
Polska Misja  Katol icka w Dreźnie   

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

  

1. Z wielką radością i nadzieją przyjęliśmy 02. maja ogłoszenie przez Stolicę 

Apostolską biskupa pomocniczego diecezji Münster Heinricha 

Timmereversa biskupem drezdeńsko-miśnieńskim. Nasz nowy biskup 

posiada doświadczenie dobrej współpracy z PMK w Oldenburgu. 

Pamiętajmy w modlitwie o naszym pasterzu, który w sobotę 27 sierpnia o 

godz. 10:00 poprzez ingres do kościoła katedralnego obejmie biskupstwo 

drezdeńskie.  

 

2. Pośród duszpasterskich punktów naszych spotkań znajduje się dom sióstr 

klawerianek w Dreźnie udostępniany naszej misji od wielu lat. To tam 

sprawowana była Eucharystia w 1. sobotę i 3. piątek miesiąca oraz w 

uroczystości. Tam miały miejsce nasze pierwsze rekolekcje wielkopostne i 

adwentowe. Tam spotykaliśmy się po piątkowej Mszy św. na agapie. Grupy 

istniejące w naszej wspólnocie miały tam swoją „przystań“. Niestety po 

wielu latach przychodzi nam rozstać się z siostrami, które sprawiały, że 

zawsze czuliśmy się u nich jak u siebie. Decyzją matki generalnej dom z 

końcem czerwca zostaje zamknięty. Ostatnia Msza św. w języku polskim 

zostanie odprawiona w piątek 17. czerwca o godz. 19:00. (Str. 2)  

 

3. W tym roku poraz pierwszy będziemy obchodzić święto patronalne naszej 

wspólnoty. Liturgiczne wspomnienie naszego patrona św. Brata Alberta 

Chmielowskiego przypada 17 czerwca. Odpust przeżywać będziemy w sobotę 

18.06 w parafii St. Paulus, Bernhardstr. 42, 01187 Dresden-Plauen. 

Jednocześnie będziemy świętować zakończenie roku szkolnego w Szkole 

Języka i Kultury Polskiej, jak i Dzień Dziecka.  

Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Szczegółowy plan 

znajduje się na str. 4. 

 

Ks. Marcin Ogórek 

Proboszcz PMK w Dreźnie 

Maj 2016 

Msze św. w Dreźnie 
 

Niedziela 

Katedra - Schloßplatz  
godz. 16.30 
 

1. piątek miesiąca  

Kaplica domowa  
Schwerinerstr. 27,  
godz. 19.00 

 
1. sobota miesiąca 

Kaplica domowa  
Schwerinerstr. 27,  
godz. 19.00 

 
3. piątek miesiąca 
Kaplica ss. Klawerianek  

Tiergartenstr. 74,  
godz. 19.00  
(do końca czerwca!) 

 

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    
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św. br. Albert Chmielowski 
patron misji  

Schweriner Str. 27  
01067 Dresden 
www.pmkdresden.de 
pmkdresden@pmkdresden.de 
Tel.: 0351-48527354 
Fax: 0351-48527355 

Biuro: piątek 10:00-14:00 



 
 

 

 12.03.2016 Konkurs Biblijny - etap  dekanalny. 
Dwie osoby z naszej parafii zakwalifikowały się do 

etapu ogólnomieckiego. Są nimi Ada Rajczakowska i 
Zuzanna Pawlonka.  

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!!! 

