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PARAFIALNY
św. br. Albert Chmielowski
patron naszej misji

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Miesiąc
listopad
rozpoczęliśmy
liturgiczną
uroczystością Wszystkich Świętych ustanowioną dla
Rzymu w roku 837 przez papieża Grzegorza IV, a w 935
roku rozszerzoną przez papieża Jana XI na cały Kościół.
Wpatrując się w świętych, czyli tych, którzy osiągnęli już
chwałę nieba, pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy powołani
do świętości, a pragnienie nieba jest tożsame
z pragnieniem świętości.
W listopadzie przeżywamy również święto związane
z naszą Ojczyzną - 99-tą rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Uczcimy to
wydarzenie akademią 12. listopada po Mszy św.
Podczas adwentu, od czwartku do soboty,
uczestniczyć będziemy w Mszach św. roratnich (str. 11).
Jak
co
roku
będziemy
mieli
możliwość
przygotowania się do dobrego przeżycia Świąt Narodzenia
Pańskiego poprzez rekolekcje. W tym roku będzie je
prowadził ks. Vitaliy Khrabatyn z Ukrainy.

Zapraszam do uczestniczenia we wspólnych naszych
wydarzeniach (str. 11-12).
ks. Marcin Ogórek
Proboszcz PMK w Dreźnie
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Najważniejsze wydarzenia w naszej misji



18.03-2017 Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Berlin-DreznoLipsk



30.03-02.04.2017 Rekolekcje Wielkopostne



06.05.2017 I Szkolny Konkurs Recytatorski pt. ”Polsko, Ojczyzno moja!”



07.05.2017 Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja



25-26.05.2017 Pielgrzymka do Lichenia i
Poznania



04.06.2017 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej



11.06.2017 Uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej



15.06.2017 .Uroczystość Bożego Ciała



17.06.2017 Festyn parafialny



02.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego
w Szkole Języka i Kultury Polskiej z nowym przedmiotem - zajęcia logopedyczne i
w nowym miejscu: St. Benno Gymnasium
w Dreźnie



10.09.2017 Promocja lektorów, ministrantów oraz przyjęcie kandydatów do
służby liturgicznej
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Wspólnota we wspólnocie

Wspólnota Domowego Kościoła
rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie w Dreźnie
Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny. Poprzez odpowiednią
dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ
ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego i ułożone
w kształt krzyża. Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii.
Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak
i duchowne. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów i to na nich spoczywa
odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i pozostawanie
w jedności z Kościołem powszechnym.
Domowy Kościół jest to gałąź rodzinna Ruchu ŚwiatłoŻycie, a jego założycielem jest ks. Franciszek Blachnicki (1921
-1987). W swojej pracy duszpasterskiej wypracował metodę
dziecięcych rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych) oraz
zorganizował i prowadził społeczną akcję przeciwalkoholową
pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości. Metodę 15-dniowych
rekolekcji przeżyciowych zastosował stopniowo do różnych
grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna
zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie
w parafii. Ks. F. Blachnicki opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób
oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie. W 1981 roku wyjechał do Rzymu, gdzie zastał go stan wojenny. W roku 1982 osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Zmarł nagle wlasnie w Carlsbergu w 1987 roku.
Druga osoba, która odegrała bardzo ważną rolę w tworzeniu gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, która dziś nosi nazwę Domowego Kościóła była siostra Jadwiga Skudro. Ona to
przebywając w Paryżu w domu swego Zgromadzenia trafiła do
centrali ruchu Equipes Notre Dame, gdzie zapoznała się z jego
założeniami i metodami. W 1974 r., na zaproszenie ks. Franciszka Blachnickiego, przyjechała do Krościenka nad Dunajcem na oazę rodzin, by podzielić się swoją wiedzą na temat ruchu Equipes Notre
Dame. Po tych wakacjach ks. Blachnicki zaproponował Siostrze Jadwidze współ-
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pracę w organizowaniu i prowadzeniu Ruchu Wspólnot Rodzinnych
Wsplnota pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez
całe życie. Ideał duchowości małżeńskiej przejął Domowy Kościół z międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. Siostra Jadwiga
pomagała także w zakładaniu wielu kręgów rodzin, prowadziła rekolekcje, tłumaczyła i opracowywała materiały formacyjne dla Domowego Kościoła.
Duchowość małżeńska, czyli dążenie ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem, proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez
przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są
to:
- codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego
- regularne spotkanie ze słowem Bożym
- codzienna modlitwa małżeńska
- codzienna modlitwa rodziny
- comiesięczny dialog małżeński
- reguła życia (systematyczna praca nad sobą)
- uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7
małżeństw)
- uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.
Centralny Dom Rekolekcyjny Domowego Kościoła a jednocześnie siedziba Sekretariatu DK oraz Archiwum znajduje
sie w Krościenku nad Dunajcem. To
wlaśnie tutaj, w domu na Jagiellońskiej, odbywają się od ponad 40 lat
ogólnopolskie oazy rodzin (podczas wakacji), a także krótsze rekolekcje i sesje
tematyczne.
Istniejący w naszej misji Ruch
Światło-Życie posiada trzy kręgi Domowego Kościoła oraz oazę młodzieżową.
Rodziny każdego roku wyjeżdżają na rekolekcje formacyjne oraz uczestniczą
w Dniach Wspólnoty Rejonu. Ruch
w Dreźnie należy do rejonu Berlin,
w którego skład wchodzi również Lipsk.
Moderatorem rejonu jest ks. Marek Kędzierski-proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Młodzież z naszej misji uczestniczy w 14 dniowych rekolekcjach jak również w formacji w ciągu
roku.
Małgorzata i Paweł Kalita
Ikona Świętej Rodziny
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Z życia Kościoła

