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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

 Wielki Post jest nie tylko czasem przygotowania do 
Świąt Wielkanocnych, ale również jest ćwiczeniem, okazją 
by doświadczyć nowego życia w Duchu Świętym, który 
wciąż nam towarzyszy i nigdy nie pozostawia nas samym 
sobie. Duch Boży wciąż nas prowadzi, dodaje nam sił  
w naszej słabości, uzdalnia do pełnej dyspozycji  
w wypełnianiu Bożego planu.  
 Z tym właśnie Duchem rozpoczynamy błogosławiony 
czas Wielkiego Postu, błogosławiony czas nawrócenia  
i ponownego rozbudzenia naszej wiary w Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który ofiaruje 
siebie samego za nas i dla nas.  
 Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, 
który również doświadczył kuszenia, pragnie nas nauczyć 
sztuki walki ze wszystkimi pokusami, które nas osaczają. 
 Nie powinniśmy zapominać, że Szatan często działa 
w sposób wyszukany i podstępny. Zazwyczaj nie jesteśmy 
kuszeni do tego, czego nie potrafimy zrobić, lecz do tego 
co leży w zasięgu naszych możliwości. Im większy jest  
w nas potencjał możliwości, tym większa bywa pokusa.  
 Kuszenie Jezusa na pustyni staje się dla nas 
schematem pokus nękających człowieka:  
 pokusa do redukowania naszego życia do rzeczy tego 

świata (pogoń za przyjemnością),  
 pokusa łatwego życia (władza, brylowanie),  
 pokusa wystawiania Boga na próbę (stawianie 

warunków).  
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

 Chyba jeszcze nie ucichły brzmiące w naszych 
uszach dźwięki patriotycznych pieśni śpiewanych podczas 
obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, w których uczestniczyliśmy, bądź 
oglądaliśmy za pośrednictwem mediów. To historyczne 
wydarzenie zostało uczczone również i w Saksonii dzięki 
instytucjom i stowarzyszeniom, które podjęły się 
upamiętnienia tej ważnej dla naszego Narodu daty. 
Czynny udział w tych obchodach wzięła nasza Misja  
i Szkoła, które na stałe wpisane mają w swoją działalność 
kształtowanie postaw patriotycznych w Polakach żyjących 
na emigracji — w dzieciach, młodzieży i dorosłych. Ma to 
na celu zarówno budowanie tożsamości narodowej, jak  
i obrazu Polaka za granicą. Nasuwają się w tym miejscu  
słowa Juliana Ursyna Niemcewicza skierowane do Polonii 
Amerykańskiej 200 lat temu: Niezbadany wyrok 
Opatrzności polecił nam szukać swej siedziby. Pozwólcie, 
że dam wam kilka rad, jako pochodzących od starca, który 
zna kraj i czerpie z doświadczenia. Zaczynajcie wszystko  
z Bogiem. Zanim będziecie mogli zbudować kościół módlcie 
się w cieniu drzew (…) Bądźcie pracowici i zachowujcie się 
tak, by zaskarbić sobie szacunek i miłość obywateli  
i zapewnić sobie niezależny byt. Żadna społeczność nie 
może żyć bez organizacji. Wybierzcie z pomiędzy siebie 
takich, którzy zasługują i mają zdolności, by być 
opiekunami waszej osady. Braterska zgoda i jedność celu 
są jak najpotrzebniejsze (…) Nie ustępujcie przed 
trudnościami (…) Pamiętajcie, że jesteśmy wszyscy wśród 

obcych, którzy z czynów naszych będą sądzili cały naród  



Polski. Jak świętym jest nasz obowiązek zachowania honoru Polski, naszego do-
brego imienia od najmniejszej skazy! Zachowujcie język naszych ojców jako 
obronę naszej narodowości.  

W tym patriotycznym duchu rozpoczynamy nowy rok kościelny. Pierwsze jego 
tygodnie przygotowują nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W Niemczech 
jest to piękny czas radości przejawiającej się w bogatych ozdobach domów  
i ogrodów; w radosnych spotkanich podczas Weihnachtsmarkt´ów; na ulicy,  
w instytucjach i mediach radosnym pozdrowieniem zawierającym życzenia 
pięknego adwentu. Czy jednak wszyscy zdają sobie sprawę co świętują? Czym 
jest adwent—czas radosnego oczekiwania i Kogo oczekujemy z tą radością? Czy 
uczestnicy tych jarmarków mają świadomość skąd ta radość adwentowa?  

