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Католицька парафія  в Грюнвальді хотіла б  звернути увагу українських гостей на 
слідуючі пропозиції дозвілля. Пропозиції  відкриті для всіх, незалежно від конфесії, і 
пропонують кожному можливість познайомитися один з одним і отримати уявлення 
про баварську культуру та звичаї. 
 
Пропозиції дозвілля від католицької парафії Грюнвальда 
 
Сердечно запрошуємо українських гостей прийняти участь у майбутніх заходах: 

 
● Свято Тіла і Крові Христових 16.06.22 о 9.00 у дворі замку 

Відбудеться богослужіння, а потім прогулянка по Грюнвальду і відвідування 
прикрашених вівтарів під музичний супровід духового оркестру. Після цього 
будуть частування від Burschenverein у шатрі на Nibelungenstr. 
 

 
● Свято покровителів церкви 26 червня 2022 року о 10:30 у церкві  св. Петра і 

Павла 
Відбудеться богослужіння, по закінченню - частування Weißwurst в 
парафіяльному будинку св. Петра і Павла. 
 

 
● Парафіяльний фестиваль  3 липня 2022 року з 12:00 на Pfarrwiese ( за адресою 

Hubertusstraße 26). 
Тут  у наметі відправляється екуменічна служба, по закінченню -  частування, музика та 
спілкування. 
 

 
● Святкування у замку 23.-24.7.22 у Грюнвальді 

Запрошуємо вас на 38-й грюнвальдський фестиваль замку, який відбудеться у 
чудовому середньовічному замку Грюнвальда. Святкування розпочинається вечіркою у 
дворі замку в суботу о 16.00. На вас чекає велика кількість баварських делікатесів і, 
перед усім, починаючи з 17:00, легендарний віл на грилі. 
 

 
 

Регулярні пропозиції: 
 

● Клуб по середам для літніх людей 
Проводяться  кожну 2-у та 4-ту середу місяця в католицькій церкві Maria Königin о 14.30 
годині (за адресою Kardinal-Faulhaber-Platz 1) 

 
● Taizégebet (Молитва Тезе) 

Відбувається кожну  2-гу середу місяця о 19.00 годині у церкві Peter und Paul 
 (за адресою Zeillerstraße 2) 
Співається багато  інтернаціональних простих пісень! 

 
● Trauerangebote (пропозиції допомоги у переживанні втрати)  

Кожен 1-ий вівторок місяця у Maria Königin о 18.30 годині ( за адресою Kardinal-
Faulhaber-Platz 1) 
Кожен 3-й вівторок місяці у Café Treffpunkt о 14.30 Uhr ( за адресою Tobrukstr. 2)  
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