 17. do 20.03.2016 Rekolekcje wielkopostne  

 01.05.2016 Akademia z okazji 225. rocznicy ustano-

wienia Konstytucji  3. Maja 

 15.50.2016 I. Komunia św. 

 IX.2015 - VI.2016 zakończenie peregrynacji obrazu 

Miłosierdzia Bożego w naszych rodzinach 

 

Droga Polska Misjo Katolicka w Dreźnie,  

Jak mówi Księga Koheleta „wszystko ma swój czas i jest wy-

znaczona godzina na wszystkie sprawy...”  I oto teraz przy-

szedł dla naszego Zgromadzenia czas, aby z Wami, moi dro-

dzy w Chrystusie Panu „parafianie” Misji Polskiej, pożegnać 

się i Wam podziękować. Jak Wam już od dłuższego czasu 

wiadomo nasza Rada Generalna w Rzymie podjęła decyzję o 

zamknięciu z dn. 30 czerwca 2016 roku tutejszej placówki. 

Przyczyny też są chyba znane. Nasze Zgromadzenie ma 45 

domów na 5 kontynentach, a tylko 223 siostry. Można więc 

łatwo obliczyć ile przypada sióstr na jeden dom.  

Pożegnanie zawsze przybiera barwy smutku, ale jak to mówiła nasza Matka Założycielka bł. Maria 

Teresa Ledóchowska: „wesoło w Imię Boże, Pan Bóg dopomoże”. Może to tylko pobożne życzenie, ale 

jest w tym powiedzeniu coś tajemniczego i duchowego, czego sama bardzo często w trudnych sytua-

cjach doświadczam. W duchu naszej Matki Założycielki, która tak bardzo pokochała Drezno jeszcze za 

czasów swojej młodości jako dama dworu Księżnej Alicji Toskańskiej, żegnamy się z Wami po ponad 

10-cio letnim pobycie. Na różnych etapach naszej działalności tutaj - za czasów ks. Andrzeja, który 

teraz patrzy na nas z „góry” jak również za czasów obecnego proboszcza ks. Marcina - starałyśmy się 

w miarę naszych możliwości i zdolności dołożyć swoją cegiełkę do budowy tutejszej Misji. Mimo, że ks. 

Marcin sobie tego życzył, nie będę tutaj wymieniać prac jakie nasze siostry tutaj wykonywały, bo jak 

to mówi Pismo św. „niech prawa ręka nie wie co czyni lewa”, albo w innym miejscu „jesteśmy tylko tu-

taj na ziemi słudzy nieużyteczni”. Robiłyśmy tylko to, co do nas należy i tylko z Bożą pomocą. Jako 

Zgromadzenie jesteśmy ostatecznie „zapleczem dla Misji”. Przez te ponad 10 lat wiele sióstr w naszej 

Wspólnocie się zmieniało, i nie zawsze mogłyśmy czynnie uczestniczyć w życiu Polskiej Misji. Nie 

zawsze były tu też polskie siostry. Cieszę się bardzo, ze mogłam tutaj być te ostatnie 3 lata z Wami; 

być i widzieć, doświadczać prawie namacalnie jak Misja się rozrasta, jak Duch św. działa, ile dobra 

duchowego dzieje się, jaka współpraca i duch rodzinny panuje i Was jednoczy z sobą, ile pomysłów 

realizuje się poprzez liczne grupy. Można by powiedzieć za Tertulianem „zobaczcie jak oni się miłują”. 

I to nie są tylko moje puste słowa, ale za tym kryje się prawda.  

Chce Wam Wszystkim podziękować za pomoc jaką nam okazaliście podczas remontów, za rzeczy ofiaro-

wane dla naszych kobiet w potrzebie i wiele innych spraw. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam za do-

broć i ofiarność. Dziękuję grupom, które do nas systematycznie przychodziły, bo znalazły tu „żywą oa-

zę” w której czerpały siły duchowe w codziennym życiu, uczestnikom Mszy św., dzieciom, które nasz 

dom napełniały życiem i radością. 
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Wspólnota we wspólnocie 

Najważniejsze wydarzenia w naszej misji  



 
 

Pragnę Wam Wszystkim pozostawić „testament” posługując się słowami papieża Franciszka: „zgódźcie 

się, aby Zmartwychwstały Jezus wszedł w Wasze życie, przyjmijcie Go jak Przyjaciela, z ufno-

ścią. On jest Waszym życiem! (...) Nie lękajcie się, powierzcie się Jemu, bądźcie pewni, ze On 

jest blisko Was, jest z Wami i obdarzy Was pokojem, którego szukacie, i siłą, by żyć tak jak On 

chce”. 