Zapraszam do duchowego przygotowania się na przyjście Pana poprzez roraty 
i rekolekcje, które w tym roku poprowadzi ks. dr Zbigniew Chromy, wykładow-
ca religiologii, teologii fundamentalnej i dogmatycznej oraz proboszcz parafii 
św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu.  

Jeszcze przed rekolekcjami, jak co roku dzieci będą miały radość spotkania 
się z Mikołajem.  

Życzę wszystkim Polakom mieszkającym w Saksonii, jak i gościom radosnego 
i świadomego przeżycia pięknego i bogatego w treści okresu adwetnu.  

 

ks. Marcin Ogórek 

Proboszcz PMK w Dreźnie 

 10.03.2018 Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Berlin-Drezno-Lipsk; 

 22-25.03.2018 Rekolekcje wielkopostne 

z ks. Arkadiuszem Chwastykiem; 

 06.05.2018 Uroczysta Msza. św.  
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja; 

 10-12.05.2018 Pielgrzymka do Krakowa-
Łagiewnik — Wadowic — Kalwarii Ze-

brzydowskiej; 

 20.05.2018 Uroczystość Pierwszej  

Komunii Świętej; 

 26.05.2018 Akademia z okazji Dnia Matki; 

 27.05.2018 Uroczystość Rocznicy I Komunii 

Świętej; 

 31.05.2018 Uroczystość Najświętszego Ciała  

i Krwi Chrystusa; 

 23.06.2018 Festyn Rodzinny i zakończenie 

roku szkolnego 2017/2018 w SJiKP; 

 01.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 

2018/2019 w SJiKP przy PMK Drezno; 
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 09.09.2018 Przyjęcie kandydatów do służby 

liturgicznej oraz błogosławieństwo ministran-
tów młodszych i starszych oraz wręczenie 

znaków liturgicznych; 

 06-13.10.2018 Wyjazd do Ziemi Świętokrzy-

skiej; 

 26-27.10.2018 Warsztaty dla ojców „7 sekre-

tów efektywnego ojcostwa”; 

 11.11.2018 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

Nad przygotowaniem dzieci do uroczystej akademii 
czuwała Pani Magdalena Niewęgłowska nauczycielka 

historii i geografii. Uczniowie naszej szkoły czytały  
teksty w języku polskim i niemieckim, a grupa Tan-
ecznego Teatru Polonijnego, prowadzona przez Panią  

Agnieszkę Mathias, zaprezentowała efektowny taniec  
z flagami. O godz. 16:30 w Katedrze odbyła się Msza 

św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył  
ks. Leszek Kaźmierczak z PMK Chemnitz wraz  

z ks. Marcinem. 
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Służba Liturgiczna 
 

Większość osób zna ich jako ministrantów, lecz pełna na-

zwa brzmi: Liturgiczna Służba (Ołtarza) - wspólnota osób po-

sługujących podczas Mszy świętej, jak i innych nabożeństw, 

gdzie w centrum znajduje się ołtarz. Święty Jan Paweł II mówił 

o tej służbie jako „uprzywilejowanej posłudze Bogu”. Nie wolno 

jednak zapominać, że jako ministrant, pełni się posługę, a nie 

przychodzi dla zabawy. Na czym dokładnie polega ta posługa? 

Kto może zostać ministrantem i jakie zobowiązania niesie to ze 

sobą?  

Ministrantów przeważnie widzimy wokół ołtarza podczas Mszy św. Poma-

gają oni kapłanowi przy sprawowaniu Eucharystii, ku chwale Boga. Ich funk-

cje to: ministrant ołtarza - przynoszenie darów ofiarnych i paramentów litur-

gicznych, dzwonienie dzwonkami, dające znak ludowi o zmianie pozycji modli-

tewnej; lektor – czytający Słowo Boże; asysta - osoby asystujące przy samym 

celebransie. Funkcji jest o wiele więcej, lecz nie zawsze liczba posługujących 

pozwala na ich pełnienie.  

