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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Zakończył się w naszej misji czas wizyty
duszpasterskiej. Pragnę wyrazić wdzięczność naszym
parafianom za życzliwość i rodzinną atmosferę
podczas spotkań kolędowych.
Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post —
okres przygotowania do Wielkanocy. Jest to czas
intensywnej modlitwy, wytrwałej pokuty i hojnej
jałmużny. Chrystus po raz kolejny wzywa nas do
nawrócenia i obiecuje łaskę w procesie oczyszczania
serc,
jak
również
zapanowania
nad
nieuporządkowanymi pragnieniami. Szczególnym
impulsem do pracy nad sobą będą rekolekcje. W tym
roku poprowadzi je ojciec Krzysztof Grzybek, werbista,
ze Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD).
Wszystkim odbiorcom Listu Parafialnego życzę
głębokiego przeżycia Wielkiego Postu, aby z tym
większą radością świętować Zmartwychwstanie
naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Spowiedź św.
30 min. przed
każdą Mszą św.

ks. Marcin Ogórek
Proboszcz PMK w Dreźnie
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Najważniejsze wydarzenia w naszej misji



13.11.2016 Zawiązanie drugiego kręgu Domowego Kościoła w Dreźnie



13.11.2016 Akademia z okazji święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę



01.12.—22.12.2016 Msze św. roratnie i rekolekcje adwentowe



04.12.2016 Spotkanie ze św. Mikołajem



15.01.2017 Jasełka i spotkanie opłatkowe



04.02.2017 Zabawa karnawałowa



28.02.2017 Spotkanie ostatkowe w Bautzen

Wspólnota we wspólnocie
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
Emmanuel w Dreźnie
Wspólnota ta powstała w marcu 2015 na prośbę parafian,
chcących pogłębić swoją relację z Duchem Świętym. Grupa około 12 osób zaczęła swoje spotkania od przeżywania
Seminarium Ewangelizacyjnego Odnowy trwającego 10
tygodni. Po około 7 miesiącach została wybrana nazwa
grupy oraz jej lider.
Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 19.00 w kaplicy domowej przy Schweriner Str.
27 i są otwarte dla wszystkich, którzy chcą wspólnie modlić się i uwielbiać Jezusa Chrystusa. Opiekunem wspólnoty jest ks. Marcin Ogórek.
Początki Odnowy w Duchu Świętym w Polsce sięgają 1975 r. Rok ten w Ruchu ŚwiatłoŻycie został obwołany rokiem Ducha Świętego i dużo modlono się wtedy o Nową Pięćdziesiątnicę. Zdarzały się pojedyncze przypadki doświadczenia wylania Ducha Świętego na poszczególne osoby. Kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza
granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili oni przenieść na grunt polski.
Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele
pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą dla zbudowania wspólnoty
Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z
różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te
tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich „chrzest w Duchu Świętym” – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.
Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego
do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (który to rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników.
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Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są
najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele;
spotkania odbywają się zwykle przy parafii.
Mają one kilka charakterystycznych elementów:
-Modlitwa spontaniczna
- Grupy dzielenia
-Katecheza
-Modlitwa wstawiennicza
Czym jest NASZE CREDO ?
To styl życia jaki podejmują członkowie Odnowy w swojej
grupie po 2-3 letniej formacji.
Przyrzeczenia składane są na rok i każdego roku odnawiane.
Przewiduje się możliwość podjęcia zobowiązań obejmujących
wszystkie lub tylko wybrane punkty. "Nasze Credo" przeżywamy jako ideał, ku któremu chcemy zmierzać.
Zobowiązania wynikają z pragnienia, aby nie zmarnować
otrzymanej od Boga łaski Odnowy, lecz by mogła ona wydawać owoce.
Zaczerpnięte ze strony Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.
Źródło: http://www.odnowa.org

