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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Z wielką radością pozdrawiam wszystkich, którzy czytają 
pierwszy numer naszego Listu Parafialnego. Jest to, poza 
amboną i internetem, trzeci środek kontaktu z parafianami. 
Powstał on celem informacji, formacji i ewangelizacji. Niniejszy 
numer przekazany został do Państwa rąk za pośrednictwem 
poczty, kolejne będą rozprowadzane  w punktach, w których 
sprawowana jest Msza św. w języku polskim oraz przez stronę 
internetową i drogą mailową - wystarczy wysłać wiadomość na 
adres pmkdresden@pmkdresden.de o treści: „Chciałbym/-
abym otrzymywać List Parafialny pocztą elektroniczną“.  

Nasza misja obejmuje zasięgiem Polaków zameldowanych na 
terenie czterech dekanatów: Bautzen, Dresden, Meißen, 
Zittau.  

Przed dwudziestoma miesiącami ze smutkiem, ale  
i z chrześcijańską nadzieją żegnaliśmy długoletniego 
duszpasterza Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie  
ks. kanonika Andrzeja Kobiesę, dlatego za słuszne uznano, 
aby dział „Najważniejsze wydarzenia w naszej misji“ (strona 2) 
rozpoczynała data zakończenia jego ziemskiej pielgrzymki.  

Obecny czas w naszej wspólnocie, to przygotowanie do 
przeżycia misji parafialnych związanych z peregrynacją 
Obrazu Jezusa Miłosiernego (strona 3 i 4). Ostatnie misje 
święte przeżywaliśmy podczas peregrynacji Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej w 1996 roku.  

Życzę wszystkim głębokiego doświadczenia Miłosierdzia 
Bożego. 

Ks. Marcin Ogórek 
Proboszcz PMK w Dreźnie 

Sierpień 2015 

Spotkania  
przy Schwerinerstr. 27,  

01067 Dresden 

Żywy Różaniec  
1. piątek miesiąca,  

zmiana tajemnic, godz. 18.15 

Spotkania studentów  
i młodzieży pracującej 

2. i 4. piątek miesiąca,  
październik-czerwiec godz. 19.00 

Religia i język polski 
Sobota godz. 10.00 - 12.45 

Przygotowanie  
do I Komunii św.  
i Bierzmowania  

w ramach sobotniej katechezy 

      

Msze św. w Dreźnie 
 

Niedziela 

Katedra - Schloßplatz  
godz. 16.30 

 

1. piątek miesiąca  

Kaplica domowa  
Schwerinerstr. 27, godz. 19.00 
 

1. sobota miesiąca 

Kaplica ss. Klawerianek  

Tiergartenstr. 74, godz. 19.00 
 

3. piątek miesiąca 

Kaplica ss. Klawerianek  

Tiergartenstr. 74, godz. 19.00 
 

Msza św. w Bautzen 
Niedziela  

Klosterkirche St. Klara,  

Klosterstr. 9, godz. 10.15 
 

Spowiedź św.  
30 min. przed każdą Mszą św. 
 
 

     L I S T    
 P A R A F I A L N Y 

NUMER 1/2015 (1) 

św. br. Albert Chmielowski 



Rok 2013 

 06.12.2013 odszedł od nas duszpasterz ….. 

Rok 2014 

 12.01 spotkanie opłatkowe  

 02.02. objęcie Polskiej Misji Katolickiej przez nowego proboszcza 
ks. Marcina Ogórka 

 23.03. Dzień skupienia u ss. Klawerianek  

 10.—13.04. rekolekcje wielkopostne 

 24.05. dzień dziecka organizowany wspólnie ze  
stowarzyszeniem Polonia Dresden e. V.  

