Modlitwa
Božo, tebi so dźakuju
za tutón nowy dźeń.
Božo, tebi so dowěrju,

Dušepastyrstwo na lětanišću
w Drježdźanach
Poskitk ewangelskeje
a katolskeje cyrkwje
Adresa:
Flughafenseelsorge Dresden
Wilhelmine-Reichard-Ring 1
DE-01109 Dresden-Klotzsche

štož tež přińdźe.

Namakaće nas w zjawnym
wotdźělu hale za přilěty
w přizemju terminala.

Božo, tebje prošu

Tel: +49 (0) 351 881 5500
Fax: +49 (0) 351 881 5505

wo twoje přewodźenje.

E-Mail: chapel@dresden-airport.de
Internet: www.airportchapel.de/drs

Božo, tak ja chodźu

Bankowy zwisk:
Kirchenbezirk Dresden Nord
IBAN:
DE06 3506 0190 1667 2090 28
pola LKG Sachsen - KD-Bank eG,
Dortmund
BIC: GENO DE D1 DKD

čas swojeho žiwjenja.
Hameń.

Dušepastyrstwo na lětanišću
w Drježdźanach

Verwendungszweck - wužiwanje:
RT 1000 / FHS

Přeprošenje za Was

Dušepastyrstwo
na lětanišću - poskitk

Kapałka

Psalm 23

-

- je stajnje wotewrjena
- přeprošuje kóždeho
- je městno
přitomnosće Boha
- skići měr a pokoj
na dźěłapołnym dnju
- je znamjo nadźije
a trajnosće
we wichorojtych časach
- přeprošuje k modlitwje

Knjez je mój pastyr,
na ničim nuzu njezměju.
Wón pase mje na zelenej
łuce a wjedźe mje
k čerstwej wodźe.
Wón wokřewi moju dušu
a wjedźe mje po prawym
puću swojeho mjena dla.
Hačrunjež chodźu w
ćěmnym dole, njeboju so žaneho
njezboža;
přetož ty sy při mni,
twój prut a twój kij
tróštujetej mje.
Ty přihotuješ za mnje blido
před mojimi njepřećelemi;
ty žałbuješ moju hłowu
z wolijom
a naliješ mi połne.
Na to póńdźe za mnu
dobrota a smilnosć
moje žiwe dny,
a ja wostanu
w domje Knjeza wěčnje.

za
za
za
za

pućowacych
wobsadku
sobudźěłaćerjow
susodow

Dušepastyrstwo je wobstatk
swětoweho zjednoćenstwa

www.iacac.info

Dušepastyrstwo w Němskej
- w Berlinje-Schönefeldźe [SXF]
(2003, socialna słužba 1990)
- w Berlinje-Tegel [TXL] (2008)
- w Drježdźanach [DRS] (2001)
- w Frankfurće n. M. [FRA] (1970)
- w Hamburgu [HAM] (2000)
- w Hannoveru [HAJ] (2005)
- w Lipsku/Halle [LEJ] (2002)
- w Mnichowje [MUC] (1992)
- w Münsteru-Osnabrücku [FMO]
(2004)
- w Stuttgarće [STR] (1998)
www.airportchapel.de

Njedźelu
w 17.00 hodź. Boža mša
(kóžde dwě njedźeli)
Póndźela
w 17.00 hodź wječorna modlitwa

