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Najważniejsze wydarzenia w naszej misji


09.11.2019 Akademia z okazji 11 Listopada. Uczniowie, przygotowani przez
panią Martę Werner nauczycielkę języka
polskiego, upamiętnili odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r., prezentując twórczość polskich poetów. Wspólnym
śpiewem patriotycznych pieśni uczciliśmy
pamięć tamtych chwil.



07.12.2019 Spotkanie z Mikołajem.
Jak co roku do dzieci z naszej wspólnoty
przyszedł Mikołaj. W oczekiwaniu na
niego, dzieci mogły posłuchać legendy
o drzewku świątecznym oraz zrobić
świąteczne ozdoby.



12-15.12.2019 Rekolekcje adwentowe.
Na zaproszenie ks. Marcina Ogórka odwiedził naszą misję ks. dr Maciej Małyga,
który prowadzi Dom Formacji Stałej Archidiecezji Wrocławskiej. Za poświęcony nam czas i udzielone nauki rekolekcyjne serdeczne Bóg zapłać.



12.01.2020 Spotkanie Opłatkowe oraz
Jasełka rozpoczęły się przedstawieniem,
które zaprezentowali uczniowie SJiKP,
przygotowani przez panią Joannę Kielar
i panią Natalię Wieczorkiewicz. Do długoletniej tradycji należą odwiedziny wychowanków z Zespołu Placówek Opiekuńczo
- Wychowawczych z Lwówka Śląskiego.
W tym roku, oprócz śpiewu kolęd podczas
Mszy św., członkowie zespołu „Debiut”
zaprezentowali podczas spotkania opłatkowego, repertuar cygańskich piosenek.
Ks. proboszcz Marcin Ogórek przekazał
na ręce dyrektora ośrodka pana Marek
Sokołowskiego sumę jaka została zebrana
w naszej misji podczas adwentu, aby
wspomóc ośrodek w jego działalności.



01.02.2020 konkurs biblijny z Ewangelii wg św. Mateusza – etap parafialny. Do etapu dekanalnego zakwalifikowały się 4 osoby: Michał Czerwonka, Natalie Hoang, Julia Kalita, Julia Kästel.



01.02.2020 Zabawa karnawałowa w Szkole Języka i Kultury Polskiej
Przy muzyce i bufecie z przekąskami bawiły się dzieci, ale też nauczyciele
i rodzice. Tym roztańczonym krokiem w SJiKP rozpoczęły się zimowe ferie.
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Wspólnota we wspólnocie

Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Jak powstała krucjata?
KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu...”. Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana
i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do
Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.
Dlaczego KWC jest za abstynencją i co to w ogóle oznacza?
Przez abstynencję Krucjata rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu, jako napoju (nie obejmuje to alkoholu, jako składu lekarstw, potraw
lub w celach liturgicznych). Członek Krucjaty kieruje się zasadą: „Nie kupuję,
nie częstuję, nie piję (alkoholu)“ i podejmuje codzienną krótką modlitwę w intencji KWC. Dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu przez członków Krucjaty następuje głównie z dwóch motywów:
1) nadprzyrodzonych (post od alkoholu, jako ofiara za grzechy pijaństwa innych),
2) społecznych - jako ratunek dla osób uzależnionych od alkoholu, które jak
wiadomo, by uwolnić się z nałogu alkoholowego muszą stać się abstynentami do
końca życia. Alkoholik jest w stanie odmówić tylko pierwszego kieliszka (jeśli ma
na tyle silną wolę). Obecność w towarzystwie kilku abstynentów łamie obecny
powszechnie przymus alkoholowy (wesela, przyjęcia, Sylwester, urodziny, imieniny itp…) i alkoholikowi dużo łatwiej powiedzieć „nie“. Z tego punktu widzenia
abstynencja jest czynem chrześcijańskiej miłości bliźniego.
Jakie owoce przynosi KWC?
Poza oczywistymi owocami Krucjaty, takimi jak uzdrowienie z nałogu wielu osób
uzależnionych od alkoholu, Krucjata przynosi także wiele innych owoców np:
1) jest doskonałym przykładem dla młodych ludzi i środkiem wychowawczym
wyrabiającym cnoty wstrzemięźliwości, siły woli i charakteru, a także odwagi
moralnej uzdalniającej do płynięcia przeciw prądowi opinii i powszechnych zwyczajów,
2) organizowanych jest coraz więcej imprez bezalkoholowych (bale, wesela),
3) wyzwala tego, który się jej podejmuje, nie tylko w kwestii alkoholu ale innych
nałogów lub złych przyzwyczajeń.
Na stronie: http://www.kwc.oaza.pl/jak-zostac-czlonkiem-kwc można przeczytać jak zostać członkiem KWC. Zachęcamy! Naprawdę warto!
Kasia i Kamil Brodaczewscy
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Z życia Kościoła

