w
dolinie Concordii, na swoim święcie młodości, by wspólnie
modlić się, śpiewać, tańczyć, dzielić się doświadczeniem wiary
oraz dać jej świadectwo. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Informacje i zapisy
w biurze parafialnym. Koszt 20 Euro.
SPOTKANIE SENIORÓW - odbędzie się 07.06. o godzinie 15.00.
Rozpocznie się Mszą Św. Później serdecznie zapraszamy wszystkich
seniorów do domu parafialnego.
WYJAZD SENIORÓW - 06.07.2017 godz. 11.30. W programie: obiad, zwiedzanie
Uelze i Hundertwaserbahnhof. Koszt: 35 Euro.
PIELGRZYMKA DO AUSTRII - 28.09-04.10.2017. Paznauntal Nordtirol hotel
Mallaun in See cena 625 Euro. Zapisy z przedpłatą 150 Euro. Zapisanych proszę o
dokonanie przedpłaty.
KONCERT SCHOLI PARAFIALNEJ – Scholka Amantes
Amantes zaprasza na swój pierwszy koncert 18.06.2017
po Mszy Św. godz. 11.45. Serdecznie zapraszamy do wspólnego
śpiewu na chwałę Pana.
WYJAZD DO SOLTAU DO PARKU ROZRYWKI
22. 06.2017 - pierwszy dzień wakacji. Dzieci wyjeżdżające do Parku
Rozrywki zapraszamy na Mszę Św. o godz. 8.00, w czasie której
będziemy dziękować za zakończony rok nauki i rozpoczęte wakacje
(wyjazd z Hildesheim o godz. 7. 45 ze stacji benzynowej Aral na
Driespenstedt). Dzieci pokrywają tylko wstęp do Heide Parku (20
Euro). Zapisy w Biurze.
POLSKA MISJA KATOLICKA
Adres:
30655 Hannover, Stilleweg 12 B
Telefon
0511/6498504 Fax.: 0511/6477921 www.pmk-hannover.de
Biuro:
pon.- piąt: godz. 9.30 -12.00 i 15.00 -18.00
Proboszcz:
ks. kanonik Tadeusz Kluba
Wikariusz
ks. Marcin Maślanka
Sekretarka:
p. Regina Światlak
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