Monika i Witold Horochowie

Z życia Kościoła
300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Według tradycji Obraz został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę jeszcze za życia Maryi, na blacie stołu przy
którym zasiadała święta Rodzina w Nazarecie.
Do roku 1382 nie ma dokładnych informacji o jego dziejach,
natomiast udokumentowanym faktem historycznym jest
ofiarowanie przez księcia Władysława Opolczyka sprowadzonego z Rusi Obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem ojcom
Paulinom. Miało to miejsce na Jasnej Górze w 1384 r. Od
początku jego pobytu w Częstochowie wizerunek Maryi, jako
Królowej Polski, otaczany był szczególnym kultem przez
wszystkie warstwy społeczne, z władcami na czele.
Owocem czci i miłości Polaków dla Maryi w Obrazie Jasnogórskim było, z woli papieża Klemensa XI, ukoronowanie Go
w 1717 roku złotymi koronami. Była to pierwsza koronacja
dokonana poza Rzymem. Celebrował ją biskup chełmski
Krzysztof Szembek.
Jubileuszowy rok 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
koronami papieskimi został zainaugurowany na Jasnej Górze 8 września 2016 roku i potrwa do 8 września 2017. Zwieńczeniem rocznicowych obchodów będą ogólnopolskie uroczystości zaplanowane na 26 sierpnia 2017.
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Podczas rekolekcji adwentowych odbywających się w naszej
misji gościliśmy ojca Piotra Gałdyna z klasztoru Paulinów na
Jasnej Górze, który zachęcał nas do uczestnictwa w uroczystości uczczenia 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu. Można
przygotowywać się do tego przez cały rok zbierając duchowe
dary dla Maryi, które przyczynią się do przemiany naszego
życia. Zakon Paulinów przygotował z tej okazji szereg inicjatyw:
Żywa Korona Maryi - ma nas na nowo zbliżyć do Matki Bożej, a wraz z Nią do Jezusa. Chciejmy ukoronować Maryję nie
materialnymi koronami, ale koroną w postaci odnowy naszego życia w duchu Ewangelii.
Działanie to polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego - naszego starania
o nawrócenie. Niech to będzie świadectwo pragnienia naszej przemiany np. sakrament
spowiedzi po wielu latach, rozwiązanie konfliktu i pojednanie się, porzucenie nałogu, podjęcie się modlitwy w czyjejś intencji, regularne odmawianie różańca, czytanie Pisma Świętego, wprowadzenie reguły życia jako pracy nad sobą czy walki ze słabościami.
Duchowy dar, który postanowimy ofiarować Maryi należy napisać na odwrocie swojego
lub rodzinnego zdjęcia i wraz z oświadczeniem, które znajduje się na oficjalnej stronie akcji www.koronamaryi.pl zostawić osobiście na Jasnej Górze albo wysłać je na adres:
Żywa Korona Maryi, Jasna Góra
ul. O. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
Zdjęcia będą prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas Apelu Jasnogórskiego. Następnie będą umieszczane w Sali Ojca Kordeckiego, tak by każdy pielgrzym mógł się na nich
odnaleźć, gdy przybędzie na Jasną Górę. Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej zostanie
wysłany każdemu uczestnikowi akcji, jako podziękowanie i symbol, że jest on Diamentem
w Żywej Koronie Maryi.
Diament z Korony - jest darmową aplikacją na smartfony. Pobierając ją, codziennie tuż
przed godz. 21.00 (godziną Apelu Jasnogórskiego) otrzymamy maryjną myśl—inspirację,
przygotowaną przez kapłanów i świeckich do pogłębienia relacji z Matka Bożą. Aplikacja
do pobrania na www.koronamaryi.pl lub w Google Play.
Internet dla Maryi - dajmy świadectwo, że Maryja jest w naszym życiu, wysyłając zdjęcie w formie elektronicznej razem z darem duchowym. W ten sposób powstanie Mozaika
Maryi Jasnogórskiej, widoczna w Internecie oraz na Wałach Jasnogórskich. Akcja ta rozpocznie się w maju 2017 r.
Moja mama jest królową – to spotkania w ramach Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych, które będą się odbywać 8 dnia każdego miesiąca, ponieważ to 8 września 1717 roku
odbyła się koronacja wizerunku Matki Bożej. Składają się na nie Msza św., katechezy z
rozważaniem tajemnic różańcowych, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, świadectwa uczestników. Podejmując modlitwę i refleksję, w ramach tych spotkań będzie odkrywana na nowo więź z Maryją jako Matką, której królewskość, będąca niczym innym jak miłością i
służbą, odmienia nasze życie.
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W związku z obchodami 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej również papież
Franciszek ofiarował dar w postaci odpustu specjalnego, który jest dedykowany wszystkim
pielgrzymom przybywającym w Roku Jubileuszowym na Jasną Górę. Łaskę odpustu można
uzyskać w Sanktuarium, uczestnicząc w obrzędach przed Wizerunkiem Matki Boskiej; prosząc Boga przez Maryję o wierność Polski powołaniu chrześcijańskiemu, o nowe powołania
kapłańskie i zakonne, o obronę rodzin, świata i Kościoła, a także modląc się za osobę Ojca
Świętego Modlitwą Pańską, wyznając Wiarę i przyzywając opieki Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski; przyjmując sakrament pojednania i Eucharystii.
Niech jubileusz 300-lecia koronacji skłoni każdego z nas do ofiarowania Matce Bożej czegoś
od siebie. Niech płynąca z serca intencja przemieni nasze życie tak, by naśladować Ją w Jej
postawach wobec Boga i ludzi. Wprowadźmy Maryję na nowo do naszej codzienności. Chciejmy być Jej obliczem.