W naszej Misji posługują ministranci w czterech stopniach: kandydat, 

ministrant młodszy, ministrant starszy i lektor. Kandydatura trwa jeden 

rok. W tym czasie kandydat ma możliwość z bliska przyjrzeć się przebiegowi 

Mszy i również nauczyć się pełnić pierwsze proste funkcje. Następny stopień 

ministrantury - ministrant młodszy - jest on odpowiedzialny za funkcje, takie 

jak dawanie znaków dzwonkami i służba ołtarza. Po przynajmniej trzech la-

tach może zostać promowany do stopnia ministranta starszego, który powinien 

posiadać umiejętność posługiwania się trybularzem, łódką, świecami, księgami 

liturgicznymi. W tym okresie niezbędna jest znajomość przebiegu liturgii 

mszalnej. Po kolejnych trzech latach, ukończonym kursie i przeżytych rekolek-

cjach formacyjnych można zostać promowanym do stopnia lektora. Od lektora 

wymagana jest znajomość lekcjonarza i umiejętność płynnego czytania. Ponad-

to w naszej wspólnocie, lektor może pełnić funkcję ceremoniarza - ministranta 

odpowiedzialnego za przebieg  danej liturgii, jak i asystować celebransowi przy 

ołtarzu. Od każdego ministranta wymagana jest odpowiednia postawa moral-

na.  

Dla formacji ministranckiej niezbędne są spotkania, tzw. zbiórki mini-

stranckie. W naszej misji posługę animatora w poszczególnych grupach pełnią 

lektorzy, natomiast spotkania lektorskie prowadzi ksiądz proboszcz.  

Polska Misja Katolicka w Dreźnie liczy 27 ministrantów w tym 3 lektorów 

i z roku na rok liczba ta wzrasta. Oby patron ministrantów, św. Dominik 

Savio, prowadził naszą Służbę Liturgiczną ku Bogu. Króluj Nam Chryste! 

 

Jakub Kalita, lektor 
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Wspomnienia z Oazy 
 

 W tym roku pojechałam na 

oazę już po raz 4, ale pierwszy raz 

z diecezją wrocławską. Byłam na 

OND 2 stopnia (Oaza Nowej Drogi) 

razem z Julianą D. Było BARDZO 

FAJNIE! Na oazie były grupy 6 lub 

7 osobowe, którymi opiekowali się 

animatorzy. Do animatora można 

było się zwrócić i o wszystkim po-

rozmawiać. Zazwyczaj animatorzy 

byli w wieku 18-23 lata. Na mojej 

oazie było 60 uczestników, 5 animatorów i 1 ksiądz moderator.  

 Dzień wygladał następująco: o 7:30 była jutrznia, czyli poranna modlitwa. 

Później ok 8:00 śniadanie. Potem mieliśmy lekcje śpiewu, na których poznawali-

śmy bardzo fajne piosenki młodzieżowe. O godz. 10:00 była Msza św.,  

a następnie szkoła liturgii, którą prowadził mój animator. Uczyliśmy się różnych 

rzeczy o Piśmie Św. i liturgii. Tematem roku byli "Młodzi w Kościele". Na każdym 

stopniu oazy poruszany jest inny temat, nasz brzmiał: „Relacje”. Po szkole litur-

gii jedliśmy obiad, a później czas wolny, podczas którego szliśmy na boisko albo 

w góry. Po południu odbywały się spotkania w grupach, na których rozmawia-

liśmy i poznawaliśmy świat oczami chrześcijanina. Następnie odbywał się nami-

ot spotkania, na którym czytaliśmy Pismo Św. i rozważaliśmy słowa danego  

rozdziału. Po kolacji był mój ulubiony punkt dnia: pogodny wieczór. Na każdy 

kolejny wieczór dana grupa przygotowywała zabawy, tańce lub ognisko. Na 

zakończenie dnia spotykaliśmy się na naszym strychu, gdzie odmawialiśmy 

modlitwy wieczorne, a animatorzy przedstawiali nam postaci różnych świętych. 

Czasami ksiądz Olek - nasz moderator odpowiadał na zadawane przez nas  

pytania. O godz. 23:00 była cisza nocna.  

 Jednego dnia odbyliśmy całodniową wycieczkę na halę do bacówki. Było 

MEGA!!! Pasło się tam ok. 200 owiec, z których mleka górale robili oscypki. Były 

tam też dwa małe szczeniaczki owczarków podhalańskich, z którymi mogliśmy 

się pobawić. Pieski byly super SŁODKIE! 

 13 dnia oazy pojechaliśmy na Dzień Wspólnoty do Krościenka (Centrum 

Ruchu Światło-Życie), gdzie spotkaliśmy wiele innych oaz i znajomych. Byli tam 

również Maks, Kuba i Julia z naszej Misji, którzy w innych miejscowościach 

przeżywali swoje rekolekcje. Na dniu wspólnoty zaśpiewaliśmy naszą piosenkę 

oazy i zaprezentowaliśmy nasz herb. Atmosfera była bardzo radosna, chociaż 

było strasznie gorąco.  Ostatniego dnia odbyła się AGAPA, na której tak jak na 

pogodnym wieczorze tańczyliśmy, śpiewaliśmy, graliśmy na instrumentach  

i jedliśmy różne przysmaki. Te rekolekcje były naprawdę wyjątkowe. Poznałam 

wielu wspaniałych ludzi i nie mogę doczekać się, by zobaczyć ich wszystkich 

znów za rok! 