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
1920 - 1938 Wadowice – 1938 - 1978 Kraków – 1978 - 2005 Watykan

Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem św. Jana Pawła II.
Dokładnie 18 maja obchodzić będziemy jubileusz 100. rocznicy jego urodzin. Dla nas Polaków, będzie to wyjątkowa okazja do wyrażenia wdzięczności za dar życia i służby Wielkiego Pasterza Kościoła.
Jego biskupie wezwanie "Totus Tuus" (Cały Twój), które będzie hasłem tegorocznego XX Dnia Papieskiego, przypadającego w tym roku 11 października,
zawiera wszystko, co Karol Wojtyła chciał nam powiedzieć. Wyraża ono jego
postawę wobec Boga oraz Maryi, a w konsekwencji wobec człowieka i całego
świata. Jego zatopienie w codziennej, osobistej modlitwie, która dawała wyjątkową więź z Bogiem i stała się fundamentem misji jego życia, niech prowadzi
nas do zrozumienia i przyswojenia sobie postawy zawierzenia i ufności Bogu.
1920, 18 maja - w Wadowicach przychodzi na świat Karol Józef Wojtyła, syn
Karola i Emilii z d. Kaczorowskiej.
1929 - po śmierci matki, ojciec udaje się z Karolem i jego bratem do pobliskiej
Kalwarii Zebrzydowskiej, do Sanktuarium Matki Bożej, by tam powierzyć Jej
siebie i synów.
1930 - w wieku 10 lat Karol rozpoczyna naukę w Gimnazjum Męskim
w Wadowicach. Zachwyca się poezją i odkrywa swój talent aktorski.
1932 - spotka go następne nieszczęście. W wieku 26 lat umiera jego brat Edmund.
1938, 14 maja - po zdanej celująco maturze, Karol Wojtyła rozpoczyna naukę
na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku polonistycznym, na którym studiuje tylko przez rok i rozwija swoją pasję aktorską
w kole teatralnym.
1939 - aby uniknąć wywiezienia na przymusowe roboty do Niemiec, zgłasza
się na ochotnika do pracy w kamieniołomie, a następnie zostaje przeniesiony
go do zakładów chemicznych.
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Nieustannie dba także o swoją duchowość. Ks. Jan Tyranowski, który stał się
jego przewodnikiem duchowym, przybliża mu postać św. Jana od Krzyża oraz
pogłębia jego nabożeństwo do Maryi. W kaplicy przy klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w Łagiewnikach się po raz pierwszy styka się z historią siostry
Faustyny Kowalskiej i słyszy o kulcie Bożego Miłosierdzia, którego stanie się
gorliwym głosicielem i orędownikiem.
1941, 18 lutego - kolejny cios – śmierć ojca. Mając 21 lat Karol pozostaje sam
bez rodziców i rodzeństwa. Był to przełomowy moment w jego życiu, który pogłębił jego dojrzałość i religijność. Żegnając się z teatrem, postanawia poświęcić
swoje życie kapłaństwu i wstępuje do krakowskiego seminarium duchownego.
1946, 1 listopada - Karol Wojtyła przyjmuje święcenia kapłańskie i wyjeżdża do
Rzymu na dalsze studia.
1948 - uzyskuje tytuł doktora pisząc rozprawę o wierze św. Jana od Krzyża. Następnie w Rzymie kontynuuje studia teologiczne - badania nad mistyką św. Jana od Krzyża.
1953 - ks. dr Karol Wojtyła habilituje się i obejmuje stanowisko kierownika katedry Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1958, 28 września - w Katedrze Wawelskiej otrzymuje sakrę biskupią, a całą
swoją posługę i siebie zawierza Matce Bożej - „Totus Tuus” (Cały Twój) stają się
jego zawołaniem biskupim, a potem także papieskim.
1962 - bp Karol Wojtyła wyjeżdża do Rzymu, by uczestniczyć w Soborze Watykańskim II, gdzie szczególnie zajmuje się tematem duszpasterstwa w świecie
współczesnym.
1963, 3 czerwca - w trakcie soboru, papież Paweł VI mianuje bp Karola Wojtyłę
arcybiskupem metropolitą krakowskim (uroczysty ingres odbył się 8 marca
1964 r.).
1967, 26 czerwca - 47 letni Karol Wojtyła zostaje dziesiątym kardynałem na
stolicy krakowskiej.
1978, 16 października - Habemus papam –kardynał Karol Wojtyła podczas
konklawe w Rzymie zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II.
1981, 13 maja - zamach na papieża Jana Pawła II, podczas audiencji generalnej na placu świętego Piotra w Rzymie
2005, 02 kwietnia - Jan Paweł II umiera w wigilię święta Miłosierdzia Bożego.
2011, 01 maja - w święto Miłosierdzia Bożego, Papież Benedykt XVI dokonuje
beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II.
2014, 27 kwietnia - w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Papież Franciszek kanonizuje bł. Jana Pawła II, ogłaszając go świętym Kościoła.
To życiorys wybitnego świętego przedstawiony w bardzo dużym skrócie.
Jan Paweł II pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo nauczania, wypowiadając się na najważniejsze tematy dotyczące Boga, człowieka, Kościoła i świata.
Był prawdziwym nauczycielem wiary w Jezusa Chrystusa, ponieważ Bóg był
w centrum jego życia, a on żył z Nim w głębokiej jedności. W piękny sposób sam
to wyraził : „Starają się zrozumieć mnie od zewnątrz. Ale ja mogę być jedynie pojęty od wewnątrz”[1].. Tak więc nie można zrozumieć Jana Pawła II bez jego modlitwy, bez adoracji, bez jego Eucharystii, która była zawsze w centrum każdego
dnia.
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Św. Jan Paweł II jest patronem rodzin i Światowych Dni Młodzieży. My,
żyjący za czasów Karola Wojtyły, powinniśmy czuć się w obowiązku, aby przekazywać dziedzictwo Jana Pawła II następnym pokoleniom.
100. rocznica jego urodzin stanowi szczególną okazję, aby przypomnieć
jego pełne mądrości nauczanie i zainspirować się jego życiem i myślą, które
w harmonijny sposób łączą sprawy wiary i rozumu w szukaniu prawdy.
Niech jego osobowość skłoni nas do refleksji i będzie dla nas mobilizacją
do stawiania sobie w życiu wysokich celów i zdobywania ich.
17 maja świętowane będą główne obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Uroczystej Mszy św. w Watykanie będzie przewodniczył Papież
Franciszek. Z tej okazji odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Dziękczynna do
Rzymu - za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II.
Marta Kozak
[1]

