
Drezno, 05.03.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 Niedziela Wielkiego Postu

Drezno - Schloßstraße 24, 01067 Dresden

1. Int. mszalne:

Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na działalność naszego
duszpasterstwa;

- 04.03. – sobota, HJK, godz. 19:30, int.: wolna;

- 05.03. – katedra, godz. 16:30, int.: za Wiktora z okazji 15 urodzin, o dary Ducha
Świętego;

- 10.03. – piątek, Msza św. i nabożeństwo Drogi Krzyżowej w HJK o godz. 19:00, int.:
wolna;

- 11.03. – sobota, Msza św. w HJK o godz. 19:30, int. wolna;

- 12.03. – niedziela, w katedrze o godz. 16:05 nabożeństwo Gorzkich Żali; Msza św. o
godz. 16:30, int.: za zmarłego ojca: + Jana Kanczkowskiego w 4 rocz. śmierci;

2. Kolejne otwarte spotkanie grupy Odnowy w Duchu Świętym w następny
poniedziałek 13.03. w kościele Mariä Himmelfahrt przy Wittenberger Str. 88a o godz.
19:00;

3. Spotkanie ministrantów w sobotę w szkole, w sali 1.19 o godz. 12:45;
4. Katecheza i zajęcia z przedmiotów ojczystych wg planu;
5. Spowiedź zawsze przed Mszą św.;
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w poniedziałek i wtorek w HJK od godz. 17:00

do 18:00;
7. Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na działalność naszego duszpasterstwa;
8. 28.01. odbył się parafialny etap konkursu biblijnego; do etapu dekanalnego

zakwalifikowały się: Julia Kalita, Julia Kästel i Emilia Choma-Lipka; laureatkom
gratulujemy;

9. Niebawem rozpocznie się wiosenny cykl przygotowań do sakramentu małżeństwa;
narzeczeni, którzy planują ślub na obecny, jak i na przyszły rok, mogą zgłaszać się w
zakrystii lub drogą mailową;

10. Organizowana jest pielgrzymka do Fatimy w wylot 17, powrót 21 maja; jest to długi
weekend związany z uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego; w programie pobyt
w Lizbonie, Fatimie z Ajustel, Batahli, Nazare, Santarem; koszt 900 €; zapisy w
zakrystii oraz mailowo lub telefonicznie w biurze misji; w zakrystii można otrzymać
szczegółowe informacje;

11. Trwa wizyta duszpasterska - karty kolędowe wyłożone są na stoliku ze śpiewnikami;
zgłoszenia można również dokonywać drogą mailową;

12. Nasze słowo – numer marcowy, temat wydania: „Asceza – recepta na szczęście”;
wkładka poświęcona jest Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego;

13.Nowy numer „Listu Parafialnego”;
14. W związku z trwającym w naszej misji rokiem jubileuszowym – pięćdziesięciolecia

istnienia naszego duszpasterstwa została wydana „Księga Jubileuszowa” opisująca



działalność polskich katolików w Saksonii od czasów Augusta Mocnego; przy wyjściu
można zaopatrzyć się w tę pozycję książkową, do której przeczytania gorąco
zachęcam.


