Polska Misja Katolicka w Dreźnie

Luty 2018

NUMER 1/2018 (8)

Schweriner Str. 27
01067 Dresden
www.pmkdresden.de
pmkdresden@pmkdresden.de
Tel.: 0351-48527354
Fax: 0351-48527355
Biuro: piątek 10:00-14:00

Msze św.
w Dreźnie
Niedziela
Katedra
Schloßplatz
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St. Klara,
Klosterstr. 9,
godz. 10:15

Spowiedź św.
30 min. przed
każdą Mszą św.
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św. br. Albert Chmielowski
patron naszej misji

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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Na początku Wielkiego Postu Jezus wskazuje nam drogę, którą można
ująć w kilku punktach:

żyć z przekonaniem, że słowo Boże jest potężniejsze od Szatana,

żyć i działać z wiarą i ufnością w Boży plan względem nas,

dokonywać konkretnych czynów solidarności, sprawiedliwości i pokoju,

nie bać się pustyni. Pustynia jest doświadczeniem człowieka, który staje
przed Bogiem. Nawet, jeśli Zły będzie chciał nam zakłócić nasze spotkanie
z Bogiem, Duch Święty, którego otrzymaliśmy, nigdy nas nie pozostawi.
ks. Marcin Ogórek
Proboszcz PMK w Dreźnie

Najważniejsze wydarzenia w naszej misji


12.11.2017 Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Nad całością czuwała Pani
Magdalena
Niewęgłowska
nauczycielka historii i geografii. Dzieci i młodzież naszej
szkoły zaprezentowali polskie
wiersze i piosenki. Akademię
uświetnił występ rodziców
przy
akompaniamencie
fotepianu oraz grupa Tanecznego Teatru Polonijnego.
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Najważniejsze wydarzenia w naszej misji


10.12.2017 Spotkanie z Mikołajem. W programie były konkursy dla dzieci,
występ
Tanecznego
Teatru Polonijnego do piosenki "Dzwonią dzwonki" oraz oczywiście wizyta
Mikołaja, który przyniósł
dla dzieci nie jeden
a kilka worków z prezentami. Po wspólnej zabawie był czas na zrobienie
sobie zdjęć z Mikołajem.
Dziękujemy za odwiedziny i czekamy na wizyte
św. Mikołaja za rok.



14.-17.12.2017 Rekolekcje Adwentowe, które poprowadził ks. Vitaliy Khrabatyn z Ukrainy oraz Roraty, na które zostały dla dzieci przygotowane krótkie
przedstawienia teatru cieni z czytanymi do nich historiami. Za pomysł i realizację dziękujemy Natalii i Michałowi Grzybkom.



14.01.2018 Spotkanie
opłatkowe oraz Jasełka
poprzedzone
uroczystą
Msza św., której przewodniczył ks. bp Heinrich Timmerevers. Jak co
roku gościliśmy również
młodzież i wychowawców
z Zespółu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Lwówku Śląskim. Swoim wykonaniem kolęd
włączyli się w uczestnictwo Mszy św. W trakcie
spotkania
opłatkowego
dzieci ze Szkoły Języka
i Kultury Polskiej zaprezentowały występ taneczny oraz Jasełka, a ks.
Marcin przekazał uzbieraną w naszej misji
w czasie adwentu kwotę
na rzecz placówki.
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Wspólnota we wspólnocie

Rada Rodziców
Szkoły Języka i Kultury Polskiej
przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie
W działającej przy naszej misji Szkole Języka i Kultury Polskiej istnieje od
4 lat Rada Rodziców. Przez pierwsze 2 lata funkcjonowała w trzyosobowym
składzie. Od roku szkolnego 2016/2017 posiada czterech członków. Obecnie
w skład Rady wchodzą: Ewelina Biernacka - sekretarz, Adrian Rajczakowski skarbnik, Damian Pawlonka — wiceprzewodniczący oraz Marta Kozak przewodnicząca.
Kadencja członków trwa 3 lata. Zadaniem Rady Rodziców jest:

reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły,

wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego oraz poprawy warunków materialnych do funkcjonowania szkoły,

