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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

 Miniony czas w naszej wspólnocie przeżyliśmy zgłębiając 
tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Przez 10 miesięcy w naszych 
rodzinach peregrynował Obraz Jezusa Miłosiernego, przed 

niedzielną Mszą św. czytaliśmy fragmenty Dzienniczek 
św.  Siostry Faustyny Kowalskiej, a w 3. piątek miesiąca 
modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego. W ostatnią 
niedzielę roku kościelnego dobiegły końca dwa wielkie 

jubileusze: Rok Miłosierdzia przeżywany w całym Kościele oraz 
1050. Rocznica Chrztu Polski. Czas ten zakończyliśmy 

Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla  
i Pana, dokonanym przez Polaków w Ojczyźnie jak i poza jej 
granicami. To wydarzenie nie jest jednak zwieńczeniem, lecz 
początkiem - początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa  
w Polsce i narodzie polskim.  
 Niech rozpoczęty Adwent, a w nim msze roratnie  

i szczególnie rekolekcje pomagają nam w przyjęciu Chrystusa 
jako naszego Króla i Pana. 
 

ks. Marcin Ogórek 
Proboszcz PMK w Dreźnie 

 

 

W adwentowej refleksji, 
w skupieniu przy konfesjonale, 

w ciszy wyczekiwania na wigilijną 
gwiazdę, 

do gorącego i otwartego serca, 

niech przyjdzie Pan  
i umocni nas swoim pokojem,  

byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, 
gdzie On nas pośle. 

Listopad 2016 

Msze św.  
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Niedziela 

Katedra 
Schloßplatz  

godz. 16.30 
 
1. i 3.  

piątek miesiąca  
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Schwerinerstr. 27,  
godz. 19.00 
 
1. sobota miesiąca 

Kaplica domowa  

Schwerinerstr. 27,  
godz. 19.00 

 

Msza św.  
w Bautzen 

 
Niedziela  

Klosterkirche  
St. Klara,  
Klosterstr. 9,  

godz. 10.15 
 
 

Spowiedź św.  
30 min. przed  

każdą Mszą św. 
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Żywy Różaniec - modlitwa, którą bardzo ukochałem… 
Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, 
Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary 
chrześcijańskiej."                                             Jan Paweł II 2.10.1988 r. 

Co to jest Żywy Różaniec? 
Na różańcu możemy się modlić indywidualnie lub we wspólnocie. Jedną  
z najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem uświęconych form wspólno-

towego odmawiania Różańca św. w Kościele jest Żywy Różaniec. Zapo-
czątkowała go Paulina Jaricot – Francuzka, która w 1822 roku utworzyła 

dzieło powszechnej pomocy misjom pod nazwą Dzieło Rozkrzewiania Wia-
ry, a cztery lata później powołała dla niego wielkie modlitewne zaplecze  

w postaci Żywego Różańca. Paulina chciała uczynić Różaniec modlitwą wszystkich i otoczyć nim 

cały świat. Zorganizowała tzw. „piętnastki” – grupy piętnastoosobowe, z których każda zobowią-
zała się do odmawiania w intencji misji jednej dziesiątki Różańca dziennie i rozważania danej 

tajemnicy. Ta forma bardzo szybko się przyjęła. Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił 
papież Grzegorz XVI jeszcze za życia założycielki. 

Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił rok 2002 Rokiem Różańca i poszerzył tę modlitwę o tajemnice 
światła, w których rozważamy fragmenty publicznego życia Chrystusa. 

Obecnie Różaniec składa się z dwudziestu tajemnic, zatem jedna „Róża” liczy dwadzieścia osób, 
które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania tajemnicy na 

dany miesiąc. W ten sposób każdego dnia „Roża” odmawia cały Różaniec i rozważane są wszyst-
kie tajemnice. Kto zatem należy do Żywego Różańca i odmawia tylko jedną dziesiątkę, ten każ-

dego dnia uczestniczy w całym Różańcu, a także w odpustach i przywilejach.  

Żywy Różaniec w naszej Misji 
Wspólnota "Żywego Różańca" w naszej misji istnieje od 2010 roku i powstała z inicjatywy pa-

rafian. Żywa Róża składa się z 20 osób, z których każda odmawia codziennie jedną tajemnicę 
różańca, powierzoną do rozważania raz w miesiącu, przy zmianie tajemnic. Spotykamy się w 

każdy pierwszy piątek miesiąca, o godz. 18.15. w kaplicy przy Schweriner Str. 27. Opiekunem 
naszej wspólnoty jest ks. Marcin Ogórek. 

Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do włączenia się do naszej wspólnoty różańcowej! W 
tej chwili jest nas 20 osób, ale może być znacznie więcej! Matka Boża wynagradza stokrotnie 

swoim czcicielom  obdarzając ich swoją miłością i niezliczonymi łaskami! Każda odmówiona 
dziesiątka Różańca ma moc niezwykłą! Uczy miłości do Boga, Maryi i ludzi, uczy pokory i do-
broci…         Zelatorka, Bożena Jungnickel 
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Wspólnota we wspólnocie 

Najważniejsze wydarzenia w naszej misji  

 26.05.2016 Uroczystość Bożego Ciała 

 12.06.2016 Promocja ministrancka 

 18.06.2016 Festyn parafialny  

 03.09.2016 Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Języka i Kultury Polskiej z nowym 

       przedmiotem - historią Polski z elementami geografii Polski 

 11.09.2016 Przyjęcie kandydatów do służby liturgicznej  

 3/4.10.2016 Pielgrzymka na Jasną Górę i na Górę św. Anny 

 30.10.2016 Sakrament bierzmowania udzielony przez księdza biskupa Ignacego Deca 

 12.11.2016 Zawiązanie drugiego kręgu Domowego Kościoła w Dreźnie  



Św. Brat Albert - patron ubogich i cierpiących 
„powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży 

na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny” 

Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego obchodzone jest w kalendarzu litur-
gicznym 17.06. Uroczystej beatyfikacji Alberta Chmielowskiego 22.06.1983 r. 

jak i uroczystej kanonizacji 12.11.1989 r.  dokonał św. Jan Pawel II, który jesz-
cze jako Karol Wojtyła ukazał wyraz swego podziwu dla dzieła Alberta, pisząc 

sztukę „Brat naszego Boga”. W ostatniej scenie dramatu padają słowa, które są 
jakby streszczeniem życia brata Alberta: „wybrałem większą wolność”.  

Jego postać  miała decydujące znaczenie dla życiowych wyborów Karola Wojtyły, 
który znalazł w nim „szczególne duchowe oparcie i wzór radykalnego wyboru 

drogi powołania”. W  życiu św. Brata Alberta wyodrębnić można trzy etapy: 
Działalność wojskowa 

Adam Bernard Hilary urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi pod Krakowem jako najstarszy  

z czworga dzieci Wojciecha Chmielowskiego i Józefy z Borzysławskich. Wychowywany był w kulcie 
tradycji religijnych i narodowych. Pierwszy okres jego życia, w którym został wcześnie osierocony 

(ojciec zmarł, gdy miał 8 lat, matka 6 lat później), to czas edukacji i pierwszych prób wpłynięcia na 
losy będącej pod zaborami Polski. W 1861 r. Adam Chmielowski podjął studia w Instytucie Poli-

technicznym Rolnictwa i Leśnictwa w Puławach. Tam zaangażował się w działalność konspiracyjną. 
W 1863  r. jako osiemnastoletni  student przystąpił do walki zbrojnej w powstaniu styczniowym.  

W bitwie pod Mełchowem został ciężko ranny, czego następstwem była amputacja nogi. Po wydo-
staniu się z rosyjskiej niewoli w 1864 r. wyjechał na przymusową emigrację do Paryża, gdzie pomi-

mo kalectwa podjął  się  kolejnych  życiowych  wyzwań. 
Działalność artystyczna  

W Paryżu rozpoczął studia malarskie, które po amnestii w 1865 r. kontynuował 
w Warszawie. Dzięki otrzymanemu stypendium wyjechał do Monachium gdzie 

ukończył Akademię Sztuk Pięknych, by w 1874 r. powrócić już jako znany malarz 
do Polski. Malarstwo Chmielowskiego charakteryzowało się prostotą środków, 

naturalnością i nastrojowością. Przyjaźnił się z najsławniejszymi przedstawiciela-
mi sztuki młodopolskiej - Wyczółkowskim, Chełmońskim, Brandtem. Postrzegany 

był jako autorytet w zakresie teorii sztuki. Jego poszukiwania artystyczne dopro-
wadziły go do pytania „czy służąc sztuce, Bogu też służyć można?” Wkrótce za-

częło się  w nim rozwijać pragnienie aby „sztukę, talent i myśli Bogu poświęcić  
i święte rzeczy malować”. Zaowocowało to odkryciem powołania do służby Bożej. 