100. rocznica objawień Matki Bożej
w Fatimie
100 lat temu w dramatycznym okresie historii
podczas trwania I wojny światowej, kiedy to papież Benedykt XV świadomy powagi sytuacji rozpoczął nowennę do Królowej Pokoju, w przedostatni dzień jej trwania 13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się trójce
małych dzieci przekazując im apel dla wszystkich ludzi
- modlitwa różańcowa, nawrócenie i pokuta - który
jest aktualny po dzień dzisiejszy.
Sześć Objawień
W małej portugalskiej wiosce o nazwie Fatima od maja do października 1917r., 13. dnia każdego miesiąca,
Łucji dos Santos (10 lat) oraz jej kuzynom Franciszkowi (9 lat) i Hiacyncie (7 lat) Marto ukazywała się zawsze w tym samym miejscu i czasie (na mierzącym ok.
1 metr krzewie dębu karłowatego, zawsze około południa) Matka Boża. Każde z dzieci miało przy tym inne
doznania. Franciszek tylko widział Maryję, Hiacynta
Ją widziała i słyszała, natomiast Łucja mogła Maryję
widzieć, słyszeć i nawet z Nią rozmawiać. Matka Boża
objawiała się sześć razy i z każdym swoim przyjściem przynosiła im przesłanie.
13 maja poprosiła dzieci, aby co miesiąc przychodziły o tej samej porze,
a w październiku dowiedzą się kim jest i czego pragnie. Wezwała także do codziennego odmawiania różańca by tym wyprosić pokój dla świata.
13 czerwca Maryja obiecała zabrać Franciszka i Hiacyntę do nieba, a Łucja
miała zostać na ziemi by świadczyć o Matce Bożej i ustanowić nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryji oraz oznajmiać, iż wszyscy którzy Jej się ofiarują
otrzymają szczególne łaski u Boga.
13 lipca Matka Boża przedstawiła wizję piekła z duszami grzeszników. Jeżeli ludzie nadal nie będa unikac grzechu to dojdzie do kolejnej wojny (II wojny światowej), prześladowań Kościoła i różnych narodów oraz cierpienia Ojca Świetego.
Wyraziła również prośbę, by rozpowszechnić nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryji i poświęcić Mu Rosję, a będzie to na pewien czas ratunkiem dla
świata. Zachęcała do modlitwy różańcowej, tak by po każdej tajemnicy odmawiać: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej
potrzebują Twojego miłosierdzia".
13 sierpnia nie nastapiło objawienie, poniewż władze, które chciały stłumić rosnący kult, aresztowały dzieci. Maryja ukazała się im dopiero 19. sierpnia, kilka
dni po ich wyjściu z więzienia, zapowiadając wyjątkowy cud, tak by wszyscy