aktywizowanie ogółu rodziców do czynnego udziału w zakresie pomocy
Szkole,

tworzenie właściwego klimatu społecznego Szkoły,
Rada spotyka się w trakcie roku szkolnego by omawiać problemy i bieżące sprawy szkoły, planować imprezy takie jak grudniowe spotkanie z Mikołajem, czy współorganizowany w czerwcu z PMK Drezno i Polonią e.V. Festyn Rodzinny.
Rada współdziała również ze stowarzyszeniem Polonia Dresden w zakresie koordynowania finansami związanymi z opłatami za szkołę.
Dzięki zmianom w przepisach, które weszły w życie w kwietniu 2017r.,
w bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy była możliwość otrzymania legitymacji dla uczniów naszej szkoły, które uprawniają do zniżek na terenie Polski.
Dzięki środkom otrzymywanym z programów („Polskie ślady w Saksonii”, „Pod
Białym Orłem“) dofinansowujących placówki tego typu jak nasza, możliwy jest
m.in. zakup pomocy dydaktycznych, książek i organizacja wycieczek dla dzieci
(w 2017 roku były to wyjazdy do Miśni, zamku Stolpen i spacer z przewodnikiem po Dreźnie).
Obecnie Rada ogłosiła konkurs na logo szkoły, którego rozstrzygnięcie
planowane jest na koniec roku szkolnego. Trwają prace nad statutem i formą
prawną szkoły oraz organizacją wyjazdu do Ziemi Świętokrzyskiej w czasie ferii
jesiennych 2018.
Serdecznie zapraszamy rodziców, którzy mają ochotę i pomysły na włączenie się w działalność szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z religii
i przedmiotów ojczystych odbywają się w budynku St. Benno-Gymnasium
w Dreźnie.
M. K.
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Z życia kościoła

ROK DUSZPASTERSKI 2018
„JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM”
„…ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…” (Dzieje Apostolskie 1,8)
Po czteroletnim programie o tematyce chrzcielnej, 3 grudnia w I Niedzielę
Adwentu 2017 roku wszedł w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła
katolickiego w Polsce pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” dotyczący kolejnego sakramentu wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.
Celem nowego programu, jest odkrycie Osoby i darów Ducha Świętego
oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania oraz zrozumienie jego skutków.
Ponieważ wciąż wielu osobom ochrzczonym brakuje głębszej świadomości
sakramentu bierzmowania i obowiązku chrześcijańskiego świadectwa na miarę
udzielonego im daru Bożego Ducha, adresatami programu są wszyscy – zarówno
ci, którzy przyjęli już ten sakrament, jak i ci, którzy go dopiero otrzymają.
Niestety coraz więcej młodzieży rezygnuje z przystąpienia do tego sakramentu, a znaczna jej część przyjmuje go z bardzo małą świadomością. Także
w wielu osobach dorosłych bierzmowanych sakrament ten „zamarł”- dary Ducha
Świętego, które zostały im udzielone, bardzo często pozostają niezauważone lub
niewykorzystane.
Dlatego cały wysiłek duszpasterski winien być skoncentrowany na tym,
aby pomóc osobom ochrzczonym odkryć Osobę i dary Ducha Świętego, uświadomić, iż bierzmowanie jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem. Poprzez ten sakrament ochrzczony powinien osiągać pełnię tożsamości chrześcijańskiej, a uzyskane dary zastosować w dochodzeniu do jej dojrzałości.
Rozwój katechezy dla dorosłych (zarówno rodziców
kandydatów do bierzmowania, ale też wszystkich innych)
byłby pomocne w odkrywaniu Osoby i darów Ducha
Świętego. Biskupi podkreślają, że to rodzice w kontekście ról społecznych, są pierwszymi katechetami
w środowisku rodzinnym, a wspólnota parafialna wspiera ich rolę.
Dojrzały katolik powinien być świadomy swojego
posłannictwa w Kościele i w świecie. Powinien uzmysłowić sobie, że otrzymuje szczególne dary, a otwarciem się
na nie i owocem ich działania, powinno być poczucie wezwania do misji i dawania osobistego świadectwa poprzez konkretne działania i postawy w życiu społecznym.
Marta Kozak
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Strona rodzinna
ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ DLA RODZICÓW I DZIECI
Panie Jezu, pójdę teraz za Tobą Drogą
Krzyżową. Ty bardzo mnie kochasz,
a ja chcę być blisko Ciebie
Stacja pierwsza: Pan Jezus na śmierć
skazany
Panie Jezu, pomóż mi, proszę, żebym
nie osądzał moich kolegów, koleżanek
i innych ludzi. Naucz mnie mówić o innych z przyjaźnią i życzliwością.
Stacja druga: Pan Jezus bierze krzyż
na ramiona Swoje
Panie Jezu, pomóż mi podejmować wysiłek, a nawet cierpieć dla kogoś, kto
tego potrzebuje, żeby stać się lepszym
człowiekiem. Ty wycierpiałeś przecież
dużo więcej.
Stacja trzecia: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Panie Jezu, wiem, że za mało Cię kocham, a przez to za słabo kocham innych
ludzi. To dlatego czasem brakuje mi siły i wytrwałości. Ale z Tobą wszystko
mogę.
Stacja czwarta: Pan Jezus spotyka swoją matkę
Panie Jezu, proszę pomóż mi pocieszać i wspierać tych, których kocham.
Zwłaszcza wtedy, gdy bardzo cierpią.
Stacja piąta: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Szymon Cyrenejczyk wcale nie chce dźwigać krzyża Pana Jezusa. Zostaje do
tego zmuszony, ale i tak naprawdę pomaga. Nawet dzieci mogą pomagać Panu
Bogu i ludziom wtedy, gdy kochają innych ludzi i gdy się za nich modlą.
Stacja szósta: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Panie Jezu, modlę się o to, żebym był odważnym dzieckiem, które broni ludzi
skrzywdzonych i wyśmianych. I żebym ciągle był zapatrzony w Twoją twarz,
która patrzy na mnie z miłością.
Stacja siódma: Pan Jezus drugi raz pod krzyżem pada
Panie Jezu, pomóż mi szybko powstawać, gdy poddam się lenistwu, zazdrości
albo zniechęceniu. Daj mi mądrość, żebym nie robił tego, co łatwe czy przyjemne ale to, co mądre i wartościowe.
Stacja ósma: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Panie Jezu, ja często współczuję Tobie i innym ludziom w ich cierpieniach, ale
rzadko zastanawiam się nad tym, ile razy przeze mnie ktoś płakał. Ja nie jestem jeszcze kimś świętym. Czasem o tym zapominam i myślę, że już nie muszę się zmieniać. Proszę, pomóż mi wyczulić moje sumienie.
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Strona rodzinna
Stacja dziewiąta: Pan Jezus trzeci raz pod krzyżem pada
Panie Jezu, podziwiam Ciebie, bo i tym razem nie poddałeś się. Znowu powstałeś. Żałuję, że ja nie zawsze mam siłę i zapał, by się poprawiać i czynić dobro.
Gdy jestem blisko Ciebie, to mogę podnieść się z najgorszych nawet upadków.