Florentyna K. (lat 13) 
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 Mam 14 lat i na imię Wiktor. Byłem już trzykrotnym uczestnikiem reko-
lekcji oazowych. Pierwszy raz w Łagowie w 2016 r. na 
ODB II (Oaza Dzieci Bożych drugiego stopnia). To była 
fajna Oaza. Było nas 12 dziewczyn i trzech chłopaków. 
Pierwszy raz poza domem, więc i trochę strasznie.  
Do codziennych zadań należała troska o porządek  
w naszych pokojach i korytarzach oraz pomoc w kuchni, 
np. obieranie ziemniaków. Podczas codziennej Mszy św. 
służyłem i czytałem po polsku czytania. Mocno zwraca-
no uwagę, jeśli ktoś z uczestników używał niecenzuro-
wanych wyrazów. Organizowane były wyjścia do parku 
linowego, na rowery wodne i nad jezioro. Pamiętam, jak obudzono nas o 3:00 
rano, by udać się nad jezioro, gdzie przy pięknym wschodzie słońca sprawowa-
na była Eucharystia. Nieśliśmy tam stół, który posłużył jako ołtarz.  

Druga Oaza ODB II w 2017 r. była w Grodowcu. Grupa liczyła 25 osób, 
pół na pół chłopaków i dziewczyn. Fajna grupa, długo jeszcze po tym 
utrzymywaliśmy ze sobą kontakt. Nie było tak ekstremalnie jak na mojej  
pierwszej oazie, ale też bogato duchowo. Nauczyłem się słuchać polskiego ra-
pu, chrześcijańskiego oczywiście. Było bardzo fajnie. 

Latem 2018 r. pojechałem z Bielska – Białej nad morze do Dąbek na ODB 
III (Oaza Dzieci Bożych trzeciego stopnia). Harmonogram dnia nie różnił się  
w ogóle od wcześniejszych Oaz. Tak więc, była pobudka, gimanstyka, Msza 
św., po niej śniadanie i program zorganizowany przez opiekunów, obiad,  
pogodny wieczór, czas na rozmowę z rodzicami oraz wieczorne modlitwy i duzo 
śpiewu. 
 Mam zapowiedziane, że w przyszłym roku pojadę kolejny raz na Oazę do 

diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i nad morze z diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

  

Wiktor K. (lat 14) 

Św. Stanisław Kostka patron - dzieci i młodzieży  
- patronem roku liturgicznego 2017/2018 

 

Patronem minionego roku liturgicznego, w którym odbył się pierwszy  
w historii synod biskupów poświęcony ludziom młodym, jest Stanislaw Kostka 
(1550-68) - patron dzieci i młodzieży, a także Polski. Wybór akurat tego święte-
go miał związek z przypadającą 15. sierpnia 2018 r. w uroczystością Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 450. rocznicą śmierci młodego jezuity i 100. 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazow-
szu. W wieku 14 lat rodzice wysłali go do szkół jezuickich w Wiedniu. Został 
tam zapamiętany jako gorliwy, zatopiony w modlitwie młody człowiek. W grud-
niu 1565 r. ciężko zachorował. W tym czasie, zgodnie z jego własnymi słowami, 
św. Barbara przyniosła mu Wiatyk. Doświadczył również wizji Maryi z Dzieciąt-
kiem, która go uzdrowiła. Następnie postanowił wstąpić do jezuitów. W sierp-
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niu 1567 r., wbrew woli rodziny, uciekł z Wiednia i dotarł pieszo do Rzymu. Tam 
28 października 1567 r. został przyjęty do nowicjatu przy kościele pw. św. An-
drzeja na Kwirynale. W 1568 r. złożył śluby zakonne, a po nich pełnił posługę 
m.in.  
w szpitalach. Przewidział własną śmierć, zapowiedając ją zakonnym współbra-
ciom. Kiedy umierał, mówił, że widzi orszak świętych na czele z Maryją, którzy 
właśnie po niego wychodzą. 