STRONA 6

LIST PARAFIALNY

NUMER 2/2017 (7)

uwierzyli w jej orędzie.
13 września Matka Boża po raz kolejny wzywała do odmawiania różańca, by
przywrócić pokój na świecie oraz zapowiadała podczas kolejnego objawienia
przyjście Świętej Rodziny oraz samego Jezusa by pobłogosławić świat.
13 poździernika Maryja powiedziała, żę jest Matką Bożą Różańcową i wezwała
do wybudowania kaplicy w miejscu objawień. Towarzyszyły temu spektakularne wydarzenia nazywane „cudem słońca”, których świadkami było ok. 80 tys.
ludzi. W ich trakcie dokonały się liczne nawrócenia i uzdrowienia. Łucja, Frańciszek i Hiacynta przekazali ostatni apel Matki Bożej, by ludzie już więcej nie
obrażali Boga grzechami, ponieważ On jest już wystarczajaco zasmucony.
Trzy Tajemnice Fatimskie
Z objawieniami wiążą się również tzw. trzy tajemnice fatimskie.
Pierwsza i druga zostały zapisane i upublicznione w 1941 roku. Mowa w nich
o wizji piekła, do którego idą dusze grzeszników oraz wizji wybuchu kolejnej
wojny i konieczności nawrócenia się Rosji i upadku komunizmu. Ukazują one
lekceważoną prawdę wiary, iż piekło jest ostateczną konsekwencją życia
w grzechu i wyparcia się Boga, życia bez chrześcijańskiego systemu wartości.
Skutkuje to upadkiem moralnym, co w następstwie prowadzi do wojen i samozniszczenia. Ratunkiem miało być poświęcenie Kościoła i świata, a zwłaszcza
Rosji, przez Ojca Świętego Niepokalanemu Sercu Maryi, co uczynił w 1984 roku - trzy lata po zamachu na jego życie.
Trzecia z tajemnic została zapisana w 1944r., a upublicznił ją dopiero św. Jan
Paweł II podczas swojej ostatniej wizyty w Fatimie w maju 2000 roku. Przedstawia męczeństwo Kościoła i papieża, co po latach odniesiono do zamachu na
jego życie, który miał miejsce 13 maja 1981r. (w rocznicę objawień fatimskich)
na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Jan Paweł II wiązał swoje cudowne ocalenie ze wstawiennictwem Matki Boskiej Fatimskiej. Papież podczas pielgrzymki
do miejsca objawień 13 maja 1982r., jako dowód wdzięczności za uratowane
życie, podarował kulę, którą został raniony. Została ona umieszczona jako wotum w koronie figury Matki Bożej Fatimskiej. Kula ta idealnie odpowiadała rozmiarom pustego miejsca w koronie, tak jakby było ono specjalnie dla niej przygotowane.
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Sanktuarium położone jest w okolicy zwanej Cova da Iria 120 km od Lizbony
i 180 km od Porto, dwóch największych miast Portugalii. Figura Matki Bożej
Fatimskiej wykonana w 1920 r z cedru brazylijskiego mieści się w Kaplicy Objawień, która jest najwżniejszą budowlą w sanktuarium. Przyjmuje się, że stoi
dokładnie w miejscu objawień, a rosnący przy kaplicy wielki dąb korkowy jest
świadkiem tych wydarzeń. To właśnie tu Franciszek i Hiacynta zostali beatyfikowani 13 maja 2000 r. przez Jana Pawła II, a w 100 rocznicę objawień ogłoszeni zostali przez Papieża Frańciszka najmłodszymi świętymi Kościoła katolickiego, którzy nie są męczennikami. Natomiast obecne trwa proces beatyfikacji
Łucj, która zmarła w 2005 r.
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Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryji / Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
Apel Matki Bożej o modlitwę różańcową w intencji pokoju jest nadal aktualny.
Warunkiem jego odbycia jest:

