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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Niedziela
Katedra - Schloßplatz
godz. 16.30

Obrzędem posypania głów popiołem weszliśmy w okres
Wielkiego Postu. Będziemy go przeżywać w trwającym Roku
Jubileuszowym Miłosierdzia, rozpoczętym 08.12.2015 roku
1. piątek miesiąca
przez Papieża Franciszka. Ojciec Święty zachęca nas, do
Kaplica domowa
gorliwszego wypełniania w tym czasie uczynków miłosierdzia
Schwerinerstr. 27,
względem ciała i duszy (s. 3), „byśmy sami stali się
godz. 19.00
skutecznym znakiem działania Ojca“.
Przez 40 dni będziemy przeżywać wydarzenia zbawczej
1. sobota miesiąca
Męki Pana Jezusa, które są szczytem Bożego Miłosierdzia
Kaplica domowa
względem człowieka. Pomagać nam w tym będą nabożeństwa
Schwerinerstr. 27,
Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i rekolekcje (s. 4).
godz. 19.00
Chciejmy skorzystać z niezgłębionego skarbca
3. piątek miesiąca
Miłosierdzia Bożego poprzez uzyskiwanie odpustów za siebie
Kaplica ss. Klawerianek i zmarłych (s. 3).
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.

„Niech Wielki Post w Roku
Jubileuszowym będzie
przeżywany jeszcze bardziej
intensywnie, jako ważny moment,
by celebrować miłosierdzie Boga
i go doświadczać”
(Papież Franciszek,
Misericordiae Vultus, 17)

Ks. Marcin Ogórek
Proboszcz PMK w Dreźnie
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NASZEJ MISJI



od IX. 2015 trwa w naszych rodzinach peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego



w Adwencie uczestniczyliśmy w Mszach Roratnich



06.12.15 Spotkanie ze św. Mikołajem



13.12.15 przyjęcie kandydatów do posługi ministranckiej



24.12.15 Pasterka u sióstr Klawerianek



10.01.16 Spotkanie opłatkowe i wizyta wychowanków Ośrodka EdukacyjnoWychowawczego z Lwówka Śl.



30.01.16 Konkurs Biblijny - etap parafialny



30.01.16 zabawa karnawałowa w Dreźnie



09.02. 16 spotkanie karnawałowe w Budziszynie



Styczeń - luty wizyta duszpasterska

WSPÓLNOTA WE WSPÓLNOCIE
Wspólnota polska w Budziszynie
Dekanat Bautzen/Budziszyn liczy ponad 200 Polaków. Nasza wspólnota gromadzi się w Budziszynie na niedzielnej Mszy św. o godz. 10.15, w kaplicy klasztoru Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji przy ulicy Klosterstr. 9.
W mszach św. uczestniczy zwykle ok. 30 wiernych. Rozmowy po mszy św. pod klasztornym
murem należą już do rytuału w naszej wspólnocie.
Siostry Klaryski wychodząc naprzeciw naszym potrzebom, udzielają nam swojej sali na okolicznościowe spotkania parafialne.
Bogatym przeżyciem duchowym były dla nas rekolekcje wielkopostne oraz misje św. we
wrześniu ubiegłego roku połączone z peregrynacją Obrazu Miłosierdzia Bożego.
Co roku w uroczystość Wszystkich Świętych odwiedzamy grób polski, znajdujący się w odległej, mało uczęszczanej części miejskiego cmentarza Taucherfriedhof. W mogile spoczywają
33 ofiary faszyzmu, w tym 21 dzieci.
Każdego roku organizowane jest również spotkanie karnawałowe w sali przy Liebfrauenkirche. Kilka osób z naszej wspólnoty wspiera regularnie i czynnie siostry Klaryski w czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Renata Sichla
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Jubileusz Miłosierdzia rokiem szczególnej łaski
Rozpoczęty 08.12.2015 r. przez Papieża Franciszka Rok Miłosierdzia stwarza możliwość nawrócenia dla wszystkich, którzy ze względu na sposób w jaki żyją, znajdują się daleko od
łaski Boga. Niech słowo przebaczenia dotrze do wszystkich, niech wezwanie do doświadczenia miłosierdzia nie pozostawi nikogo obojętnym. W Roku Łaski otwórzmy serca na te osoby, które żyją na granicy egzystencji zarówno cielesnej jak i duchowej. Pamiętajmy, że
w każdym z tych „najmniejszych” jest obecny sam Chrystus.
Nie pozostawajmy obojętni, obudźmy nasze sumienia i dajmy osobiste świadectwo miłosierdzia
względem ciała

i ducha

















Głodnych nakarmić
Spragnionych napoić
Nagich przyodziać
Podróżnych w dom przyjąć
Więźniów pocieszać
Chorych nawiedzać
Umarłych pogrzebać