Współcześnie przeżywamy kryzys wierności w różnych aspektach życia,  
a św. Stanisław Kostka, którego siła wynikała z wychowania w wierze i wierności 
Chrystusowi, jest dla współczesnych młodych ludzi, przykładem wierności powo-
łaniu i postanowieniom. Dojrzałość i poważne podejście do życia ukazywał po-
przez:  

naukę – traktował ją jako świadomy początek służ-
by dla Boga i ojczyzny. Młodzi ludzie powinni być 
przekonani, że przynosi ona korzyści zarówno im jak 
i całemu społeczeństwu.  

pobożność – która wymagała odwagi. Nie wstydził 
się modlitwy i chrześcijańskich prawd życia. Daje tym 
przykład, jak gorliwie powinno się pozostawać temu 
wiernym i pomagać innym w trwaniu w wierności, 
nawet jeśli wokół istnieje obojętność czy wrogość. 

wierność w powołaniu – której skutkiem był 
sprzeciw rodziców na decyzje Stanisława o wstąpieniu do zakonu jezuitów. Uwa-
żali oni, że mają lepszy pomysł na jego życie. Taka postawa rodziców występuje 
często także i dziś. Stanisław odkrył swoje powołanie i potrafił walczyć o realiza-
cję woli Bożej w swoim życiu. Młodzi ludzie powinni rozumieć, że kiedy trzeba 
wybierać między wolą rodziców, presją środowiska a wolą Boga, powinni słuchać 
Boga. Stanisław spełnił swoje marzenia, wstąpił do zakonu jezuitów. Mimo trud-
nych doświadczeń, zwyciężył jednak swoją determinacją. Zaimponował tym bra-
ciom i zyskał uznanie. Co daje kolejną lekcję dla młodych, by sumiennie wyko-
nywać obowiązki, a co Jezus nazywa "wiernością w rzeczach małych" (por. Mt 
25,21). 

Patronat Stanisława Kostki jest wezwaniem do młodych, by wiedzieli po co ży-
ja, by swój charakter kształtowali pracą nad sobą, by mieli silną osobowość, któ-
ra umie przeciwstawić się wygodnemu życiu, naciskom grup, panującym mo-
dom, apatii i znudzeniu, usprawiedliwianiu swoich słabości.  

Nauka, jaka wypływa z życia Tego świetego, to wymagać więcej od siebie, 
podjąć trud rozwoju nad soba, starać się rozeznać swoje powołanie i odpowie-
dzieć na nie całym sobą, zastanowić się jakie życiowe i duchowe wyzwania stoją 
przede mną dzisiaj jako chrześcijaninem i co mogę w tym kierunku uczynić 
wbrew przeciwnościom. 

Pomocna w umacnianiu wierności wierze i życiowemu powołaniu może 
okazać się pielgrzymka do jednego z miejsc związanych ze świętym Stanisławem 
Kostką – do Rostkowa, gdzie się urodził, do Przasnysza, gdzie został ochrzczony, 
do katedry płockiej, gdzie jest poświęcony mu ołtarz lub do Rzymu, gdzie w ko-
ściele św. Andrzeja na Kwirynale spoczywają relikwie Świętego.  

Marta Kozak 
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Ferie jesienne 

Ziemia Świętokrzyska 

 W dniach 6.-13. październi-
ka miał miejsce wyjazd do Ziemi 
Świętokrzyskiej w południowo-
wschodniej Polsce. Grupę 24 osób 
tworzyły rodziny polskie i polsko-
niemieckie z Polskiej Misji Katolic-
kiej z Drezna i Budziszyna.  
Wyjazd miał charakter edukacyj-
ny - skierowany do dzieci i mło-
dzieży, jak i dorosłych. Gościny  
i noclegów udzielił Klasztor księży 
Pallotynów na Karczówce w Kiel-
cach - stolicy regionu.W bogatym 

programie tygodniowego pobytu pośród wielu atrakcji przyrodniczych,  
naukowych i rozrywkowych znalazło się zwiedzanie nowoczesnego Geoparku  
z multimedialną "Podróżą do wnętrza Ziemi" z efektami 5D, czy wejście na  
Górę Świętego Krzyża do najstarszego w Polsce sanktuarium Drzewa Krzyża 
Świętego. W pobliskiej Osadzie Średniowiecznej uczestnicy wycieczki zapoznali 
się z ówczesną architekturą, z dawną techniką sztuki kowalskiej i tkackiej oraz 
zdrowotnymi właściwościami ziół polnych. W Muzeum Minerałów obserwowa-
no szlifierską obróbkę półszlachetnych kamieni - niezwykle ozdobnych  
krzemieni pasiastych, występujących je-
dynie w tym regionie. W kolejnych 
dniach podziwiano podziemne wyrobiska 
i solne pomniki w muzealnej kopalni soli 
w Wieliczce. W edukacyjny charakter  
wycieczki wpisało się także Centrum  
Nauki Leonarda da Vinci z prezentacją 
funkcji organizmu ludzkiego jak również 
imponujący Jura Park z bogatą kolekcją 
modeli dinozaurów, parkiem rozrywki 
oraz safari. Rodziny miały codziennie 
możliwość uczestnictwa we Mszy św.  

w klasztornej kaplicy.  