Krzyżówka
1. Droga, która ma 14 stacji. 2. Potoczna nazwa Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
3. Nabożeństwo wielkopostne - Gorzkie .....4. Kolor szat liturgicznych w Wielkim Poście. 5. Odprawiane w Wielkim Poście. 6. Ile dni trwa post. 7. Posypuje się nim głowy
na rozpoczęcie Wielkiego Postu. 8. Miejsce ukrzyżowania Pana Jezusa. 9. Zdradził Jezusa za 30 srebrników. 10. Gdzie przebywał Pan Jezus podczas poszczenia.

HASŁO: ____________________________________________
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Refleksja

Rozważania księdza Pawlukiewicza
PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA
Jezus w swoim nauczaniu wyjaśniał ludziom wiele kwestii, ale nie udzielił odpowiedzi na najbardziej nurtujące człowieka pytanie: dlaczego krzyż, dlaczego cierpienie?
Nie zrozumie krzyża egoista, człowiek szukający tylko swoich spraw. Będzie
krzyż przeklinał i odrzucał. Zamknięte pozostaną dla niego słowa Zbawiciela mówiące o słodkim jarzmie i lekkim brzemieniu. Nazwie je nielogicznymi.
Dawno temu naukowcy zauważyli, jak małe ptaszki wyruszając w drogę przez
morze chwytają w dziób niewielkie gałązki. Dlaczego to czynią? – zastanawiano
się. Przecież to utrudnia im lot. Przecież to dla nich poważne obciążenie. Zagadka się rozwiązała, kiedy spostrzeżono, iż te Boże stworzenia, znużone wielogodzinną podróżą rzucają gałązkę na powierzchnię morza, siadają na niej, odpoczywają, a potem kontynuują swoją wędrówkę.
A może nam w życiu bywa tak ciężko, ponieważ nieustannie zabiegamy o to, by
było nam lekko?
Źródło: http://santosubito.org.pl/

Plan Mszy św. i rekolekcji
01.03. Środa Popielcowa, godz. 19.00 - Msza św. w kaplicy klasztornej przy
Dinglingerstr. 6, 01307 Dresden; (przy szpitalu St. Josepf-Stift) dojazd
tramwajem 4, 12;
Rekolekcje:
Czw. 30.03., godz. 19:00, DD-Cotta,
Pt. 31.03., godz. 19:00, DD-Cotta /godz.16:00 Bautzen
So. 01.04., godz. 18:00, DD-Cotta / godz. 15:00 Bautzen
Ndz. 02.04., godz. 16:30, Hofkirche
Spowiedź przedświąteczna w niedzielę 02.04.2017
Bautzen – godz. 10:00
Hofkirche/Drezno - godz. 14:30
Wielki Czwartek –13.04. godz.18:00 , St. Paulus Kirche, Bernhardstr. 42,
01187 DD-Plauen
Wielki Piątek – 14.04., godz. 17:00, Bünaustr. 10, 01159 DD-Löbtau, St. Antonius
Wielka Sobota – 15.04. błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny:
godz. 11:00 Bautzen, Klosterstr. 9;
godz. 13:00 Bernhardstr. 42, 01187 Dresden, St. Paulus
Liturgia Wigilii Paschalnej - 15.04., godz. 21:00 Hofkirche

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 - 13 :15

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
Akademia z okazji 3 maja

07.05.2017, po Mszy. św.

I Komunia Święta

04.06.2017, godz. 16:15 Katedra

Rocznica Pierwszej Komunii św.

11.06.2017, godz. 16:00 Katedra

Festyn parafialny

17.06.2017

Redakcja: ks. Marcin Ogórek, Marta Kozak, Monika i Witold Horochowie, Iza Zielińska-Kalita,
Florentyna Kalita.
Chętnych do współpracy w redagowaniu Listu Parafialnego serdecznie zapraszamy.

