INFORMACJE
∞ Modlitwa różańcowa i możliwość
do spowiedzi 30 minut przed każdą
Eucharystią.
∞ Ofiary składane na mszy św. dla
Polskiej Parafii, z wyjątkiem 8
września Welttag der sozialen
Kommunikationsmittel i 29 września
CaritasKollekte.
∞ Intencja powszechna na wrzesień:
Aby wszyscy, którzy wymierzają
sprawiedliwość, działali uczciwie, i
aby niesprawiedliwość, która szerzy
się w świecie, nie miała ostatniego
słowa.

∞ Zgłoszenia do przygotowania do
sakramentów I Komunii Świętej oraz
Bierzmowania prosimy kierować do
sekretarki Nicole Goik  kontakt
poniżej.
∞ 1 września w niedzielę w czasie
adoracji Najświętszego Sakramentu
modlitwa za ojczyznę w 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej.

KONTAKT
Ksiądz proboszcz: Wiesław Soja
Krummer Weg 17, 78628 Rottweil
Tel.: 0741 / 20966590
Mobil: 0152 34268205
Mail: wieslaw.soja@drs.de
Ksiądz wikariusz: Paweł Spólny
Tel.: 0179 2665879
Mail: pawel.spolny@drs.de
Sekretarka: Manuela Hirth
Rathausgasse 8, 78628 Rottweil
Tel.: 0741 / 9423511
Mail: manuela.hirth@drs.de
Biuro czynne:
 poniedziałek, środa, czwartek,
piątek 9.0012.00
 czwartek 16.0018.00

Sekretarka: Nicole Goik
Im St. Michael 1, 78628 Rottweil
Tel: 0741 / 12019
Mail: poczta@parafiarottweil.de
nicole.goik@drs.de
Biuro czynne:
 środa 9.0012.00
 czwartek 10.0012.00, 16.0018.00
 piątek 9.0012.00

Wszystkie informacje o terminach
oraz wiele innych aktualnych treści
na stronie internetowej parafii
https://www.parafiarottweil.de
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Wrzesień 2019
Zjawisko migracji od strony wiary
Współczesna migracja stanowi najbardziej rozległy ruch wszechczasów. W ostatnich
dziesięcioleciach to zjawisko przekształciło się w strukturalną rzeczywistość
współczesnego społeczeństwa i stanowi coraz to bardziej złożony problem z punktu
widzenia społecznego, kulturalnego, politycznego, religijnego, ekonomicznego i
duszpasterskiego.
Kościół zawsze dostrzegał w migrantach obraz Chrystusa,
który powiedział: „Byłem przybyszem, a przyjęliście
Mnie” (Mt 25,35). Dla Kościoła dzieje migrantów są
prowokacją dla wiary i miłości wierzących, zachęcanych w
ten sposób do uzdrawiania zła wynikającego z migracji i do
odkrycia planu, jaki Bóg urzeczywistnia w nich nawet wtedy, gdy są powodowane
oczywistą niesprawiedliwością.
Jeżeli z jednej strony cierpienia, jakie towarzyszą migracjom, rzeczywiście są
przejawem bólów rodzenia nowej ludzkości, to z drugiej strony nierówności i
zachwianie równowagi, jakich są konsekwencją i przejawem, naprawdę pokazują
rozdarcie, jakie do rodziny ludzkiej wprowadził grzech. Są zatem bolesnym
wołaniem o prawdziwe braterstwo.
Ponadto obecna migracja stawia przed chrześcijanami nowe obowiązki ewangelizacji
i solidarności, wzywając ich do pogłębienia tych wartości absolutnie koniecznych do
zapewnienia
harmonijnego
współżycia.
Przejście
od
społeczeństwa
jednokulturowego do społeczeństwa wielokulturowego może tym samym okazać się
znakiem żywej obecności Boga w historii i we wspólnocie ludzi, gdyż daje
opatrznościową możliwość do realizacji Bożego planu powszechnej komunii.
Możemy więc rozpatrywać dzisiejsze zjawisko migracji jako bardzo ważny „znak
czasów”, wyzwanie, które trzeba odkrywać i wykorzystać do budowania odnowionej
ludzkości oraz do głoszenia Ewangelii pokoju.
Fragment Instrukcji ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI, Rada Papieska do Spraw Duszpasterstwa
Migrantów i Podróżujących

