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Słowo Księdza Proboszcza
Drodzy Parafianie!

Kończy się Rok Miłosierdzia ogłoszony przez
PapieŜa Franciszka w ubiegłym roku. Niektórzy z nas mieli
moŜliwość nawiedzenia Rzymu i przejścia
jścia przez Drzwi
Święte, oby nie był to tylko gest zewnętrzny, niech
pozostaną w nas wartości duchowe, płynące ze zdrojów
miłosierdzia.
Przed nami kolejny Adwent, rekolekcje, spowiedź,
pasterka i święta BoŜego Narodzenia. PrzeŜyjmy ten czas
na spotkaniu nie tylko z najbliŜszymi, ale zaprośmy takŜe
do naszego domu a szczególnie do serca, Jezusa, w osobie
potrzebujących.
Na okres Świąt
wiąt BoŜego Narodzenia i Nowy Rok,
składamy wszystkim parafianom, najlepsze Ŝyczenia
BoŜego błogosławieństwa oraz wielu łask w nadchodzącym
roku.

ks. dr Wojciech Styś,
ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. mgr Piotr Prończuk
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Pielgrzymko – wycieczka śladami św. Pawła
GRECJA 05 -11.06.2017
05.06.2017
Wylot z Frankfurtu 9.10, przylot do Aten 13.00. Zwiedzanie,
ie, Nocleg w
Atenach
06.06.2017 (350 km)
Zwiedzanie ATEN: wzgórze AKROPOL - Partenon, Erechtejon, Propyleje,
Propyleje
Wzgórze Aresa gdzie do Greków przemawiał św.
w. Paweł. Przejazd do
Kalambaka z krótkim postojem w TERMOPILACH. Nocleg w Kalambaka.
Kalambaka
07.06.2017 (250 km)
Zwiedzanie METEORÓW – kompleksu niedostępnych skał z wybudowanymi
na nich klasztorami bizantyjskimi. Przejazd do Delf, Zwiedzanie DELF –
dawna świątynia Apollina ze słynną wyrocznią. Nocleg w Delfach.
Delfach
08.06.2017 (320 km)
Przejazd do Koryntu, przystanek nad Kanałem Korynckim. zwiedzanie
KORYNTU. Przejazd do NAFPLIO - malownicze miasto z pozostałościami
weneckich fortyfikacji. Nocleg Nafplio/Tolo.
09.06.2017 oraz 10.06.2017
Wypoczynek nad morzem. Nocleg Nafplio/Tolo.
11.06.2017 (150 km)
Zwiedzanie MYKEN: Brama Lwów, Pałac Agamemnona - wodza wyprawy
pod Troję, Grobowiec Agamemnona. Wylot z Aten po południu, powrót do
Koblenz późnym wieczorem.
CENA: 1170 euro

