
Drezno, 19.03.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

4 Niedziela Wielkiego Postu

Drezno - Schloßstraße 24, 01067 Dresden

1. Int. mszalne:

Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na działalność naszego duszpasterstwa;

- 19.03. – katedra, godz. 16:30, int.: dziękczynna za Bożą Opatrzność i prowadzenie Ducha
Świętego;

- 20.03. – uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Msza św. z
nieszporami w kościele Mariä Himmelfahrt przy Wittenberger Str. 88a o godz. 19:00, int.
wolna;

- 24.03. – piątek, Msza św. i nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Herz-Jesu-Kirche o godz. 19:00,
int.: wolna;

- 25.03. – sobota, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Msza św. w Herz-Jesu-Kirche o godz.
19:30, int.: wolna; Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego;

- 26.03. – niedziela, w katedrze o godz. 16:05 nabożeństwo Gorzkich Żali; Msza św. o godz.
16:30, int.: wolna; Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego;

2. Spowiedź zawsze przed Mszą św.;
3. Spotkanie ministrantów starszych w ramach kursu lektorskiego w sobotę o godz. 12:45 w

szkole w sali 1.19;
4. Katecheza i zajęcia z przedmiotów ojczystych wg planu;

5. Rekolekcje wielkopostne w Dreźnie rozpoczną się za tydzień w czwartek 30.03.; plan
rekolekcji znajduje się w Liście Parafialnym; nauki głosił będzie ks. dr Paweł Kilimnik,
duszpasterz młodzieży i dyrektor domu rekolekcyjnego w Bardzie Śl.;

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 Misereor – przeciw głodowi i ubóstwu
w świecie;

8. 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 drogąmailową;

9. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę samolotową do Fatimy w dniach 17 - 21 maja; jest
to długi weekend związany z uroczystościąWniebowstąpienia Pańskiego; koszt 900 €; zapisy
w zakrystii oraz mailowo lub telefonicznie w biurze misji;

10. Trwa wizyta duszpasterska - karty kolędowe wyłożone są na stoliku ze śpiewnikami;
zgłoszenia można również dokonywać drogąmailową;

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

12. Nowy numer „Listu Parafialnego”;
13. 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.

Modlitwa do świętego Michała Archanioła Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w
walce, / a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha / bądź naszą obroną. / Oby go Bóg
pogromić raczył, pokornie o to prosimy, / a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, / szatana i inne



duchy złe, / które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, / mocą Bożą strąć do piekła. /
Amen.

(z racji trzeciej niedzieli miesiąca) Błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa (pozostają w swoich ławkach);
Bóg jest dawcą każdego życia. Prośmy Go o błogosławieństwo dla
matek, które z ufnością oczekują dnia rozwiązania.
Panie Boże, dobry i litościwy, Stwórco wszechrzeczy, Ty za
współdziałaniem Ducha Świętego przygotowałeś chwalebną Dziewicę
Maryję na godne mieszkanie dla Swojego Syna, Ty napełniłeś Duchem
Świętym Jana Chrzciciela i kazałeś mu radować się w łonie matki;
przyjmij gorące pragnienie Twoich służebnic, pokornie błagających Cię o
zachowanie potomstwa, które powołałeś do istnienia. Niech z pomocą
Twoją ich dzieci szczęśliwie ujrzą światło dzienne i dojdą do łaski chrztu
świętego. Niech Tobie zawsze wiernie służą i osiągną życie wieczne.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pan z wami.
I z duchem twoim.

Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna + i Ducha
Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.