W 1880 r. w wieku 35 lat wstąpił do Zakonu Jezuitów w Starej Wsi. Jednak 
wrażliwość duchowa spowodowała w nim załamanie nerwowe. Po roku Chmielowski opuścił  nowi-

cjat i przez pewien czas leczył się w szpitalu psychiatrycznym w Kulparkowie pod Lwowem. Powra-
cając do zdrowia w majątku swojego brata Stanisława  na Podolu  malował krajobrazy i zetknął się 

z regułą zakonu św. Franciszka z Asyżu, którą propagował wśród tamtejszej ludności wiejskiej.  
W 1884 r. osiadł w  Krakowie, gdzie kontynuował pracę malarską. Jednocześnie objawiało się  

w nim coraz silniejsze miłosierdzie dla ludzi dotkniętych nędzą moralną i materialną.  
W 1887 r. porzucił sztukę i przywdział habit franciszkański. Rok później złożył śluby zakonne, 

przyjmując imię Albert. Opierając się na regule św. Franciszka z Asyżu założył zgromadzenia Braci 

Albertynów i ss. Albertynek. Jego dorobek to 61 obrazów olejnych, 22 akwarele i 15 rysunków. 
Działalność dobroczynna 

Brat Albert dostrzegł Chrystusa w ludziach o znieważonym obliczu, w ludziach ubogich  i opusz-
czonych. To z miłości ku Chrystusowi wyrzeka się wszystkiego, staje wśród najbiedniejszych, by 

dźwigać ich z nędzy materialnej i duchowej, ratować w nich godność ludzką.  
Centrum jego działalności były przytuliska dla bezdomnych, sierocińce, domy dla starców i nieule-

czalnie chorych oraz tzw. kuchnie ludowe. Nie posiadając środków materialnych, kwestował na 
rzecz ubogich oraz sprzedawał swoje obrazy. Sam, zmagając się z kalectwem, żył jak nędzarz. Brat 

Albert do końca życia trwał w pokucie, wypełniając konsekwentnie ślub ubóstwa. Wyniszczony tru-
dami życia i ciężką chorobą zmarł w opinii świętości w Krakowie 25.12.1916 r. w wieku 71 lat.  

W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele elit oraz rzesze bezdomnych i ubogich. Grób brata Alber-
ta (obecnie pusty) znajduje się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W 1938 r. prezydent Polski 

Ignacy Mościcki odznaczył go pośmiertnie Wielką Wstęga Orderu Polonia Restituta za wybitne za-
sługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.  
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Z życia Kościoła 



Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krako-

wie. 
 Św. Brat Albert porzucając malarstwo przestał być artystą w ścisłym tego słowa znaczeniu.  

Jednak  pozostał artystą tworzącym dzieła miłosierdzia dla  ludzi potrzebujących, w których 
odnalazł znieważone oblicze Jezusa. Odkrywając prawdę słów Chrystusa utożsamiającego się 

z człowiekiem - Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych - Mnieście 
uczynili (Mt 25, 40) - do dnia dzisiejszego uczy nas jak być dobrym jak chleb dla każdego cier-

piącego, chorego, nieszczęśliwego i ubogiego człowieka.                                              Marta Kozak   

01.12. czwartek, godz. 19.00 - Schweriner Str. 27 
02.12. piątek, godz. 19.00 - Schweriner Str. 27 
03.12. sobota, godz. 9.00 - Schweriner Str. 27 
08.12. czwartek, godz. 19.00 - Schweriner Str. 27 
09.12. piątek, godz. 19.00 - Schweriner Str. 27 
10.12. sobota, godz. 9.00 - Schweriner Str. 27 
15.12. czwartek, godz. 19.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,  
       St. Paulus Kirche, Bernhardstr. 42, D-01187  
16.12. piątek, godz. 19.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną,  
   St. Marien Kirche, Gottfried-Keller-Str. 50, D-01157  
17.12. sobota, godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,  
   St. Marien Kirche, Gottfried-Keller-Str. 50, D-01157    
22.12. czwartek, godz. 19.00 - Schweriner Str. 27 

Redakcja: ks. Marcin Ogórek, Marta Kozak, Bożena Jungnickel, Iza Zielińska-Kalita,  

Florentyna Kalita, Jakub Kalita, Dominik Grzybek. 