Pielgrzymka do Polski
GNIEZNO – LICHEN – POZNAN – BERLIN 21--24.05.2017
Niedziela 21.05. - wyjazd po południu z Koblenz, przejazd nocny do Gniezna.
Poniedzialek 22.05. - Sanktuarium św. Wojciecha w Gnieźnie oraz
Sanktuarium Matki BoŜej w Licheniu, udział we Mszy św., Droga KrzyŜowa,
kolacja i nocleg w Licheniu w domu pielgrzyma.
Wtorek 23.05. - śniadanie i wyjazd do Poznania na świecenia Kapłańskie
naszego diakona Mateusza Szchleger, udzial w uroczystościach w Katedrze
Poznańskiej, obiad w seminarium duchownym , zwiedzanie Poznania, nocleg
w Poznaniu lub okolicy.
Środa 24.05. - śniadanie,
danie, wyjazd w kierunku Berlina, gdzie zwiedzimy
centrum miasta, Bramę Branderbuską, Katedrę oraz przejedziemy przez
miasto, kierując się w drogę powrotną do Koblenz, Powrót do Koblenz w
godzinach nocnych.
Cena 250 euro
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„Myśl jest święta i zbawienna
modlić się za zmarłymi”
Szczególnie na początku listopada
nasze myśli kierujemy w stronę tych,
którzy odeszli do wieczności. Uroczystość
Wszystkich
Świętych,
wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych i kolejne dni,
w których szczególną pamięcią modlitewną
otaczamy zmarłych, są okazją do zadumy i
zastanowienia się nad tym, dokąd zmierza
Ŝycie kaŜdego człowieka wierzącego. W tym czasie przypominamy
sobie znaczenie modlitwy za zmarłych oraz jej formy.
Po co mamy się za nich modlić? Teologicznie ujmując jest to
wyznanie wiary w świętych obcowanie, w nasze przeznaczenie do
Ŝycia wiecznego. Po ludzku zaś, jest to wyraz wdzięczności i pamięci o
tych, którzy jeszcze niedawno byli z nami.
Przygotowując się do tych dni sprzątamy groby, kupujemy świece,
zamawiamy chryzantemy, ale przed tym wszystkim powinniśmy
uświadomić sobie prawdę, Ŝe jeśli nasi bliscy zmarli czegokolwiek
jeszcze potrzebują, to przede wszystkim naszej modlitwy. Przyjrzyjmy
się przy tej okazji naszej modlitewnej pamięci o zmarłych. Kościół
zachęca nas i daje wiele środków i sposobów do takiej modlitwy.
Msze święte za zmarłych
To piękna i mądra tradycja: ofiarować zmarłym swoją modlitwę
podczas Eucharystii. Zamawianie Mszy świętych za zmarłych to bodaj
najwaŜniejszy sposób modlenia się za nich. Św. Paweł poucza nas, Ŝe
ten, kto spoŜywa Ciało i Krew Jezusa, ma Ŝycie wieczne. SpoŜywając
Ciało i Krew Boga w intencji zmarłych, moŜemy pomóc im osiągnąć
niebo. Pięknym zwyczajem jest zamawianie Mszy św. za zmarłego
przez uczestników pogrzebu – bliskich, krewnych sąsiadów, kolegów i
koleŜanek z miejsca pracy, członków stowarzyszenia czy organizacji,
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do której zmarły naleŜał. Znane są takŜe tzw. Msze św. gregoriańskie,
polegające na odprawieniu 30 Mszy św. przez kolejne 30 dni. Mszy
gregoriańskiej od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie
Kościoła o szczególnej jej skuteczności dla zmarłych cierpiących w
czyśćcu. Oprócz Mszy św. gregoriańskiej znany jest zwyczaj
sprawowania Mszy św. za zmarłych w 7 i 30 dniu po pogrzebie oraz w
rocznicę śmierci czy urodzin.
„Wypominki”, czyli modlitwa Kościoła za zmarłych
Wśród wielu róŜnych znaków wyraŜania modlitewnej pamięci o
zmarłych jest zwyczaj listopadowych wypominek, tzn. odczytywanie w
kościołach imion zmarłych. Na świeckich uroczystościach, zwłaszcza
upamiętniających poległych w wojnach, przeprowadza się tzw. apel
poległych, wyczytując ich imiona i czcząc ich chwilą ciszy. Wierzący
do tej ludzkiej pamięci dołączają pamięć modlitewną przed Bogiem.
Poszukując głębszego sensu wypominek, warto cofnąć się do liturgii
eucharystycznej sprawowanej w staroŜytnym Kościele. Podczas
przygotowania darów ofiarnych, a takŜe w czasie modlitwy
eucharystycznej, odczytywano tzw. dyptyki, na których wypisywano
imiona Ŝyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale takŜe
świętych męczenników i wyznawców oraz wiernych zmarłych. Poprzez
ceremonię wyliczania imion wyraŜano przede wszystkim więź
wspólnoty i miłość, łączącą wszystkich członków Kościoła
chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli w czyśćcu cierpiący) i
walczącego (Ŝyjący). Umieszczenie imion w dyptyku (nazwa pochodzi
od składanych tabliczek słuŜących do pisania) świadczyło o trwaniu w
jedności ze wspólnotą kościelną. Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na
ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię. Dzisiejsze wypominki, są
kontynuacją staroŜytnych dyptyków i mają podobny sens. Podobnie
jak one, są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła:
pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł juŜ granicę śmierci.
Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je
odczytując wyraŜamy wiarę, Ŝe ich imiona są zapisane w BoŜej
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księdze Ŝycia. Znaczenie wypominek jest tym większe, Ŝe – podobnie
jak w staroŜytności, tak i dzisiaj – związane są one z Eucharystią. W
intencji zmarłych, wypisanych na kartkach wspominkowych,
odprawiana jest zwykle Msza św. w dzień zaduszny oraz w inne dni
roku.
Modlitwy przy grobie
Chyba najlepiej modli się za zmarłych na cmentarzu, kiedy człowiek
pochyla się nad grobem swoich bliskich. Warto wprowadzić w swoje
Ŝycie praktykę systematycznego odwiedzania miejsca pochówku
bliskich zmarłych. I nie tylko po to, aby posprzątać pomnik lub postać
sobie i powspominać wspólne Ŝycie. Cmentarz to miejsce modlitwy za
zmarłych. MoŜe łatwiej nam o tym pamiętać, kiedy idziemy na
cmentarz samotnie, w jakiś powszedni dzień. Trzeba jednak o taki
klimat modlitwy zadbać – zwłaszcza w dzień Wszystkich Świętych i w
dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Nawiedzenie
cmentarza to nie tylko przyozdobienie grobów, spacer po cmentarzu,
rozmowa z krewnymi i znajomymi – moŜe jeszcze z zapalonym
papierosem. Naszym celem nawiedzenia cmentarza powinna być
modlitwa do Boga o wieczne szczęście naszych drogich zmarłych.
Uzyskanie odpustu
Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego 8 dni, stanowią okazję do
uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych.
Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma
wielowiekową juŜ tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie
człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, naleŜnych za
grzechy, odpuszczone juŜ co do winy w sakramencie pokuty.

