Modlitwa
Panie, dziękuję
za ten nowy dzień
Panie, Tobie ufam,
cokolwiek się wydarzy.
Panie, proszę
o Twoją opiekę.
Panie, tak kroczę
przez moje życie.
Amen.

Duszpasterstwo
na lotnisku w Dreźnie

Duszpasterstwo na lotnisku
w Dreźnie

Oferta
Kościoła ewangelickiego
i Kościoła katolickiego
Adres:
Duszpasterswo na lotnisku w Dreźnie
Wilhelmine-Reichard-Ring 1
DE-01109 Dresden-Klotzsche
Znajdziecie nas Państwo w hali
przylotów na parterze terminalu.
Tel: +49 (0) 351 881 5500
Fax: +49 (0) 351 881 5505
E-Mail: chapel@dresden-airport.de
Internet: www.airportchapel.de/drs
Połączenie bankowe:
Okręg kościelny Drezno Nord
Konto (IBAN):
DE06 3506 0190 1667 2090 28
LKG Sachsen - KD-Bank eG, Dortmund
BIC: GENO DE D1 DKD
Przeznaczenie:
RT 1000 / FHS

Zaproszenie

Duszpasterstwo działające
na lotnisku
Oferta:
- dla podróżnych
- dla załogi
- dla personelu
- dla sąsiadujących
z lotniskiem
Duszpasterstwo należy do
światowej wspólnoty IACAC

Kaplica

Psalm 23

- jest stale otwarta
- dla każdego dostępna
- jest miejscem
w którym przebywa Bóg
- zaprasza do ciszy
i pokoju podczas
służbowego dnia
- jest symbolem nadziei
i wytrzymałości
w niespokojnych czasach
- zaprasza do modlitwy

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych
ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Jeśli muszę wędrować
w ciemności,
nie boję się zguby,
gdyż Ty jesteś przy mnie.
Twój kij i laska
pomagają mi ufać.
Ty nakrywasz dla mnie
do stołu
przed oczami moich wrogów.
Ty namaszczasz moją skroń
olejkami,
Ty napełniasz mój dzban.
Dobro i łaska towarzyszą memu
życiu,
w domu Pana będę żyć zawsze.

www.iacac.info

Duszpasterstwa działają
na terenie Niemiec:
- Berlin-Schönefeld [SXF] (2003,
służba socjalna 1990)
- Berlin-Tegel [TXL] (2008)
- Drezno [DRS] (2001)
- Frankfurt / Main [FRA] (1970)
- Hamburg [HAM] (2000)
- Hannover [HAJ] (2005)
- Lipsk/Halle [LEJ] (2002)
- Monachium [MUC] (1992)
- Münster-Osnabrück [FMO] (2004)
- Suttgart [STR] (1998)
www.airportchapel.de

niedziela
godz. 17.00 katolicka
msza święta (14-dniowa)
poniedziałek
godz. 17.00 wieczorna modlitwa