 Z darem modlitwy – s. Danuta 

Miłosierni jak Ojciec mottem  Roku Jubileuszowego 

  
Bullą Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia)  

Papież Franciszek ogłosił,  

iż Rok Liturgiczny 2015/2016  

będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 

 Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia został rozpoczęty 8 grudnia 2015, w 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to zostały otwarte Drzwi 

Święte w Bazylice św. Piotra, które stały się z tej okazji  Bramą Miłosierdzia. Taka sama Brama 

Miłosierdzia została otworzona na cały rok w III Niedzielę Adwentu, w każdym Kościele lokal-

nym o szczególnym znaczeniu. Umożliwia to regionalne zaangażowanie się w przeżywanie Roku 

Świętego poprzez przystąpienie do odnowy duchowej i doświadczenie miłości Boga. Rok Jubileu-

szowy zakończy się 20 listopada 2016 w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

 W czasie jego trwania mają miejsce różne wydarzenia, o których można dowiedzieć się  

z oficjalnej strony internetowej Jubileuszu : http://www.iubilaeummisericordiae.va. 

 Dla Polski Rok Święty ma szczególnie znaczenie, ponieważ przypada na 1050 rocznicę 

Chrztu Polski i wizytę Ojca Świętego Franciszka, który weźmie udział w Światowych Dniach 

Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez św. Jana Pawła II Sank-

tuarium Miłosierdzia Bożego. 

 Mottem roku Jubileuszowego jest fragment z Łk 6,36 „Miłosierni jak Ojciec”, który powi-

nien stać się dla nas inspiracją i propozycją życia pozbawionego osądzania i potępiania a pełnego 

przebaczania i dawania miłości, ponieważ „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią” (Mt 5, 7). 

 Jesteśmy wezwani by działania Boga wobec nas wcielić w swoje życie. Byśmy, tak jak On 

jest miłosierny wobec nas, byli miłosierni wobec siebie poprzez codzienne zachowania, postawy  

i intencje. 

 Obliczem miłosierdzia Boga jest Jezus. On całą swoją osobą i czynami, przede wszystkim 

wobec grzeszników, biednych, wykluczonych, chorych i cierpiących, objawia miłosierdzie Boga. 

Aby to zrozumieć i samemu być do tego zdolnym powinniśmy na nowo wsłuchać się w słowo Boże, 

odnaleźć w nim przekazywaną wartość miłosierdzia i przyjąć ją za cel w swoim życiu. 

 Kościół ma misję głoszenia Miłosierdzia, które jest tajemnicą wiary łączącą Boga z człowie-

kiem, daje nadzieję, pomimo ograniczeń naszego grzechu i przywraca do nowego życia. Dlatego  

w roku Jubileuszowym spowiednicy powinni stać się wiernymi sługami przebaczenia Boga. Pod-

czas Wielkiego Postu zostali wysłani Misjonarze Miłosierdzia. Są to kapłani, którym Papież 

udzielił władzy odpuszczania grzechów zarezerwowanej dla Stolicy Apostolskiej. Na misjach or-

ganizowanych w diecezjach będą sprawowali Sakrament Pojednania dla wszystkich tych, którzy 

szukają drogi do Boga. 

 Z tego też powodu, w Roku Jubileuszowym Papież Franciszek postanowił upoważnić 

wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego  

z całego serca i proszą o przebaczenie. 