Nauczycielki
Zajęcia dla dzieci w Polskiej Parafii Matki Bożej Różańcowej Rottweil
BALINGEN  Monika Okoń
Absolwentka kulturoznawstwa, komunikacji audiowizualnej;
magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, trener
Sensoplastyki®, absolwentka kursu z dziedziny arteterapii i
edukacji kulturowej.
Inicjatorka zajęć artystycznorozwojowych dla dzieci, które
odbywają się od września 2018 roku w Balingen.
W Polsce zajmowałam się m.in. edukacją kulturową dzieci i
młodzieży, piastując stanowisko w instytucji kultury.
W swojej aktywności zawodowej staram się łączyć dwie największe pasje  pracę z
dziećmi i sztukę.
Podstawowa zasada, którą kieruję się podczas prowadzenia zajęć brzmi:
najważniejszy jest czas poświęcony drugiemu człowiekowi oraz proces tworzenia (w
trakcie którego, dziecko uczy się, odkrywa swoje możliwości i poznaje siebie), a nie
efekt materialny warsztatu.
Kreatywne Balingen  warsztaty artystycznorozwojowe dla dzieci
więcej informacji o zajęciach  Facebook: Kreatywne Balingen, strona www parafii.
Kontakt  email: kreatywnebalingen@gmail.com

ROTTWEIL  Anna Szypuła
34 lat, w sakramencie małżeństwa 8 lat, szczęśliwa mama 2 dzieci.
Z zawodu jestem pedagogiem. Studia ukończyłam w 2009 roku na
Uniwersytecie Rzeszowskim. W marcu 2016 roku uzyskałam
niemieckie uznanie zawodu jako Sozialpädagogin. Doświadczenie
pedagogiczne zdobyłam pracując między innymi w jednym z
wrocławskich przedszkoli oraz współpracując w projekcie
unijnym "Wprowadzenie nowej metody przeciwdziałania
objawom ADHD  Asystent ucznia z ADHD we wrocławskiej szkole".
Moja przygoda z Polską Szkółką przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Rottweil
rozpoczęła się w październiku 2017 roku. Bardzo się cieszę, że mogę swoją
obecnością i pracą przyczynić się do kształtowania umiejętności posługiwania się
językiem polskim oraz rozwijania zainteresowania polską historią, kulturą i tradycją.
Praca z naszymi uczniami daje mi wiele satysfakcji. Ponadto przygotowywanie i
organizowanie takich wydarzeń jak Jasełka czy Mikołajki zawsze sprawia mi
ogromną radość.

ROTTWEIL  Ewa Koziol, 42 lata, urodzona Gliwiczanka,
mężatka, mama 13letniej Laury.
Po emigracji w 1999 studiowałam na kierunku pracownika
socjalnego w VillingenSchwenningen. Obecnie prowadzę
projekty resocjalizacyjne dla osób skazanych przez lokalne sądy
karne, głównie młodocianych.
W polskiej szkółce jestem odpowiedzialna za układanie programu
edukacyjnointegracyjnego szkółki, kontakt z rodzicami dzieci, jak również ze
społecznością lokalną. Moim dotychczasowym zadaniem była organizacja atrakcji w
celu scalania naszej społeczności w formie n.p. wycieczek pozalekcyjnych w
ciekawe miejsca w Rottweil i okolicy. W pracy w szkółce satysfakcjonuje mnie stały,
serdeczny kontakt z młodą polonią. Wierzę, że mosty dziś budowane, będą
owocować czymś dobrym i pięknym w przyszłości.

OGŁOSZENIA

BALINGEN
7 i 22 września Eucharystia o 16.00.
21 i 28 września kreatywne zajęcia dla
dzieci o 10.00.
Kościół Heilig Geist
Adres: Paulinenstr.

TUTTLINGEN
Eucharystia
w
każdą
niedzielę
o 12.00 w kościele Maria Königin
Adres: Bergstr. 63
7 września nabożeństwo I sobót
miesiąca, od 10.0012.00 Eucharystia,
adoracja NS, modlitwa różańcowa,
możliwość spowiedzi. O 12.00 spotkanie
w sali przy kawie i cieście.

LOßBURG

ROTTWEIL
Eucharystia w każdą niedzielę o 9.15
w kościele AuferstehungChristiKirche
Adres: Krummer Weg 41
6 września I piątek miesiąca,
nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa, możliwość spowiedzi
16.0017.00. Eucharystia o 17.00,
później
spotkanie
Koła
Żywego
Różańca.
20 września III piątek miesiąca,
adoracja Najświętszego Sakramentu,
wieczór uwielbienia. Początek o godz.
19.30.
Eucharystia
(w
języku
niemieckim) o 18.30.
22 września rozpoczęcie roku szkolnego
w Polskiej Szkółce.

14 września Eucharystia o godz. 17.00 +
NAGOLD
spotkanie parafialne.
28 września Eucharystia o godz. 19.00. 1, 15 i 29 września Eucharystia o 17.00.
Kościół St. Petrus u. Paulus
Kościół St. Martin
Adres: Moltkestr. 2
Adres: Obere Schulstr. 10