Grzeszących upominać
Nieumiejętnych pouczać
Wątpiącym dobrze radzić
Strapionych pocieszać
Krzywdy cierpliwie znosić
Urazy chętnie darować
Modlić się za żywych i umarłych

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. Rok Miłosierdzia daje nam możliwość uzyskania jeden raz dziennie odpustu zupełnego w intencji własnej lub za zmarłych, spełniając zwykłe warunki oraz wypełniając warunki dodatkowe.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
 sakramentalna spowiedź (może być odprawiona wcześniej)
 przyjęcie Komunii św.
 modlitwa według intencji Ojca świętego
 wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego
Dodatkowe warunki uzyskania odpustu zupełnego:
dla wszystkich wiernych:
 pielgrzymka do Drzwi Świętych w Bazylikach Papieskich w Rzymie, w Katedrze, oraz
w wyznaczonym przez biskupa kościele
 uczestnictwo we Mszy św. (może być też w
innym kościele)
 refleksja nad miłosierdziem
 odmówienie „Wierzę w Boga”
 modlitwa za Ojca Świętego lub
 wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosierdzia co do duszy lub ciała i spełnienie
równocześnie zwykłych warunków uzyskania odpustu

dla chorych, starszych, samotnych:
 przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we
Mszy św. i modlitwie wspólnotowej, też za
pośrednictwem środków masowego przekazu
 chęć spełnienia zwykłych warunków, gdy
tylko będzie to możliwe
dla więźniów:
 traktowanie przejścia przez drzwi celi jako
przejście przez Drzwi Święte
modlitwa za Ojca św.
 odwiedzenie kaplicy więziennej
 chęć spełnienia zwykłych warunków, gdy
tylko będzie to możliwe

W naszej diecezji Brama Miłosierdzia znajduje się w:
kościele katedralnym w Dreźnie, w Rosenthal i w Wechselburg
Niech tajemnica miłosierdzia stanie się naszym drogowskazem w codziennym życiu,
źródłem miłości, ukojenia i pokoju. Okazujmy bliźnim dobroć Boga.
Marta Kozak

Msze św. i nabożeństwa wielkopostne
Nabożeństwo Gorzkich Żali - we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16:15
Droga Krzyżowa poprzedzona Mszą św.: piątek, godz. 19:00:
19.02. - Tiergatrenstr. 74
26.02., 04.03., 11.03. Schweriner Str. 27
18.03 DD-Cotta, Gottfried- Keller-Str. 50, 01157 Dresden

Rekolekcje Wielkopostne
Drezno
17.03. czwartek

Budziszyn

godz. 19.00 - DD-Plauen,

———

Bernhardstr. 42, 01187 DD

18.03. piątek

godz. 19.00 - DD-Cotta,
Gottfried-Keller-Str. 50, 01157 DD

godz. 16.00

19.03. sobota

godz. 19.00 - DD - Plauen

godz. 16.00

20.03. Niedziela Palmowa

godz. 16.30 - Hofkirche

godz. 10.15

Spowiedź przedświąteczna w niedzielę 20.03. godz. 14.00, Hofkirche

Triduum Paschalne
Wielki Czwartek - godz. 19:00, Tiergarten Str. 74
Liturgia Wielkiego Piątku - godz. 15:00, Tiergarten Str. 74
Wielka Sobota błogosławieństwo pokarmów, Dresden-Plauen, g. 11:00; Bautzen, g. 13:00
Wigilia Paschalna - Hofkirche, godz. 21.00
Niedziela Zmartwychstwania Pańskiego - Bautzen, g. 10.15; Drezno, 16.30
Poniedziałek Wielkancny - 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

Religia i język polski

sobota, godz. 10:00 - 12 :45

Msza św.

1. piątek i 1. sobota miesiąca, g. 19:00

Przygotowanie do I Komunii św. i Bierzmowania

w ramach sobotniej katechezy

Spotkania przy Tiergartenstr. 74, 01219 Dresden
Msza św.

3. piątek miesiąca, godz. 19:00

Spotkania grupy Odnowy w Duchu Świętym

poniedziałki, godz. 19:00

Redakcja: ks. Marcin Ogórek, Iza Zielińska-Kalita
Chętnych do współpracy w redagowaniu Listu Parafialnego serdecznie zapraszamy.