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, język polski i historia Polski z elementami 

geografii Polski  
sobota, godz. 10:00 - 12 :45 

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

Przygotowanie do I Komunii św.  w ramach sobotniej katechezy 

Kursy przedmałżeńskie  2 x w roku na jesień i wiosnę 

Zapowiedź nadchodzących wydarzeń 

Spotkanie z Mikołajem 04.12.2016, godz. 17.45, Haus der Kathedrale 

Pasterka 24.12.2016, godz. 22.00, kaplica przy Schweriner Str. 27 

Wizyta duszpasterska Do ustalenia indywidualnie po Nowym Roku 

Msza św. z biskupem H. Timme-

reversem i spotkanie opłatkowe 
15.01.2017, godz. 16.30 Katedra 

Plan Mszy św. roratnich i rekolekcji   



 
 

W każdą kolej-
ną niedzielę 
adwentu poko-
loruj jedną 
świecę.  
 

Kiedy zapłoną  
wszystkie cztery 

świece na wieńcu 
adwentowym, to 

znak, że już nie-
długo Boże Naro-

dzenie.  
 

 

Wieniec adwentowy 
W wielu domach można w czasie ad-

wentu spotkać na stołach tzw. wie-
niec adwentowy.  
Ale jaka jest właściwie jego historia?  

Około 200 lat temu, w roku 1839, Pa-
stor z Hamburga - Johann Heinrich Wi-

chern wpadł na pomysł upiększenia sie-
rotom mieszkającym pod jego opieką 

świat Bożego Narodzenia . Aby stworzyć 
lepszą atmosferę do modlitwy zapalił w 
pierwszą niedzielę adwentu świecę, sta-

wiając ją na zwykłym drewnianym kole. 
Jego podopiecznym tak się ten pomysł spodobał, że każdego dnia, aż do dnia Wigilii za-

palali do modlitwy kolejne świece. Z czasem zaczęli również ozdabiać koło gałązkami igla-
stych drzew, aż w końcu całkowicie zastąpili je zielonymi gałązkami. I tak zrodziła się 
tradycja wieńca adwentowego.  

W roku 1860 pastor zmienił ilość zapalanych świec z 24 na 4 i zaczął zapalać je już tylko 
w każdą z czterech kolejnych niedziel adwentu. Przez tradycje wieczornych rozważań 
zwyczaj rozprzestrzenił się na całe Niemcy, a wkrótce również na cały świat.  

Choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, wieniec obok funkcji dekoracyjnej ma również 
wymowę symboliczną. Koło oraz wiecznie zielone gałązki oznaczają wieczność, również 

wieczne panowanie Boga. Jezus nazwał siebie „światłością świata” i to nam przypominają 
świece umieszczone na wieńcu.  

Tradycja robienia wieńców adwentowych zachowała się do dnia dzisiejszego. Zapalanie 

świec w każdą niedzielę adwentu i spotykanie się przy nich na modlitwie lub rodzinnych 

posiłkach jest wśród wierzących dobrze znane i często praktykowane.    

            Jakub Kalita  
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KOLOROWANKA  

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Chwila relaksu          
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WYDARZYŁO SIĘ  

Bierzmowanie  

Co to jest? 
Krótko mówiąc  to jeden z siedmiu sakramentów. Dzięki 

niemu przychodzi do nas Duch Święty. Dzięki bierzmowa-
niu mamy się stać lepsi, bo Duch Swięty może nam dać 

mądrość, odwagę albo jeszcze inny dar. 

Przygotowywaliśmy się do niego dosyć długo. Roz-
mawialiśmy o Duchu Świętym  i uczyliśmy się wielu 
nowych rzeczy, które są potrzebne, by przystąpić do tego 

sakramentu. 

Do bierzmowania trzeba sobie wybrać patrona. Może to być 
święty albo błogosławiony. Ten patron będzie takim naszym opiekunem. Ja za 
patrona wybrałem sobie świętego Antoniego, bo wszysko gubię, a jako że to patron 

rzeczy zagubionych to wierzę, że może je teraz szybciej znajdę. Każdy z nas musiał 

też wybrać sobie świadka. 

Było nas ponad 10 osób i to w różnym wieku. Ja 

mam 10 lat, ale byli też dużo starsi ode mnie. 
Trochę się stresowałem, bo bierzmowania udziela 
biskup, a nie taki zwykły ksiądz. Ale wszystko 

poszło dobrze. Ksiądz biskup namaszczał nas świe-
tym olejem (olej Krzyżma) na czole i mówił każdemu 

z nas:”Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” a my 
odpowiadaliśmy “Amen”, czyli “niech się tak stanie”. 

To było dla mnie duże przeżycie. 

Dominik Grzybek  

at  + ę nar ? 

kos ?  ta  
?   o p  ?  ąk 

Florentyna Kalita 

Odpowiedź: 

__________________________ 

 

__________________________ 