 08.06. I Komunia św. - przystąpiło 19 dzieci  

 28.06. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 70 
dzieci uczęszczających na lekcje religii i języka 
polskiego otrzymało świadectwa  

 31.08. Msza św. prymicyjna księdza Przemysława 
Kostorza  

 06.09. Zapisy dzieci na zajęcia z religii i języka 
polskiego na rok szkolny 2014/2015 

 18.-21.12. rekolekcje adwentowe - prowadził  
ks. Zbigniew Kowal dyrektor seminarium archidie-
cezji wrocławskiej  

Rok 2015 

 11.01. spotkanie opłatkowe 

 24.01.katecheza misyjna prowadzona przez siostry Klawerianki 
z Krosna 

 07.03. zawiązanie nowego kręgu Domowego Kościoła 

 22.03. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 

 26.—29.03. Rekolekcje wielkopostne prowadzone przez  
ks. Mariusza Foltyńskiego - diecezjalnego moderatora Ruchu 
Światło-Życie, archidiecezja częstochowska  

 04.04. błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny 

 24.05. I Komunia św.—przystąpiło 8 dzieci  

 31.05. I rocznica Komunii św.  

 13.06. powołanie nowej Rady Duszpasterskiej  

 14.06. promocja dziewięciorga nowych ministrantów; wpro-
wadzenie pana Michała Grzybka w posługę nadzwyczajnego szafarza Eucharystii  

 27.06. zakończenie roku szkolnego i roku formacyjnego Domowego Kościoła wspólnie 
z grupą Odnowy w Duchu Świętym  

Najważniejsze wydarzenia w naszej misji  

NUMER 1/2015 (1) L IST PARAFIALNY  STRONA 2  



13 VI 2015 r. na mocy Statutu Rad Parafialnych 

PMK w Niemczech, została powołana nowa Rada 

Duszpasterska w składzie:  Michał Grzybek – I. wiceprzewodniczący, Renata Sichla 

przedstawicielka wspólnoty dekanatu Bautzen – II wiceprzewodniczący,  Agnieszka 

Protasiuk, przedstawiciel nauczycieli Szkoły Kultury i Języka Polskiego przy PMK Dresden 

– sekretarz, te osoby stanowią zarząd Rady Duszpasterskiej. Jako członkowie do rady 

należą: Paweł Kalita – przedstawiciel kręgów Domowego Kościoła; Bożena Juncknikel – 

przedstawicielka Róży Różańcowej; Halina Schehske – przedstawiciel rodziców dzieci 

uczęszczających na zajęcia w szkole działającej przy naszej misji; s. Danuta Zybura ze 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Piotra Klawera; Justyna David – przedstawicielka 

stowarzyszenia „Polonia Dresden”. Zgodnie z wyżej wspomnianym statutem, 

przewodniczącym rady jest proboszcz parafii. Kadencja rady trwa 5 lat.  

Nowa Rada Duszpasterska  

STRONA 3 LIST PARAFIALNY  

U progu Roku Miłosierdzia, zapowiedzianego przez Papieża Franciszka,  

mamy rodość przeżywać Nawiedzenie Kopii Obrazu Jezusa Miłosiernego.  

Nawiedzenie Obrazu to czas wielkiej łaski, czas wsłuchiwania się w Słowo Boże, a również 

okazja do doświadczenia Bożego Miłosierdzia przez pojednanie w sakramencie pokuty.  

Zapraszamy wszystkich: rodziny, małżonków, młodzież i dzieci, 

przybywajcie do świątyni całymi rodzinami. Nawiedzenie Obrazu 

byłoby powierzchowne, gdyby łaska tego wydarzenia nie przeniknęła 

do naszych rodzin i naszych domów. Kontemplacja tajemnicy Bożego 

Miłosierdzia tak bardzo potrzebna jest w życiu rodzinnym, które 

dzisiaj narażone jest na wiele doświadczeń, kryzysów i zawirowań.  

Zapraszamy również i tych, którzy z różnych powodów zatracili drogę 

do Boga, którzy czują się daleko od Kościoła i nie biorą aktywnego 

udziału w jego życiu. Zapraszamy tych, którym życie się nie 

poukładało, lub nie mogą przystępować z różnych powodów do 

sakramentów świętych. Może właśnie podczas peregrynacji Obrazu 

znajdziecie chwilę na odświeżenie swej relacji z Jezusem i doznacie 

Jego Miłosierdzia. Pozwólcie przemówić Bogu. Ale także Wy sami 

powiedzcie Mu to, co dyktuje Wam serce. Może już dawno nie było takiej okazji w Waszym 

życiu.  