Stacja dziesiąta: Pan Jezus z szat obnażony
Panie Jezu, nie chcę nigdy wystawiać innych ludzi na pośmiewisko, a jednak
często zachowuję się jak żołnierze pod Twoim krzyżem. Tak postępuję na przykład wtedy, gdy plotkuję, kogoś osądzam albo wyśmiewam się z czyichś słabości.
Chcę teraz powiedzieć Tobie, Jezu, i tym ludziom tylko jedno: przepraszam.
Stacja jedenasta: Pan Jezus okrutnie do krzyża przybity
Panie Jezu, jest mi bardzo smutno, że aż tak
okropnie przeze mnie
cierpiałeś.
Przypominaj
mi o tym za każdym razem, gdy chcę zrobić coś
złego i komuś sprawić
przykrość. Przecież wtedy
wbijam kolejny gwóźdź
w Twoje ręce i nogi.
Stacja dwunasta: Pan
Jezus umiera na krzyżu
Panie Jezu, często pytam
Ciebie o to, dlaczego ludzie umierają? Czemu
chorują? Dlaczego jest tyle wojen i prześladowań?
Gdy myślę o Twojej
śmierci na krzyżu, to odwołuję wszystkie moje pytania, bo Ty jesteś odpowiedzią, a Ja Tobie ufam.
Stacja trzynasta: Pan Jezus z krzyża zdjęty i oddany swojej Najświętszej Matce
Panie Jezu, kiedy nie potrafię poradzić sobie z cierpieniem i smutkiem, to przypominaj mi, że kiedyś przyjdzie czas zdjęcia z krzyża. Pomóż mi być pamiętać, że
najstraszniejsze cierpienie jest wtedy, gdy odchodzę od Ciebie.
Stacja czternasta: Pan Jezus do grobu złożony
Proszę, pomóż mi postępować tak, żeby w moich słowach i czynach było widać,
że Twoja miłość nadal żyje. A na koniec chcę Ci powiedzieć, że bardzo Ciebie kocham. Dziękuję Ci, Jezu, że zmartwychwstałeś i że dzięki Tobie nigdy nie jestem
samotny. Bo z Tobą nikt nie czuje się samotny.
(Magdalena Korzekwa; opoka.org.pl)
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Z kart historii narodu polskiego