być w stanie łaski uświecajacej,

przystąpić do Komunii św.,

odmówić jedną części różańca,

przez piętnaście minut rozważać tajemnicę różańcową.
Znaczenie objawień
Objawienia fatimskie są określane jako objawienia prywatne i nie są przedmiotem wiary, a jedynie moga być pomocne wobec objawienia publicznego, jakim
jest Objawienie Jezusa Chrystusa. Z perspektywy czasu widać, że treści przekazane w Fatimie miały odzwierciedlenie w wydarzeniach na świecie, a nieudany
zamach na Papieża Jana Pawła II, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że
nie istnieje nieodwołalne, niezmienne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą odmienić bieg historii.
Zagrożenia i nadzieja
Podczas uroczystości obchodów 100. rocznicy obojawień Papież Frańciszek przestrzegał przed „często proponowanym i narzucanym życiem bez Boga; obojętnością, która oziębia nam serce i pogłębia naszą krótkowzroczność”. Ta obojętność, świadome wyparcie Boga z ludzkiej aktywności prowadzi do apostazji, czyli odchodzenia człowieka od Boga, a to skutkuje upadkiem moralnym. Orędzie
Fatimy jest odpowiedzią na zeświecczenie współczesnego świata. Bóg nie odbiera
człowiekowi wolności, ale poprzez takie nadzwyczajne wydarzenia, jakimi są objawienia daje przestrogi i rady, a człowiek musi zdecydować, czy wybrać dobro
czy zło. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w trakcie objawień fatimskich
dzieciom ukazała się Święta Rodzina. Jest to wskazanie, że o tym, jaki jest
świat, narody i społeczeństwa stanowią rodziny. To rodzina, której początkiem
jest małżeństwo ma najważniejszy wkład w nawracanie świata. Dlatego tak ważne jest wychowanie religijne, jako podstawa właściwej hierarchii wartości. Jest
to głównie budowanie właściwej relacji z Bogiem, przez modlitwę, rozważania
prawd zawartych w Piśmie Świętym, zawierzenie się Bogu. Jeżeli nawrócimy siebie, będziemy światłem dla swoich rodzin, a one staną się nadzieją dla świata.
Marta Kozak
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Strona rodzinna
ADWENT jest czasem oczekiwania na spotkanie Boga z człowiekiem.
Niech ten czas wypełnia tęsknota, która jest wyrazem Miłości.
Nadajmy sens Temu Spotkaniu, uczyńmy je Wyjątkowym.
Człowiek bliski Boga jest piękny.
Piękniejmy duchowo krok po kroku w każdy adwentowy dzień.
Propozycja na rodzinne adwentowe wieczory:
Wersety Biblijne- krótki fragmen Biblii do rozważenia wspólnie z rodziną przy
posiłku lub po prostu wtedy, kiedy jesteście razem. Dlaczego nie!
Zapraszamy do Adwentowegwego Kalendarza Rodzinnych Aktywności
Możecie na każdy dzień przygotować inną rodzinną aktywność. Coś, co zrobicie wspólnie jako rodzina, co pomoże wzmocnić wasze relacje i da szansę spędzenia tego przedświątecznego czasu w szczególny sposób i co najważniejsze razem. Kolejność rodzinnych aktywności dowolna ;).
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Pielgrzymka do Lichenia
Celem tegorocznej pielgrzymki naszej Misji był Poznań i Licheń. Odbyła
się ona w dniach 25-26 maja. Uczestniczyło w niej udział 30 osób z Drezna,
Budziszyna, Hoyerswerdy i Freiberga. Do Poznania dojechaliśmy parę minut za
późno, aby zobaczyć niesforne koziołki z ratuszowej wieży. W centrum miasta
powitał nas przewodnik, z którym przeszliśmy na rynek. Tam zwiedziliśmy kościół o.o. franciszkanów konwentualnych na Górze Przemysława (Sanktuarium
Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania) oraz Farę Poznańską - Bazylikę kolegiacką. Nasyceni widokiem zabytków i pysznym obiadem udaliśmy się
w dalszą podróż w stronę Lichenia. Po zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma
„Arka“ czekały na nas kolejne punkty duchowego ubogacania. Rozpoczęła je
Msza św. w bazylice. Następnie odprawiliśmy drogę krzyżową na licheńskiej
Golgocie.
Jest to bardzo
ważny
i charakterystyczny element
dla
Sankturium,
wpisujący
się w przesłanie
Cudownego Wizer unku
Matki Bożej
wzywającej
ludzi do nawrócenia i przypominającej o wielkiej miłości do Syna Bożego.
Następnego dnia po porannej mszy udaliśmy się do Lasu Grąblińskiego,
miejsca objawień, gdzie poznaliśmy historię kultu Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Znajdują się tam 4 kaplice: Sosny, Pierwszego Spotkania, Stóp i Jubileuszowa, które nawiązują do objawień Maryi oraz stacje drogi krzyżowej
i dróżki tajemnic różańcowych. Nawiedziliśmy również znajdujący się w sąsiedztwie kościół pw. Dziesięciu Cnót Ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny z przylegającym do niego klasztorem sióstr Anuncjatek z zakonu klauzurowego, które przybyły z Francji, aby w miejscu objawień oddawać chwałę Bogu
i modlić się w intencji pielgrzymów. Po powrocie do Lichenia mieliśmy czas na
zwiedzanie bazyliki oraz kościoła pw. św. Doroty poznając historię wędrówki
oraz kultu Cudownego Wizerunku Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.
W tym roku przypada 50. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Licheńskiej, której dokonał ks. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, 15 sierpnia 1967 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia na placu świątyn-