Doświadczenie Bożego Miłosierdzia powinno zaowocować miłosierdziem wobec drugiego 

człowieka. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: „Podaję ci trzy sposoby czynienia 

miłosierdzia bliźnim: pierwszy — czyn, drugi ,słowo, trzeci modlitwa; w tych trzech stopniach 

zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób 

dusza wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu Mojemu“ (Dz. 742). Dzięki temu miłosierdziu 

możemy łatwiej przebaczać, darować. Doświadczając Bożej miłości i odpowiadając na nią 

możemy zmieniać świat, wpływać na bieg jego historii i jej kształt. Nie narzekajmy na utratę 

wiary, na laicyzację i sekularyzację życia, lecz stańmy się głosicielami prawd Bożych przez 

nasze życie i postępowanie. Zgodnie ze wskazaniem Jana Pawła II starajmy się być 

przekazicielami dobra, miłości, pokoju, sprawiedliwości i miłosierdzia, tak bardzo 

potrzebnych dzisiejszemu światu. Przekazując Boże dary dalej, ubogacamy innych, 

poszerzamy przestrzeń Bożego działania. Nasza życzliwość i dobroć mogą przemieniać 

ludzkie serca. W jednym z objawień Jezus powiedział s. Faustynie: „Żądam od ciebie 

uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać 

zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić“  

( Dz.1148).               

(Z Listu Rektora PMK w Niemczech, ks. Prałata Stanisława Budynia, z okazji peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia) 
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Program Misji Świętych  

Drezno  

 

30.08 niedziela  

16:00 Hofkirche,  

  Koronka do Miłosierdzia Bożego 

16:30 Msza św. z nauką  

31.08 poniedziałek  

17:00 indywidualne trwanie przed Obrazem  

17:15 Odnowa w Duchu Świętym  

18:00 koronka do Miłosierdzia Bożego  

18:30 Msza św. z nauką  

21:00 Apel  Jasnogórski 

01.09 wtorek  

17:00 indywidualne trwanie przed Obrazem  

17:15 grupa Żywego Różańca  

18:00 koronka do Miłosierdzia Bożego  

18:30 Msza św. z nauką 

21:00 Apel  Jasnogórski 

02.09 środa  

17:00 indywidualne trwanie przed Obrazem  

17:15 Domowy Kościół 

18:00 koronka do Miłosierdzia Bożego  

18:30 Msza św. z nauką 

21:00 Apel  Jasnogórski 

Miejsca nawiedzenia  

  28.08 - 29.08 pt. - sob. Dresden-Cotta (St. Marienkirche), Gottfried-Keller-Str. 50,  

01157 Dresden, wspólnota niemiecka 

 30.08 niedz. - Hofkirche  

 31.08 - 02.09 pon. - śr. Dresden-Plauen (St. Paulus-Kirche), Bernhardstr. 42, 01187 Dresden, 

wspólnota polska  

  03.09 czw. Bischof-Winker-Haus, Tiergartenstr. 74, 01219 Dresden, wspólnota włoska  

  04. - 06.09 pt - niedz., Kościół Klasztorny, Klosterstr. 9, Bautzen, wspólnota polska i niemiecka  

 07 - 08.09 pon. - wt., St. Josef-Stift, Wintergartenstr. 15/17, Dresden, klasztor ss. Elżbietanek  

Bautzen, Klosterstr. 9  

 

04.09 piątek  

17:00 indywidualne trwanie przed Obrazem  

17:15 wspólna modlitwa 

18:00 koronka do Miłosierdzia Bożego 

18:30 Msza św. z nauką  

19:30 Apel  Jasnogórski 

05.09 sobota  

15:00 indyw. trwanie przed Obrazem 

15:15 koronka do Miłosierdzia Bożego 

15:45 Msza św. z nauką 

16:45 indyw. trwanie przed Obrazem 

06.09 niedziela  

09:50 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

10:15 Msza św. z nauką 

Podczas trwania każdego punktu programu, za wyjątkiem Mszy św.,  

istnieje możliwość Spowiedzi świętej 

Redakcja: ks. Marcin Ogórek, Iza Zielińska-Kalita  

Chętnych do współpracy w redagowaniu Listu Parafialnego serdecznie zapraszamy.  