Tysięczna rocznica pokoju w Budziszynie
W bieżącym roku będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto w tym momencie podkreślić, że
Polska nie zaczęła się 11 listopada 1918 roku,
ale swoje godne miejsce w Europie buduje od
ponad tysiąca lat. To właśnie w styczniu tego
roku przypadła okrągła, tysięczna rocznica
wielkiego wydarzenia, jakim było podpisanie
pokoju w Budziszynie. Pokój ten zakończył zwycięską wojnę Polski z Niemcami, wojnę
w obronie polskiej niepodległości. [1]
Pierwsza w historii wojna pomiędzy Polską
i Niemcami rozegrała się w latach 1002-1018.
Została ona sprowokowana i wygrana przez Bolesława Chrobrego - pierwszego króla Polski.
Cesarzem niemieckim wówczas był Henryk II.
W pierwszym etapie walk, w latach 1002- 1005,
Chrobry, wykorzystując kryzys w cesarstwie,
opanował Łużyce, Milsko oraz Miśnię. W latach 1003- 1005 zaczął nawet rządzić w pogrążonych w walkach wewnętrznych Czechach, jako Bolesław IV. Cesarz Henryk II nie zamierzał tolerować potęgi wschodniego sąsiada. Władcy
Czech zwyczajowo składali hołd lenny cesarzowi, Bolesław tego nie uczynił.
Ekspedycja cesarza doszła aż pod Poznań. Chrobry nie miał wyjścia, musiał
zrzec się swoich zdobyczy. Wojna rozgorzała na nowo w roku 1007 i toczyła się
na pograniczu polsko-niemieckim. Chrobremu udało się odzyskać Łużyce
i Milsko. Ten etap wojny zakończony został pokojem w Merseburgu w 1013 roku. Pokój ten przyznawał Chrobremu Łużyce i Milsko pod warunkiem, że złoży
z nich hołd lenny cesarzowi. Trzeci etap walk rozpoczął się wyprawą Henryka II
na Polskę w 1015 roku. Jej celem było nie tyle odzyskanie Łużyc i Milsk,
a podporządkowanie sobie całego kraju. Pomimo początkowych niepowodzeń
Bolesława Chrobrego, udało się wyprzeć Niemców z powrotem do cesarstwa.
Kolejna wyprawa niemiecka miała miejsce w roku 1017. Na czele armii
niemieckiej stanął sam cesarz. Po koncentracji wojsk, ekspedycja niemiecka
stanęła pod śląskim grodem Niemcza. Kolejne szturmy załamały się. Po kilkutygodniowym oblężeniu, nie widząc już szans na zdobycie Niemczy cesarz zarządził odwrót. Gdy goniec przyniósł Bolesławowi Chrobremu wieść o wycofaniu się cesarza, ten kazał odprawić w kraju uroczyste msze święte. 30 stycznia
1018 roku podpisano pokój w Budziszynie kończący walki między Polską a Cesarstwem Niemieckim, przyznający Bolesławowi Chrobremu Łużyce i Milsko,
bez płacenia trybutu z nich cesarzowi. Zawarcie traktatu potwierdzono małżeństwem polskiego księcia z córką margrabi Miśni. Dodatkowo Bolesław uzy-
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Z kart historii narodu polskiego
skał posiłki niemieckie na wyprawę kijowską w 1018 roku - zdobył Kijów
i przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie. Pokój ten potwierdził ostatecznie niezależność Polski. [2]
Pokój w Budziszynie z 30 stycznia 1018 roku, podyktowany przez Bolesława Chrobrego, warto przypomnieć nie po to, by eksponować historię polskoniemieckich waśni, ale raczej, żeby wskazać odwieczną, milenijną determinację
polskiej wspólnoty politycznej, by bronić niepodległego bytu, oraz podstawę pokoju z naszymi sąsiadami w Europie: wzajemny szacunek dla niepodległości. [1]
Magdalena Niewęgłowska

Polska za panowania Bolesława Chrobrego

[3]

[1] Andrzej Nowak, „100-lecie czy 1000-lecie?”, Źródło online: http://gosc.pl/doc/3860774.100lecie-czy1000lecie, Dostęp: 21.01.2018
[2] „Bolesław Chrobry”, tom II kolekcji „Władcy Polski”, Wydawnictwo Hachette, 2009
[3]
„Pokój
w
Budziszynie
30
stycznia
1018
r.“,
Źródło
online:
https://
historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/01/30/pokoj-w-budziszynie-30-stycznia-1018-r/, Dostęp:
21.01.2018
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Strona dla dzieci

ZAGADKI
W wielkanocnym koszyczku leżeć będą sobie.
Zanim je tam włożę,
ślicznie je ozdobię

Tyle w koszyczku
leży pisanek!
A pośród nich
słodki

Święta! Święta nadeszły!
Wstawajmy! Już rano!
Podzielimy się jajeczkiem,
bo dziś przecież

...................................