Marta Kozak 
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Z życia Kościoła 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/giubileo/bolla.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va


Dochód z festynu parafialnego przeznaczony będzie  
na dofinansowanie Szkoły Języka i Kultury Polskiej  

działającej przy PMK Dresden 

 

Redakcja: ks. Marcin Ogórek, Iza Zielińska-Kalita, Florentyna Kalita (dział dziecięcy) 

Chętnych do współpracy w redagowaniu Listu Parafialnego serdecznie zapraszamy!   

Spotkania przy Schweriner Str. 27, 01067 Dresden 

Żywy różaniec - zmiana tajemnic  1. piątek miesiąca, godz. 18:15 

Spotkania studentów i młodzieży pracującej 2. i 4. piątek miesiąca, godz. 19:00 

Religia i język polski sobota, godz. 10:00 - 12 :45 

Msza św. 1. piątek i 1. sobota msc., godz. 19:00 

Przygotowanie do I Komunii św. i Bierzmowania w ramach sobotniej katechezy 

Spotkania przy Tiergartenstr. 74, 01219 Dresden 

Msza św. 17.06 po raz ostatni, od lipca na 3. piątek miesiąca, godz. 19:00 

Spotkania grupy Odnowy w Duchu Świętym poniedziałki, godz. 19:00, do końca czerwca! 

Plan festynu parafialnego w dn. 18.06.2016  

Kościół St. Paulus, Bernhardstr. 42, 01187 Dresden  

10:00 Msza św.  

11:00 Rozdanie świadectw i występ dzieci  

12:00—16:00 Festyn i zabawa w ogrodzie  

13:00 Teatrzyk dla dzieci „Król Bul“  

15:00 Występ iluzjonisty Zafetti  

 

Wkrótce wakacje!  

Życzymy dużo słońca i udanego wypoczynku.  

Na urlopie nie zapominajmy o Bogu! 



 
 

 

Czerwiec to miesiąc 

poświęcony Sercu 
Pana Jezusa, dlate-

go mamy dla was spe-

cjalne zadanie:  
Ozdóbcie serduszko wzorka-
mi i pokolorujcie najpiękniej 

jak potraficie, a potem wy-
tnijcie i przynieście je na fe-
styn. Dla wszystkich, którzy 

wezmą udział w zabawie 
przewidziane są nagrody! 
 
 

Miłej zabawy! 
 

Przeprowadziliśmy wśród rodzin z naszej parafii mała ankietę dotyczącą modlitw 

przed i po jedzeniu. Wielu z was, zanim zacznie posiłek, modli się ze swoimi rodzi-
cami, co bardzo nas cieszy! A oto kilka przykładów takich modlitw. Może natknie-
cie się na coś, czego jeszcze nie znacie... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

NUMER 3/2016 (4)  STRONA 3  

WIERSZYKI I MODLITWY 

DLA NAJMŁODSZYCH  

Gdy do stołu zasiadamy, 

Ciebie Boże wspominamy 
i wielbimy Imię Twoje za 

pokarmy i napoje.  

Amen.  
Kuba, Julia i Amelka 

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogo-
sław ten posiłek, tych którzy go przygo-
towali i naucz nas dzielić się chlebem i 
radością ze wszystkimi,  
przez Chrystusa Pana naszego.  
Amen.  
Lidia, Leon i Leonard 

Panie Jezu nasze słonko, pobłogosław to je-

dzonko,  

Panie Jezu nasze życie pobłogosław też i picie! 
Krzyś, Adaś i Tomasz 

Boże dzięki ci składamy za 

to co spożywać mamy, ty 

nas żywić nie przestajesz, 

pobłogosław co nam dajesz.  