Odpust zupełny moŜna uzyskać jeden raz od południa (1 XI)
do północy (2 XI) spełniając następujące warunki: a) Spowiedź i
Komunia święta, b) Nawiedzenie kościoła, modlitwa słowami: „Ojcze
nasz”, i wyznanie wiary w formie: „Wierzę w Boga”, c) Modlitwa w
Intencji Ojca Świętego (np. „Zdrowaś Maryjo”), d) wykluczenie przy6
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wiązania do jakiegokolwiek grzechu.
Wierni, którzy poboŜnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w
myślach pomodlą się w intencji zmarłych, zyskają odpust dla dusz w
czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest
zupełny a w inne dni cząstkowy.
Ks. dr Zbigniew Stokłosa

1 listopada (wtorek) – Wszystkich Świętych – Msze św.:
♦ w Koblenz w kościele St. Antonius o godz. 9.30, o godz. 14.00
naboŜeństwo na cmentarzu. Spotykamy się przy kaplicy

cmentarnej (Friedhofshalle – Hüberlingsweg), a następnie
udamy się w procesji do grobów Polaków – ofiar II wojny
światowej.
♦ w Bad Kreuznach w kościele St. Franziskus o godz. 10.30
♦ w Bitburg w kościele St. Peter o godz. 12.00
♦ w Trier naboŜeństwo na cmentarzu o godz. 14.15 (spotykamy
się przy ul Herzogenbuscher Straße) . Msza św. w kościele St.
Antonius o godz. 16.00

2 listopada (środa) – Dzień Zaduszny – Msze św.:
♦ w Bad Kreuznach w kościele St. Franziskus o godz. 10.30
♦ w Trier w kościele St. Antonius o godz. 18.00
♦ w Koblenz w kościele St. Antonius o godz. 18.30
♦ w Bad Salzig w kościele St. Ägidius o godz. 19.00
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Uroczystość Wszystkich Świętych
Zapalone