ks. S. Oder, S. Gaeta, Dlatego święty, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2010,
s. 157.

Młodzież z naszej misji

Pocztówka z Bośni
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Minęło już prawie pól roku
mojego pobytu w Mostarze i choć
trudno
mi
w to uwierzyć, zbliża się półmetek
mojego wolontariatu.
W ostatnich miesiącach moja
więź z mieszkańcami stacji opieki
oraz z dziećmi w przedszkolu bardzo się pogłębiła. Mam wrażenie,
że już od dłuższego czasu nie jestem tylko wolontariuszką, która
przychodzi pomóc w karmieniu,
Adriana wraz z podopiecznymi i siostrą Klarą
albo w zabawie, lecz stałam się ich
przyjaciółką. Dlatego wspólnie przeżytych chwil i momentów nie brakuje. Zaczynając od wielu przyjęć urodzinowych, po wyjścia do kawiarni i kina, aż do
dzielenia się emocjami i napięciem przy oglądaniu mistrzostw Europy w piłce
ręcznej (Chorwacja zajęła drugie miejsce).
W przedszkolu kreatywnych pomysłów nam nie brakuje. Przez okres Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia nasze przedszkole zamieniło się w warsztat
kartek świątecznych oraz włąsnoręcznie robionych ciasteczek. Wszystkie robótki ręczne dzieci oraz te z naszego warsztatu, w którym dorosłe, niepełnosprawne osoby stwarzają przepiękne drewniane przedmioty, sprzedawaliśmy
na jarmarku świątecznym. Dochody z tej zostały przeznaczone na potrzeby
mieszkańców stacji oraz przedszkola.
Mój chorwacki na tyle się rozwinął, że mogę bez problemu prowadzić ze
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wszystkimi rozmowy i rzadko kiedy miewam problemy ze zrozumieniem innych.
Poza wolontariatem udzielam się już od wielu miesięcy w katedralnym chórze,
dzięki czemu nauczyłam się wielu chorwackich kolęd. Aktualnie przygotowujemy
repertuar na Wielki Post oraz na Wielkanoc.
Święta Bożego Narodzenia spędziłam z rodziną w Dreźnie. Powrót do domu
i wjazd Drezna po tak długim czasie był naprawdę czymś wyjątkowym. Lecz jeszcze bardziej mnie ujęła reakcja mieszkańców stacji opieki, których musiałam kilka razy zapewnić, że po nowym roku do nich wrócę. Uśmiechy i ich radość na
twarzy, gdy mnie widzą są dla mnie bezcenne
i dają mi siłę oraz motywację, aby kontynuować
to co robię z jeszcze większą gorliwością. Jedną
z najlepszych chwil w ciągu dnia, na którą czekam, jest, gdy rano jeden z chłopców w przedszkolu podbiega do mnie i mnie przytula, aby
się ze mną przywitać.
Pod koniec lutego czeka mnie zjazd wszystkich niemieckich wolontariuszy z mojej organizacji, który odbędzie się w Rumunii. Jestem naprawdę ciekawa wrażeń innych wolontariuszy
oraz oczywiście zwiedzenia kolejnego państwa.
Pozdrawiam serdecznie z Mostaru!
Adriana Rajczakowska

