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1. piątek miesiąca
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godz. 19.00
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 Rozpoczęliśmy Adwent, czas radosnego oczekiwania na
przyjście Pana. W Niemczech jest on ubogacony tradycją
jarmarków i wieńcem adwentowym znajdującym się
w każdym mieszkaniu. Ozdobione budynki, ulice i place
mają nas wprowadzać w świąteczny nastrój. Nie
zapomnijmy wśród tej radości kolorowych światełek
i bogatych jarmarków, o Tym który jest treścią obecnego
czasu liturgicznego, o Jezusie, którego pamiątka
narodzenia będzie uroczystym uwieńczeniem Adwentu.

1. sobota miesiąca
Kaplica ss. Klawerianek
Tiergartenstr. 74,
 10. stycznia, naszym zwyczajem, zbierzemy się na
godz. 19.00
Spotkaniu Opłatkowym. Będzie to wspólne, pozaliturgiczne

świętowanie
Narodzenia
Pańskiego
z
jasełkami
i z łamaniem się opłatkiem. Jak co roku gościć będziemy
młodzież z Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego z Lwówka
Śl. Zaprośmy na to spotkanie tych Polaków, którzy być
może jeszcze nie włączyli się w życie naszej misji.

3. piątek miesiąca
Kaplica ss. Klawerianek
Tiergartenstr. 74,
godz. 19.00

 Pierwsze miesiące roku kalendarzowego, to w tradycji
Kościoła w Polsce czas odwiedzin duszpasterskich, które
wiążą się z błogosławieństwem mieszkań i są okazją do
Niedziela
osobistego spotkania z duszpasterzem. Możliwość
Klosterkirche St. Klara,
zgłoszenia kolędy w zakrystii lub biurze.
Klosterstr. 9,
Msza św. w Bautzen

godz. 10.15
Spowiedź św.
30 min.
przed każdą Mszą św.



Na czas radosnego oczekiwania, jak i na samo przeżywanie
Narodzin Pańskich, życzę wszystkim parafianom i gościom
spokoju ducha, radości i doświadczenia miłości
przychodzącego Pana.
Ks. Marcin Ogórek
Proboszcz PMK w Dreźnie
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W NASZEJ MISJI


28.08-08.09 Misje św. prowadzone przez ks. Grzegorza Ławniczaka (diec. świdnicka) połączone z peregrynacją Obrazu Miłosierdzia Bożego