 Pani Agnieszce Idaczyk-Cimochowskiej i księdzu Marcinowi Ogórkowi - 
inicjatorom i organizatorom wycieczki należy się, za ich trud, serdeczne "Bóg 

zapłać!". 

 Na ferie jesienne 2019 planowany jest wyjazd do Trójmiasta. Serdecznie 

zapraszamy. 

 

Jolanta Rötschke  
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100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości (1918 - 2018) 

 W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Czy jednak Polska istnieje zaledwie od 100 lat? Oczywiście, że nie. Przede 
wszystkim Polska nie była niepodległa przez całe ostatnie 100 lat. Okres Polski 
niepodległej to czasy II Rzeczypospolitej i lata po 1989 roku. Wcześniej przez 
przeszło osiem stuleci Polska była wolna, potem wolność utraciła i przez przeszło 
100 lat musiała o nią walczyć[1]. Już w momencie odzyskania niepodległości sam 
Marszałek Józef Piłsudski w przemówieniu 11 listopada 1918 roku dosadnie wy-
raził wartość niepodległości słowami: “Niepodległość nie jest Polakom dana raz 
na zawsze.“[2]. Utrata niepodległości była niezmiernie dramatycznym przeżyciem, 

stąd właśnie ogromne znaczenie tej rocznicy. 

 W wyniku działań zaborców (Austrii, Ro-
sji oraz Prus) z lat 1772, 1793 i 1795 nasza Oj-
czyzna przestała istnieć na mapie Europy. Na-
ród polski nigdy jednak nie zrezygnował z wal-
ki o niepodległość. Należy tutaj przypomnieć 
nasze zrywy narodowe: powstanie kościusz-
kowskie, listopadowe, styczniowe, czy krew 
przelaną w wojnach napoleońskich, albo na 
frontach I wojny światowej. Historia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości wiąże się z wy-
siłkami Polaków zamieszkujących tereny byłej 

Rzeczpospolitej, jak również działających na emigracji. Podejmowali oni ogromy 
trud w celu zachowania polskości, rozwijania kultury polskiej, czy budowania 
polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtych trudnych czasów, pomimo 
strasznych szykan, wywózek na Syberię, a nawet groźby egzekucji potrafili pod-
trzymać polską tożsamość narodową i przekazać ją następnym pokoleniom.  
W tym miejscu należy przywołać słowa Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego: 
„Nie wolno, nie można i nie uda się pozbawić niepodległości dużego, europejskie-

go narodu. A takim jesteśmy, byliśmy i pozostaniemy“[3]. 

 Marzenia o wolności spełniły się wraz z zakończeniem I wojny światowej. 

10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdebur-

gu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie 

zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Pił-

sudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiąza-

ła się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsud-

skiemu. Po przeszło 100 latach niewoli Polska znowu była wolna.   

Magdalena Niewęgłowska 

[1] Wywiad z Prof. Andrzejem Nowakiem: „Musimy na nowo przeżywać niepodległość”, URL: http://telewizjarepublika.pl/prof-nowak-musimy

-na-nowo-przezywac-niepodleglosc,62074.html (dostęp: 15.10.2018) 

[2] Józef Piłsudski: „Złote i wypsknięcia”, Wydawnictwo MG, Warszawa, 2010 (ISBN: 9788361297468) 

[3] Lech Kaczyński: „Przemówienie Prezydenta RP w 91. rocznicę odzyskania niepodległości”, URL: http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha

-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2009/art,14,685,przemowienie-prezydenta-rp-w-91-rocznice-odzyskania-niepodleglosci.html (dostęp: 

15.10.2018)  
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Pielgrzymka do Krakowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej 
 

 Celem tegorocznej pielgrzymki naszej Polskiej Misji Katolickiej był Kra-

ków, Wadowice oraz Kalwaria Zebrzydowska. Pielgrzymka odbyła się  

w dniach 10—12 maja 2018 r. 