Strona rodzinna

Ferie jesienne
Trójmiasto
Dobrze przyjętą tradycją stały się coroczne wycieczki Polskiej Misji Katolickiej z Drezna i Budziszyna do Polski. Tym razem polsko-niemieckie rodziny wraz
z dziećmi, w liczbie 29 osób, udały się 12 października na tygodniową wycieczkę
do Gdańska, Sopotu i Gdyni, czyli nadmorskiego Trójmiasta. Noclegi i posiłki
miały miejsce w Domu Gościnnym sióstr Brygidek w Gdańsku Oliwie.
Przez cały czas towarzyszył rodzinom miejski przewodnik, pan Marek, który
w zajmujący i przystępny sposób potrafił zaprezentować najważniejsze obiekty
Trójmiasta. A było ich mnóstwo. Należały do nich miejska Starówka z gotycką
Bazyliką Mariacką, Muzeum Bursztynu z bogatą kolekcją „bałtyckiego złota”, jak
również edukacyjny Ośrodek Kultury Morskiej, gdzie dzieci mogły poznać budowę statku, zdalnie sterować miniaturowymi stateczkami na wodzie, czy też samodzielnie spróbować załadować model statku, tak aby zachował sterowność.
Dorośli zaś, usiłowali zwijać płócienne żagle na chybotliwej drabince, albo wywoływać falę tsunami. Kolejną atrakcją dnia była wizyta w Manufakturze Cukierków i samodzielnym wytwarzaniem przez dzieci kolorowych lizaków.
W programie nie zabrakło rejsu statkiem na półwysep Westerplatte, gdzie
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Strona rodzinna

polska jednostka wojskowa dzielnie broniła, w pierwszym dniu wojny, skrawka
polskiej ziemi.
W imponującym budynku Europejskiego Centrum Solidarności, zbudowanym w miejscu dawnej Stoczni Gdańskiej, można było się zapoznać
z historią ruchu robotniczego, który doprowadził do upadku bloku krajów komunistycznych i do wolnej demokratycznej Polski. Dzieci wypisywały na karteczkach swoje wrażenia i tworzyły tym samym wielki napis SOLIDARNOŚĆ.
To jeszcze nie koniec. Grupa udała się także do historycznego zamku
krzyżackiego w Malborku, największej ceglanej twierdzy średniowiecznej Europy. Tam uczestnicy wycieczki poznali nie tylko dzieje wielowiekowego zamku,
ale również zabawne historyjki. Na przykład, czym rycerze zakonni przyjmowali wysoko urodzonych gości? Pieczonymi wiewiórkami oraz słowiczymi języczkami. Kto chce, niech wierzy. Ciekawie prezentowała się starodawna ubikacja, gdzie rolę papieru toaletowego stanowiły...liście kapusty.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum II wojny światowej, gdzie dzieci mogły zasiąść w ławkach w przedwojennej klasie i obserwować, zmieniający się wraz z upływem wojennego czasu, widok za oknem. Do
niewątpliwych przyjemności należało wysłuchanie koncertu organowego
w Katedrze Oliwskiej.
Z wielkim zainteresowaniem obserwowano w Gdyńskim Akwarium egzotyczne ryby, zwierzęta morskie i rafy koralowe. Zwiedzanie szkolnego statku
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żaglowego „Dar Pomorza” przybliżyło codzienny trud przyszłych marynarzy.
Spacer po słynnym sopockim molo, najdłuższym, drewnianym pomoście
w Europie, zakończył długą listę atrakcji.
Starannie wyszukany program wycieczki to niewątpliwa zasługa pani
Agnieszki Idaczyk-Cimochowskiej oraz duchowego opiekuna polskich rodzin,
ks. proboszcza Marcina Ogórka, który każdego dnia, niestrudzenie odprawiał
mszę świętą.
Serdeczne Bóg zapłać za wszystko!
Jolanta Rötschke