..............................

.......................................

Palma Wielkanocna
Pomaluj mnie najładniej
jak umiesz :)
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Plan Mszy św., nabożeństw i rekolekcji wielkopostnych
ŚRODA POPIELCOWA
14.02.18 środa, godz. 18:00 - Msza św.; w kaplicy klasztornej przy Dinglinerstr.
6, 01307 Dresden; (przy szpitalu St. Josepf-Stift)
dojazd: tramwaj 4,12
DROGA KRZYŻOWA
16.02.18; 23.02.18; 02.03.18; 09.03.18; 16.03.18; 23.03.18piątek,
godz.19:00, Kaplica (V piętro), Schweriner Str. 27, 01067 Dresden
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Drezno
22.03.18 czwartek, godz. 19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
St.Marien Kirche, Gottfried- Keller-Str. 50, Dresden-Cotta
23.03.18 piątek, godz. 19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
St.Marien Kirche, Gottfried- Keller-Str. 50, Dresden-Cotta
24.03.18 sobota, godz. 10:15 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
St.Marien Kirche, Gottfried- Keller-Str. 50, Dresden-Cotta
25.03.18 niedziela, godz. 16:15 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
Hofkirche, Schloßstraße 24, 01067 Dresden
Spowiedź przedświąteczna od godz. 14:30

Bautzen
23.03.18 piątek, godz. 16:00 - nabożeństwo Drogi Krzyżowej i nauka
rekolekcyjna, Klosterstr. 9, 02625 Bautzen
24.03.18 sobota, godz. 16:00 - spotkanie rekolekcyjne z nauką - salka
w klasztorze, Klosterstr. 9, 02625 Bautzen
25.03.18 niedziela, godz. 10:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
Klarissenkloster , Klosterstr. 9, 02625 Bautzen
Spowiedź przedświąteczna, 25.03.18 niedziela:
Bautzen - godz. 09:45, Dresden - godz. 14:30
TRIDUUM PASCHALNE
29.03.18 Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej, godz. 17:00, St.Marien
Kirche, Gottfried- Keller-Str. 50, Dresden-Cotta;
30.03.18 Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej, godz. 18:00, St.Marien Kirche,
Gottfried- Keller-Str. 50, Dresden-Cotta;
31.03.18 Wielka Sobota, Błogosławieństwo pokarmów, godz. 11:00, St.Marien
Kirche, Gottfried- Keller-Str. 50, Dresden-Cotta,
godz. 13:00, Klosterstr. 9, 02625 Bautzen,
godz. 21:00 - Liturgia Wigilii Paschalnej, Katedra;
01.04.18 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, w Dreźnie i Budziszynie
porządek niedzielny;
02.04.18 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,

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, Pillnitzer Str. 39, 01069 Dresden

Grupa taneczna ,
St. Benno-Gymnasium Pillnitzer Str. 39, 01069 Dresden

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

10 - 12.05.2018
Pielgrzymka Kraków-Łagiewnik-Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice
Koszty: osoba dorosła 120 EUR, dzieci 50 EUR

Info: biuro PMK piątki 10:00-14:00,
tel. 0351 48527354; mail: pmkdresden@pmkdresden.de
06 - 13.10.2018
Ferie jesienne 2018 Odkrywanie Ziemi Świętokrzyskiej
Koszty: 200 EUR/osoba, w tym transport, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu
Info: www.pmkdresden.de; mail: pmkdresden@pmkdresden.de

Zapowiedzi nadchodzących wydarzeń
Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

10.03.2018, godz. 10:30-17:00, St. Paulus Kirche,
Bernhardstr. 42, 01187 Dresden-Plauen,

Uroczystość I Komunii Św.

20.05.2018, godz. 16:15, Katedra

Uroczystość Rocznicy I Komunii Św.

27.05.2018, godz. 16:30, Katedra

Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa

31.05.2018, godz. 18:00, Katedra

Festyn/ święto patronalne / zakończenie roku szkolnego

23.06.2018
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