świece na grobach, odwiedziny
cmentarza, poświęcenie nagrobków, wspominanie
zmarłych: 1 listopada 2016 roku znów przeŜywać
będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień
Wszystkich Świętych jest w kościele katolickim
bardzo starą uroczystością. Swoje początki ma w 4
wieku a więc jeszcze za czasów imperium rzymskiego. W tamtym
okresie obchodzono Uroczystość Wszystkich Świętych w niedzielę
po Zesłaniu Ducha Świętego. W 8 wieku papieŜ Grzegorz III
przeniósł ten dzień dla miasta Rzym na 1 listopada. W tym dniu
poświęcił on kaplicę Wszystkich Świętych w Bazylice św. Piotra.
Święto bardzo szybko rozprzestrzeniało się w całym Kościele
Zachodnim. PapieŜ Grzegorz IV w 835 roku polecił obchodzić je 1
listopada w całym Kościele Zachodnim. Dopiero w roku 1475
papieŜ Sykstus IV włączył Wszystkich Świętych do obowiązkowych
świąt dla całego Kościoła.
Znaczenie Uroczystości Wszystkich Świętych
Jak sama nazwa wskazuje Uroczystość Wszystkich Świętych nie
jest poświęcona jakiemuś konkretnemu świętemu ale całej
społeczności świętych. PoniewaŜ 365 dni roku kalendarzowego nie
wystarczą
aby
uczcić
wszystkich
świętych
osobnymi
wspomnieniami, dlatego wspomina Kościół Katolicki w jednej
uroczystości wszystkich, którzy osiągnęli świętość. Tylko za
pontyfikatu papieŜa Jana Pawła II zostało ogłoszonych 482
świętych i 1338 błogosławionych. W całym Kościele mamy dzisiaj
około 7000 świętych i błogosławionych.
O przesłaniu i treści teologicznej tego święta mówi nam PapieŜ
Benedykt XVI definiując je następująco: „W Uroczystość
Wszystkich Świętych spoglądamy z wielką wdzięcznością na liczne
zastępy wierzących, którzy juŜ mają udział w chwale BoŜej w
niebie. My wszyscy jesteśmy powołani aby na drodze
Błogosławieństw naśladować Chrystusa, który chce nas prowadzić
8
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do Ŝycia wiecznego. Pomagają nam w tym święci przez swój
przykład Ŝycia i wstawiennictwo”.
Święci, których wspominamy to – jak podkreśla papieŜ Benedykt
XVI – ludzie, którzy definitywnie doszli do Boga. Jako dowody
słuŜą tutaj cuda, które Bóg uczynił za wstawiennictwem świętych.
WaŜne są tu przede wszystkim uzdrowienia, które przy dzisiejszym
stanie nauki są nie do wyjaśnienia. Aby to potwierdzić Kościół
zasięga rady równieŜ osób niewierzących. Osobną grupę świętych
stanowią męczennicy, a więc ludzie, którzy ponieśli śmierć za
wiarę. Ich heroiczna postawa świadczy o świętości dlatego mogą
być oni uznawania za świętych bez uznania cudu za ich
wstawiennictwem.
Chrystus - nauczyciel świętości
PapieŜ Franciszek w swoim przemówieniu na Anioł Pański w dniu 1
listopada 2013 roku podkreślił, Ŝe bycie świętym nie jest
przywilejem nielicznych. KaŜdy przez sakrament chrztu świętego
został uzdolniony do tego by być świętym. Świętość jest
powołaniem dla kaŜdego. Stąd wszyscy są powołani do pójścia
drogą świętości, która – jak mówi papieŜ Franciszek- ma swoje
imię, swoje oblicze: oblicze Jezusa Chrystusa. On uczy nas bycia
świętymi i w Ewangelii pokazuje nam drogę: Błogosławieństwa.
Królestwo niebieskie jest dla wszystkich, którzy złoŜyli ufność nie
w rzeczach ale w miłości BoŜej, dla tych, którzy są prostego i
pokornego serca, którzy nie uwaŜają się za sprawiedliwych i nie
osądzają innych, dla wszystkich którzy rozumieją co znaczy
cierpieć z cierpiącymi i cieszyć z cieszącymi, którzy nie posługują
się przemocą ale są miłosierni i starają się wprowadzać pokój i
pojednanie. To jest – jak mówi papieŜ Franciszek – piękna
świętość, która jest piękną drogą.
Tegoroczna Uroczystość Wszystkich Świętych jest kolejną
okazją do tego aby przyjrzeć się swojemu Ŝyciu i zastanowić się
czy jestem na drodze, która prowadzi mnie do świętości.

Ks. dr Zbigniew Stokłosa
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W

ramach przygotowań do Świąt
wiąt BoŜego Narodzenia w naszej
misji odbędę się Rekolekcje Adwentowe połączone ze spowiedzią
przedświąteczną. Rekolekcje poprowadzi ks. mgr Mateusz Pawlica
z Wałbrzycha.
Koblenz - St. Antonius,
Brenderweg 17:

15.12.2016, czwartek
od godz. 18.00
godz. 18.30

spowiedź
Msza św. z nauką rekolekcyjną

16.12.2016, piątek
od godz. 18.00
godz. 18.30

spowiedź
Msza św. z nauką rekolekcyjną
rekolek

17.12.2016, sobota
od godz. 11.30
godz. 12.00

spowiedź
Msza św. z nauką rekolekcyjną

18.12.2016, IV Niedziela Adwentu
od godz. 9.00
spowiedź
godz. 9.30
Msza św. z nauką rekolekcyjną