Z kart historii narodu polskiego

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego
07 czerwca 2020
„Soli Deo” - Samemu Bogu. Takie słowa umieścił prymas tysiąclecia w swoim herbie biskupim.
Nie zabrakło w nim również miejsca na wizerunek
Matki Boskiej Jasnogórskiej, szczególnie bliskiej
kardynałowi, towarzyszącej mu już od pierwszych
chwil jego życia. Stefan Wyszyński urodził się w Zuzeli na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w rodzinie
przepełnionej maryjną pobożnością. Jak później
wspominał, po przebudzeniu długo przyglądał się
wizerunkom Matki Boskiej Ostrobramskiej i Matki
Boskiej Jasnogórskiej wiszącym w jego pokoju.
Swoją mszę prymicyjną odprawił właśnie na Jasnej
Górze.
Lata jego posługi duszpasterskiej przypadły na
trudny czas wojny i rządów komunistycznych w Polsce. Jeszcze w okresie przedwojennym studiował na
Sługa Boży
Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, uzyskując stokard.
Stefan
Wyszyński,
pień doktora prawa kanonicznego. W czasie II wojny
Prymas tysiąclecia.
światowej był kapelanem i porucznikiem Wojska
Polskiego, Okręgu Wojskowego Żoliborz-Kampinos. Po wojnie organizował Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Był jego rektorem oraz profesorem
i ojcem duchownym kleryków. W 1946 roku został mianowany przez papieża
Piusa XII biskupem lubelskim i pełnił ten urząd do roku 1949, kiedy to Ojciec
Święty Pius XII mianował go prymasem Polski.
Cały czas jego posługi kapłańskiej aż do śmieci w maju 1981 roku naznaczony był walką o zachowanie wiary i tradycji chrześcijańskich, obronę praw Kościoła i jednostki w konfrontacji z panująca w tym czasie w kraju władzą komunistyczną. Walkę tą, wymagającą niebywałych umiejętności dyplomatycznych
i zmysłu politycznego z jednej strony, z drugiej zaś niezłomności zasad moralnych, podejmował na różne sposoby. W 1950 roku, w obliczu braku konstytucji,
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próbował na drodze porozumień z rządem komunistycznym usankcjonować
pozycję Kościoła w kraju i odwrócić tym samym widmo kolejnego rozlewu krwi.
Gdy te nie przyniosły oczekiwanych skutków, skierował do władz słynny memoriał „Non possumus” – „Nie pozwalamy”. Konsekwencją otwartej krytyki
władz komunistycznych było internowanie go w latach 1953-1956. W tym czasie prymas przygotował Jasnogórskie Śluby Narodu, mające stanowić odnowienie ślubów złożonych w 1656 roku w Katedrze NMP we Lwowie przez króla Jana Kazimierza oraz inaugurację dziewięcioletniej Wielkiej Nowenny, mającej
przygotować kraj do obchodów Milenium Chrześcijaństwa. Obchody tysiąclecia
były dla prymasa okresem intensywnej pracy kaznodziejskiej i podróży po całym kraju. Przez kolejne lata bezustannie walczył w obronie praw człowieka
i Kościoła, pozostając w bliskim kontakcie z Watykanem, będąc aktywnym
członkiem kolejnych synodów i konklawe, także tego, na którym papieżem został kard. Karol Wojtyła.
Zmarł 28 maja 1981 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Tego samego dnia Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu i Episkopatu ogłosiła żałobę narodową od 28 do 31 maja.
Osoba Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego miała ogromny wpływ
nie tylko na polski Kościół, ale również poprzez nauczanie społeczne stał się on
symbolem walki z komunizmem. Od 1989 roku prowadzony jest jego proces
beatyfikacyjny, który zakończony zostanie 7 czerwca 2020 roku wyniesieniem
go na ołtarze. Te wydarzenia mogą być dla nas dobrą sposobnością, by bliżej
zapoznać się z nauczaniem sługi Bożego, które zachowuje swoją aktualność
również w naszych czasach.
Marta Werner