Alicja, Ewa i Staś 

Drogi Panie Jezu, siądź przy stole z nami,  
jak kiedyś siadałeś ze swymi uczniami,  
pobłogosław nas i te wszystkie dary,  
za które Ci dzięki składamy bez miary.  
Niechaj wszyscy głodni znajdą pożywienie,  
a ci co odeszli osiągną zbawienie.  
Tosia i Dominik 

Chrum...mniam...mniam...mniam… 

pobłogosław Panie ten posiłek,  
który nam daje życiodajną siłęęęęę 
(modlitwa śpiewana)  

Florentyna, Franek i Wanda 

Po jedzeniu:  
Dzięki Ci Jezusku za to, co mam w brzuszku. 
lub: 
Panie Jezu nasz kwiatuszku, pobłogosław to co w brzuszku. 
Ada, Mateusz, Tymoteusz i Szymon 

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba 2x 
Co by na tym stole  
nie zabrakło chleba 2x 
Nie zabrakło chleba nie zabrakło gruli 2 x 
Ani tej miłości  
do Twojej Matuli 2x 
Szymon, Julia i Kubuś 



 

Św. Rita z Cascii urodziła się około 1381 roku. Na chrzcie w kościele św. Marii 

Pleby w Cascii (gdzie została też pochowana) otrzymała imię Margarita, którego 

zdrobnienie to Rita. Rita marzyła o wstąpieniu do zakonu, ale jej rodzice kazali 

jej w wieku 12 lat wyjść za mąż za Paula Manciniego. Paul miał bardzo trudny 

charakter. Jednak z czasem nawrocił sie i Rita była z nim szczęśliwa. Krótko po 

nawróceniu Paul został zabity. Dwóch synow Rity chciało pomścić śmierć ojca. 

Rita gorąco modliła się, aby Bóg ich powstrzymał. Wkrótce obaj zmarli z powodu 

zarazy, nie dopuszczając się planowanej zbrodni.  

Mając 36 lat Rita pragneła zrealizować swoje dawne marzenie o wstąpieniu do 

klasztoru. Chciała dostać się do Augustianek, lecz one nie przyjmowały wdów. 

Dopiero opowieść o tym, jak w nocy Pan otworzył przed nią drzwi klasztoru, przekonała mniszki do 

przyjęcia Rity. W klasztorze poświęciła się całkowicie modlitwie. W ogródku przed klasztorem znajdował 

się zaschły krzew róży. Rita codziennie go podlewała, aż krzew obsypał się kwiatami.  

Rita umarla 22 maja 1457 roku. Natychmiast po śmierci zasłynęła wieloma cudami. Jej ciało, cudowne 

zachowanie po dzień dzisiejszy, umieszczono w szklanej trumnie. Sw. Rita jest patronką od spraw 

trudnych i beznadziejnych, a jej atrybutami są róża i pszczoły.      Florentyna Kalita 

Chwila relaksu  

 

     
   Pomóż wiernym    
   znaleźć drogę do  
         kościoła !  
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DLA DZIECI STARSZYCH 

Źródło: „Die Staffelei”  

Kunst aus Sachsen 

Czerwiec miesiącem czczenia Serca Jezusowego 

W pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała przypada Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas którego czci się święte 

Serce Pana Jezusa. Kult ten pojawił się już w średniowieczu. Początek 

stanowiło objawienie się Pana Jezusa świętej Małgorzacie Marii Ala-

coque w klastorze w Paral-le-Monial we Francji.  

Podczas kilku objawień Pan Jezus dał jej do zrozumienia, że za mało 

dbamy o Jego Serce, przez co miłość, która w nim płonie, nie dociera do 

ludzi. Jezus prosił Małgorzatę, żeby rozpropagowała zwyczaj czczenia 

jego Serca, modląc się godzinę przed Najświętszym Sakramentem. W 

zamian obiecał czcicielom wiele łask (tzw. Obietnice Serca Jezusowego).  

Po stu latach od zapoczątkowania kultu, papież Klemens XIII na prośbę 

polskich biskupów zezwolił na odprawianie nabożeństwa ku Czci Serca 

Pana Jezusa w Polsce. Po kolejnych stu latach papież Pius IX rozszerzył 

święto na cały kościół katolicki.                                                Jakub Kalita 