05.09 Rozpoczęcie zajęć z religii i języka polskiego
w roku szkolnym 2015/16



06.09 Msza św. pod przewodnictwem biskupa Heinera Kocha na zakończenie jego posługi duszpasterskiej w Dreźnie



20.09 Msza św. prymicyjna ks. Kamila Czapli



20.09 Rozpoczęcie peregrynacji Obrazu Miłosierdzia Bożego w rodzinach



25.09 Pielgrzymka do sanktuariów diecezji świdnickiej (Wambierzyce, Bardo i Świdnica)



15.11 Uroczysta akademia z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

WSPÓLNOTA WE WSPÓLNOCIE
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Dreźnie
W każdą sobotę szkoła zaprasza wszystkie dzieci i młodzież na lekcje języka polskiego i religii. Zadaniem placówki jest przekazywanie uczniom wartości chrześcijańskich,
ojczystej kultury, historii, tradycji i języka polskiego. Dzieci uczą się tu polskich piosenek, poznają polskich pisarzy i poetów, są zachęcane do czytania lektur szkolnych
oraz rozmawiają po polsku między sobą i z nauczycielem.
Nasze lekcje religii są uznawane przez Ministerstwo Edukacji w Niemczech i mogą zastąpić religię katolicką odbywającą się w szkołach. W ramach sobotniej katechezy
dzieci przygotowywane są do pierwszej Komunii świętej, do Bierzmowania i ministrantury. Plan lekcji obejmuje trzy godziny lekcyjne, na których dzieci uczą się o Polsce i o swojej wierze. W tym czasie rodzice mogą przy kawie zaplanować następną
uroczystość (np. I Komunię św.), zabawę (np. andrzejkową, mikołajkową) lub po prostu spotkać się i porozmawiać.
W szkole pracuje 6 nauczycieli, którzy realizują z dziećmi programy nauczania dla różnych grup wiekowych:
Grupa 1 – przedszkolna (katecheza i muzyka)
Grupa 2 - nauczanie początkowe (katecheza i jęz. polski)
Grupa 3 – dzieci I-komunijne (katecheza i jęz. polski)
Grupa 4 – uczniowie 3 -5 klasy (katecheza i jęz. polski)
Grupa 5 – uczniowie 6 – 8 klasy (katecheza i jęz. polski)
Działalność dydaktyczna szkoły jest urozmaicana poprzez rozmaite wydarzenia, takie
jak jasełka, które są ważnym elementem spotkań opłatkowych całej wspólnoty parafialnej, a także imprezy okolicznościowe jak odwiedziny św. Mikołaja, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, Dzień Dziecka, festyny sportowe i inne.
Plan zajęć dostępny na stronie: www.pmkdresden.de.
Agnieszka Protasiuk
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Adwent - czas radosnego oczekiwania
Bóg obdarzył człowieka tak wielką miłością, że ofiarował nam swojego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat aby odkupić wszystkich ludzi. Naszym
zadaniem jest przygotowanie się na Jego godne przyjęcie. Kościół pomaga nam w tym poprzez ustanowienie
roku liturgicznego, który rozpoczyna się adwentem
(z łac. adventus - przyjście, przybycie).
Okres adwentu trwa od soboty i rozpoczynany jest pierwszymi nieszporami pierwszej
niedzieli adwentu, a kończy się przed pierwszymi nieszporami uroczystości Narodzenia
Pańskiego, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia. Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje
cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia.
W adwencie zieleń okresu zwykłego zastąpiona zostaje kolorem fioletowym, który
wprowadza nastrój refleksji i wyciszenia na czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Zbawiciela (od początku adwentu do 16 grudnia włącznie) i bezpośredniego przygotowania na narodziny Jezusa Chrystusa (od 17 grudnia do 24 grudnia).
Refleksyjny ale radosny okres adwentu, to czas na przygotowanie siebie samego do spotkania z Jezusem. To czas na oczyszczenie, na pogłębienie miłości względem Boga, odnalezienie sensu życia, czas dzielenia się doświadczeniem wiary. Udział w rekolekcjach
i nabożeństwach adwentowych oraz symbolika adwentu pomagają nam w bardziej emocjonalnym przeżywaniu Eucharystii.
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów adwentu są roraty – Msze św. ku
czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem (obecnie często wieczorami). Ich nazwa pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście Rorate coeli, desuper...
(Spuśćcie rosę niebiosa...). W czasie rorat przy ołtarzu zapalana jest dodatkowa ozdobna
świeca, symbolizująca obecność Maryi niosącej światu Chrystusa-Światłość Prawdziwą.
Biała lub niebieska wstążka, którą jest przepasana roratka, mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Innym przejawem adwentowej liturgii światła są lampiony, których symbolika przypomina dzieciom, by dobrymi uczynkami rozjaśniać ciemność grzechu w swojej duszy.
Znakiem naszej gotowości na przyjście Chrystusa są również cztery świece zapalane
w kolejne niedziele adwentu na wieńcu adwentowym. Symbolizuje on (jego forma-krąg,
barwa-zieleń igliwia, światło świec) wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na uroczystość Bożego Narodzenia.
Adwent to oczekiwanie, ale również czuwanie, do którego wielokrotnie wzywał nas Pan
Jezus. Przyjrzyjmy się własnemu czuwaniu, którym jest całe nasze życie: czuwaniu nad
językiem, nad myślami, nad naszym zachowaniem. Rozważajmy to rozmawiając z Bogiem w modlitwie. Niech czas adwentu będzie czasem, w którym uczynimy postanowienia, będące świadectwem zrobienia czegoś od siebie dla Boga. W okresie adwentowych
przygotowań na spotkanie z Panem, miejmy również czas na przemyślenia. Starajmy się
zobaczyć Jezusa obecnego już dziś pośród nas, poprzez Słowo Boże, wydarzenia w naszym życiu, poprzez obecność drugiego człowieka. A swoją radością ze spotkania z Nim,
podzielmy się z innymi, tak jak dzielimy się z najbliższymi opłatkiem przy wigilijnym stole.
Marta Kozak

Plan Mszy św. roratnich
03.12. czwartek - godz. 19.00 - Schweriner Str. 27
04.12. piątek - godz. 19.00 - Schweriner Str. 27
05.12. sobota - godz. 19.00 - Tiergartenstr. 74
10.12. czwartek - godz. 19.00 - Schweriner Str. 27
11.12. piątek - godz. 19.00 - Schweriner Str. 27
12.12. sobota - godz. 09.15 - Schweriner Str. 27
17.12. czwartek - godz. 19.00 - Schweriner Str. 27
18.12. piątek - godz. 19.00 - Tiergartenstr. 74
19.12. sobota - godz. 09.15 - Schweriner Str. 27
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
08. grudnia, msza św., Schweriner Str. 27, 5. piętro, godz. 19:00,
Spowiedź przedświąteczna - 20 grudnia, godz. 14.00, Hofkirche, Drezno
Pasterka – kaplica sióstr klawerianek, Tiergartenstr. 74, godz. 23.00
Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego
31. grudnia, kaplica domowa, Schweriner Str. 27, 5. piętro, godz. 17:00
Uroczystość Objawienia Pańskiego
06. stycznia, msza św., Tiergartenstr. 74, godz. 19:00,
Spotkanie opłatkowe 10.01.2016
Haus der Kathedrale, Drezno, po Mszy św. o 16.30
Wizyta duszpasterska (Kolęda) od stycznia
zgłoszenia w zakrystii lub w biurze.

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

Przygotowanie do I Komunii św. i Bierzmowania

w ramach sobotniej katechezy

Spotkania przy Tiergartenstr. 74, 01219 Dresden
Msza św.

1. sobota miesiąca, godz. 19:00

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.