Uczestniczyło w niej 25 osób.  

 Ruszyliśmy z Drezna planowo 

jeszcze niepełną grupą. Po drodze  

dołączyli do nas parafianie  

z Budziszyna. Pierwszy przystanek  

na rozprostowanie kości i zażycie  

porannej, orzeźwiającej kawy zrobili-

śmy zaraz po przekroczeniu granicy. 

Niestety już od tego momentu nasza 

droga naznaczona była staniem  

w korkach, co jednak wykorzystali-

śmy na modlitwę, rozmowy i integra-

cję pielgrzymów.  

 Do Krakowa-Łagiewinik doje-

chaliśmy z lekkim, 4-godzinnym  

poślizgiem, co nieco zmieniło nasze 

plany. Mimo to zaraz po kolacji zdoła-

liśmy o zachodzie słońca nawiedzić  

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.  

W kaplicy klasztornej mogliśmy  

oddać cześć relikwiom św. Siostry Faustyny Kowalskiej i odwiedzić cmentarz, 

gdzie w 1938 roku została pochowana. Udało nam się również  

poprzechadzać obok monumentalnej budowli Sanktuarium. Zmęczeni  

i uduchowieni udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Następnego dnia,  

aby zrealizować równie ambitny plan, po wczesnym śniadaniu wyruszyliśmy  

do centrum starego Krakowa, gdzie czekał już na nas pan przewodnik.  

W planie 4-godzinnego zwiedzania stał Wawel i krakowski Rynek Główny. 

Punktem kulminacyjnym zwiedzania była Katedra Wawelska, o której  

Stanisław Wyspiański tak pięknie pisał: „Oto tu wszystko jest Polską, kamień 

każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią,  

budowy tej częścią. Oto i my teraz przydajemy miary ciału temu – i my teraz 

dopiero wśród tych murów jesteśmy Polską“ (Wyzwolenie 1902).  
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 Tam nawiedziliśmy groby najwybitniejszych Polaków oraz mogliśmy  

dotknąć (lewą dłonią) serca Dzwonu Zygmunt. Następnie przeszliśmy  

na krakowski Rynek Główny, gdzie zwiedziliśmy Kościół Mariacki i Sukiennice 

oraz pozowaliśmy do grupowego zdjęcia. Nasyceni widokiem krakowskich zabyt-

ków udaliśmy się w dalszą podróż w stronę Wadowic, 

miasta, w którym urodził się i wychował nasz wielki  

Rodak, Święty Jan Paweł II. W Bazylice Ofiarowania  

Najświętszej Maryi Panny uczestniczyliśmy w Mszy  

Świętej. W tej świątyni znajduje się chrzcielnica, przy 

której został ochrzczony Karol Wojtyła, kaplica Matki  

Bożej Nieustającej Pomocy oraz kaplica papieska  

z relikwiami Św. Jana Pawła II. Następnym punktem 

pielgrzymki było przybliżenie życia naszego Wielkiego Rodaka w zapierającym 

dech w piersiach Muzeum „Dom Rodzinny Jana Pawła II”. Było to dla nas  

ogromnie wzruszające przeżycie. Na spoczynek udaliśmy się do Domu Rekolek-

cyjno-Pielgrzymkowego Karmelitów Bosych w Wadowicach, gdzie zostaliśmy  

bardzo ciepło i serdecznie przyjęci i ugoszczeni. Po porannej Mszy Świętej  

ruszyliśmy autokarem do ostatniego miejsca pielgrzymki, do Sanktuarium  

pasyjno-maryjnego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

W tym okresie jest  

to miejsce dokąd bardzo 

licznie pielgrzymują 

dzieci pierwszokomunij-

ne z okolicznych parafii, 

aby powierzyć opiece 

Matki Boskiej swe  

czyste serca. W tym  

miłym otoczeniu zwie-

dziliśmy Bazylikę Matki 

Bożej Anielskiej oraz 

uczestniczyliśmy w dro-

dze krzyżowej przemie-

rzając w duchu modli-

tewnym dróżki kalwaryjskie.  

 Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że ten opis zachęci Cię do wspólnego piel-

grzymowania w przyszłym roku. 

 Magdalena i Krzysztof Niewęgłowscy 
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ROZWIĄŻ REBUSY 

 

………………………………... 

 

 

 ………………………………….. 

 

 

 …………………………………….. 

 

ZNAJDŹ RÓŻNICE 

Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia 
odbywa się próba 
generalna chóru 

szkolnego.  