LIST PARAFIALNY

STRONA 11

nym przed bazyliką została postawiona jubileuszowa brama (widoczna w tle
zdjęcia z uczestnikami naszej pielgrzymki).
Magdalena i Krzysztof Niewęgłowscy
Plan Mszy św. i rekolekcji adwentowych
RORATY
07.12.17 czwartek, godz. 19:00, kaplica przy Schweriner Str. 27, 01067 Dresden
08.12.17 piątek, godz. 19:00, kaplica przy Schweriner Str. 27, 01067 Dresden
09.12.17 sobota, godz. 09:00, kaplica w St. Benno Gymnasium, Pillnitzer Str.
39, 01069 Dresden
14.12.17 czwartek, godz. 19:00, St. Paulus Kirche, Bernhardstr. 42, D-01187
15.12.17 piątek, godz. 19:00, St. Paulus Kirche, Bernhardstr. 42, D-01187
16.12.17 sobota, godz. 18:30, St. Paulus Kirche, Bernhardstr. 42, D-01187
21.12.17 czwartek, godz. 19:00, kaplica przy Schweriner Str. 27, 01067 Dresden

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Drezno
14.12.17 czwartek, godz. 19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
St. Paulus Kirche, Bernhardstr. 42, D-01187
15.12.17 piątek, godz. 19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
St. Paulus Kirche, Bernhardstr. 42, D-01187
16.12.17 sobota, godz. 18:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
St. Paulus Kirche, Bernhardstr. 42, D-01187
17.12.17 niedziela, godz. 16:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
Hofkirche, Schloßstraße 24, 01067 Dresden
Bautzen

Spowiedź przedświąteczna od godz. 14:30

15.12.17 piątek, godz. 16:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
Klarissenkloster , Klosterstr. 9 , 02625 Bautzen
16.12.17 sobota, godz. 15:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
Klarissenkloster , Klosterstr. 9 , 02625 Bautzen
17.12.17 niedziela, godz. 10:15 - Msza św. z nauką rekolekcyjną,
Klarissenkloster , Klosterstr. 9 , 02625 Bautzen
Spowiedź przedświąteczna od godz. 09:45

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

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

Zapraszamy na wyjazd do Polski w czasie jesiennych ferii 2018:
Ziemia Świętokrzyska - Karczówka, Kielce 06.10. – 13.10.2018
Program: odkrywanie Ziemi Świętokrzyskiej, JuraPark w Bałtowie, zwiedzanie
Kopalni Soli w Wieliczce, Ojcowski Park Narodowy, Góry Świętokrzyskie, kościół
z relikwiami Krzyża Świętego, Częstochowa lub Kraków , centrum Geoedukacji
WIETRZNIA + podróż do wnętrza ziemi w multimedialnej kapsule 5D, Jaskinia
Raj oraz Centrum Neandertalczyka w Chęcinach, Park Etnograficzny w Tokarni,
Muzeum Bajki Koziołka Matołka w Pacanowie, ognisko i wiele innych atrakcji.
Koszt: ok. 200€/osobę (w zależności od ilości chętnych) zawiera transport, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu.
Wszyscy bez względu na wiek są mile widziani.
Z powodów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chętnych do końca grudnia.
Info.: www.pmkdresden.de lub Pani Agnieszka Idaczyk –Cimochowska.
Zapowiedź nadchodzących wydarzeń
Uroczystość
Wszystkich Świętych

01.11.2017, godz. 19:00, Msza św. ; St.Marienkirche,
Gottfried-Keller str. 50, 01157 Dresden-Cotta;
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12.11.2017, godz. 17:30, Haus der Kathedrale

Spotkanie z Mikołajem

10.12.2017, godz. 17:30, Haus der Kathedrale

Wizyta duszpasterska

Do ustalenia indywidualnie po Nowym Roku

Spotkanie opłatkowe

14.01.2018, godz. 17:30, Haus der Kathedrale
Redakcja: ks. Marcin Ogórek, Marta Kozak.

Chętnych do współpracy w redagowaniu Listu Parafialnego serdecznie zapraszamy.