Dla najmłodszych
Pomaluj koszyczek ze święconką i zapamiętaj:
Baranek z chorągiewką i napisem Alleluja symbol zmartwychwstałego Chrystusa
Chleb - symbol przypominający Chleb Eucharystyczny, ale i m.in. pamiątkę chleba,
którym Jezus nakarmił słuchający go lud
na pustyni.
Mięso - symbol baranka, Paschalnego i potraw świątecznych.
Sól - symbol ochrony przed zepsuciem.
Jajko - symbol nowego odradzającego się
życia i zwycięstwa nad śmiercią
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Plan Mszy św., nabożeństw i rekolekcji

ŚRODA POPIELCOWA
26.02.20 środa, godz. 19:00 - Msza św.; w kaplicy klasztornej przy Dinglingerstr. 6, 01307 Dresden; (przy szpitalu St. Josepf-Stift) dojazd: tramwaj 4,12
DROGA KRZYŻOWA
06.03.; 13.03.; 27.03. piątek, godz.19:00, Kaplica Schweriner Str. 27, Dresden
20.03.piątek, godz.19:00, Herz-Jesu-Kirche, Borsbergstr. 13, DD-Johannstadt
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
DREZNO - Herz-Jesu-Kirche; Borsbergstr. 13, Dresden-Johannstadt

02.04.20 czwartek, godz. 19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
03.04.20 piątek, godz. 19:15 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
04.04.20 sobota, godz. 10:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
05.04.20 niedziela, godz. 16:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
Kathedrale, Schloßstraße 24, 01067 Dresden
Spowiedź przedświąteczna, 05.04.20 20 niedziela, od godz. 14:30
BAUTZEN - Klarissenkloster, Klosterstr. 9, 02625 Bautzen
03.04.20 piątek, godz. 16:00 - nauka rekolekcyjna i nabożeństwo Drogi
Krzyżowej - kościół
04.04.20 sobota, godz. 16:00 - nauka rekolekcyjna - salka
05.04.20 niedziela, godz. 10:15 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Spowiedź przedświąteczna, 05.04.2020 niedziela, od godz. 9:45
TRIDUUM PASCHALNE
09.04.20 Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej, godz. 18:00, St. Paulus
Kirche, Bernhardstraße 42, 01187 Dresden - Plauen;
10.04.20 Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej, godz. 17:00, St.Paulus Kirche,
Bernhardstraße 42, 01187 Dresden - Plauen;
11.04.20 Wielka Sobota, Błogosławieństwo pokarmów, godz. 11:00, St.Paulus
Kirche, Bernhardstraße 42, 01187 Dresden - Plauen;
godz. 13:00, Klosterstr. 9, 02625 Bautzen,
godz. 21:00 - Liturgia Wigilii Paschalnej, Katedra;
12.04.20 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, w Dreźnie i Budziszynie
porządek niedzielny;
13.04.20 Poniedziałek Wielkanocny, w Dreźnie i Budziszynie porządek
niedzielny.

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

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

sobota godz.10:00-13:15
sobota godz. 9:00-10:00

Zapraszamy na wyjazd rodzinny podczas jesiennych ferii
17.-24.10.2020
WARSZAWA
Wiele atrakcji, w tym transport, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu
Info: www.pmkdresden.de; mail: pmkdresden@pmkdresden.de

Zapowiedzi nadchodzących wydarzeń
Wniebowstąpienie Pańskie

21.05.2020, godz. 16:30, Katedra

Uroczystość I Komunii Św.

31.05.2020, godz. 16:15, Katedra

Uroczystość Rocznicy I Komunii Św.

07.06.2020, godz. 16:30, Katedra

Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

11.06.2020, godz.18:00, Katedra (w j. niemieckim)

Wspomnienie św. Brata Alberta

17.06.2020, godz. 19:00, Kaplica

Zakończenie Roku szkolnego w SJiKP 27.06.2020, St. Benno-Gymnasium
Festyn rodzinny

04.07.2020, godz. 11:00-18:00, Herz-Jesu-Kirche

Stosujemy przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w unijnym Rozporządzeniu Ogólnym
o Ochronie Danych Osobowych. W Liście Parafialnym wykorzystano zdjęcia i obrazy ze stron internetowych: https://pl.wikipedia.org, http://kwc.oaza.pl, http://franciszkanska3.pl
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