Przyjrzyj się obraz-
kom, porównaj je  
i na jednym z nich 

zaznacz 10 różnic. 
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RORATY - Drezno 

06.12.18 czwartek, godz. 19:00 - Msza św.; Kaplica domowa, Schwerinerstr.  

    27,01067 Dresden 

07.12.18 piątek, godz. 19:00 - Msza św.; Kaplica domowa, Schwerinerstr. 27, 

       01067 Dresden 

08.12.18 sobota, godz. 10:00 - Msza św.; Kaplica St. Benno Gymnasium,  

      Pillnitzer Str. 39, 01069 Dresden 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
 

DREZNO - St. Marien Kirche; Gottfried- Keller-Str. 50, Dresden-Cotta 

13.12.18 czwartek, godz. 19:00 - Msza św. roratnia z nauką rekolekcyjną 

14.12.18 piątek, godz. 19:00 - Msza św. roratnia z nauką rekolekcyjną  

15.12.18 sobota, godz. 18:00 - Msza św. roratnia z nauką rekolekcyjną  

16.12.18 niedziela, godz. 16:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,  

    Kathedrale, Schloßstraße 24, 01067 Dresden  

Spowiedź przedświąteczna, 16.12.18 niedziel, od godz. 14:30 

 

BAUTZEN - Klarissenkloster, Klosterstr. 9, 02625 Bautzen  

14.12.18 piątek, godz. 16:00 - nauka rekolekcyjna-salka  

15.12.18 sobota, godz. 15:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną   

16.12.18 niedziela, godz. 10:15 - Msza św. z nauką rekolekcyjną   

Spowiedź przedświąteczna, 16.12.18 niedziela, od godz. 9:45 
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ŚWIĄTECZNA WYKREŚLANKA 

MAK, KARP, KUTIA, KOLĘDY, JEMIOŁA, WIGILIA, 

STROIK, PACZKA, MIKOŁAJ, PREZENT, RENIFER, 

CHOINKA, BABKA, ŻŁOBEK, OPŁATEK, BARSZCZ, 

GWIAZDKA 

Hasło:…………………………………………………………. 

 

Znajdź i wykreśl świąteczne słowa podane wyżej. Litery, 
które zostaną na planszy utworzą 2-wyrazowe hasło. 



 

Zapraszamy na wyjazd rodzinny w ramach jesiennych ferii 12.-19.10.2019 
Trójmiasto Gdańsk-Gdynia-Sopot 

Wiele atrakcji, w tym transport, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu   

UWAGA 

UWAGA 

W niedzielę 12.05. oraz 01.09.2019 Msza św. o godz. 16:30  

w Herz-Jesu-Kirche, Borsbergerstr. 13, 01309 Dresden 

Dojazd: tramwaj 4,10,12; autobus 64 

Zapowiedzi nadchodzących wydarzeń 

Spotkanie ze św. Mikołajem 09.12.2018, godz. 17:30, Haus der Kathedrale 

Pasterka 24.12.2018, godz. 22:00, Katedra (w j. niemieckim) 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25./26.12.2018, porządek niedzielny 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  01.01.2019, godz. 16:30, Katedra 

Spotkanie opłatkowe i Jasełka 20.01.2019, godz. 17:30, Haus der Kathedrale 

Uroczystość I Komunii św. 09.06.2019, godz. 16:15, Katedra 

Uroczystość Rocznicy I Komunii św. 16.06.2019, godz. 16:30, Katedra 

Uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa 
20.06. 2019, godz. 18:00, Katedra 

Festyn rodzinny/ święto patronalne / 
zakończenie roku szkolnego 

22.06.2019  

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,  

wg ogłoszeń 

Spotkania grupy Odnowy w Duchu Świętym poniedziałki, godz. 19:00, wg ogłoszeń 

Przygotowanie do I Komunii św.  w ramach sobotniej katechezy 

Kursy przedmałżeńskie  2 x w roku na jesień i wiosnę 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK Drezno 

Zajęcia religii i przedmiotów ojczystych 
St. Benno-Gymnasium, Pestalozzistr., 01069 Dresden 

sobota godz.10:00-13:15 

Grupa taneczna ,  
St. Benno-Gymnasium Pestalozzistr., 01069 Dresden 

sobota godz. 9:00-10:00 

 

Redakcja: ks. Marcin Ogórek, Marta Kozak. 

Chętnych do współpracy w redagowaniu Listu Parafialnego serdecznie zapraszamy. 