Andernach – kaplica szpitalna St. Josef,
Hindenburgwall 1

18.12.2016, IV Niedziela Adwentu
od godz. 11.30
spowiedź
godz. 12.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
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Trier – St. Antonius, Antoniusstraße 1

18.12.2014, IV Niedziela Adwentu
od godz. 15.30
spowiedź
godz. 16.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną

Bad Kreuznach – St. Franziskus,
Holbeinstr. 108

17.12.2016, sobota
od godz. 15.30
godz. 16.00

spowiedź
Msza św. z nauką rekolekcyjną

Prüm - Bazylika St. Salvator, Hahnplatz
Hahnplat 17

17.12.2016, sobota
od godz. 15.00
godz. 16.00

spowiedź
Msza św.

Gorąco zachęcamy do częstego korzystania
z sakramentu pokuty
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KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 17:
WIGILIA BOśEGO NARODZENIA - sobota, 24.12.
godz. 22.30
montaŜ słowno-muzyczny w kościele
godz. 23.00
PASTERKA
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - niedziela, 25.12.
godz. 9.30
Msza św.
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - poniedziałek, 26.12.
godz. 9.30
Msza św.
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY - wtorek, 27.12.
godz. 18.30
Msza św.
ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU, ŚW. SYLWESTRA - sobota, 31.12.
godz. 18.00
Msza św. dziękczynna
NOWY ROK - niedziela, 01.01.2017
godz. 15.00
Msza św. ze wspólnotą niemiecką
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO,
TRZECH KRÓLI - piątek, 06.01.
godz. 18.30
Msza św. z błogosławieństwem kredy i
kadzidła
I SOBOTA MIESIĄCA - 07.01.
godz. 12.00
Msza św.
II NIEDZIELA W OKTAWIE BOśEGO NARODZENIA - 08.01.
godz. 9.30
Msza św.

ANDERNACH - kaplica szpitalna St. Josef, Hindenburgwall 1
NOWY ROK - niedziela, 01.01.2017
godz. 12.00
Msza św.
12
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NEUWIED - St. Matthias, Heddesdorfer Straße 10
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - niedziela, 25.12.
godz. 12.00
Msza św.
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - poniedziałek, 26.12.
godz. 12.00
Msza św.
II NIEDZIELA W OKTAWIE BOśEGO NARODZENIA - 08.01.
godz. 12.00
Msza św.

BAD KREUZNACH - St. Franziskus, Holbeinstraße 108:
WIGILIA BOśEGO NARODZENIA - sobota, 24.12.
godz. 20.00
PASTERKA częściowo w j. niemieckim
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - niedziela, 25.12.
godz. 14.00
Msza św.
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - poniedziałek, 26.12.
godz. 14.00
Msza św.
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY - wtorek, 27.12.
godz. 18.00
Msza św.
NOWY ROK - niedziela, 01.01.2017
godz. 14.00
Msza św.

MASTERSHAUSEN - St. Lucia, Kirchstraße 8
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - niedziela, 25.12.
godz. 10.30
Msza św.

BAD SALZIG - St. Ägidius, Ägidius Straße 6
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - poniedziałek, 26.12.
godz. 10.15
Msza św.

IDAR OBERSTEIN - St. Walburga, Wassenstraße 20
W I LUB II DZIEŃ ŚWIĄT BOśEGO NARODZENIA
godz. - zostanie podana w ogłoszeniach parafialnych
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TRIER - St. Antonius, Antoniusstrasse 1:
WIGILIA BOśEGO NARODZENIA - sobota, 24.12.
godz. 22.00
PASTERKA
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - niedziela, 25.12.
godz. 16.00
Msza św.
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - poniedziałek, 26.12.
godz. 16.00
Msza św.
ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU, ŚW. SYLWESTRA - sobota, 31.12.
godz. 18.00
Msza
sza św. dziękczynna
(polsko - niemiecka)
NOWY ROK - niedziela, 01.01.2017
godz. 16.00
Msza św.
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO,
TRZECH KRÓLI - piątek, 06.01.
godz. 18.00
Msza św. z błogosławieństwem kredy i
kadzidła
II NIEDZIELA W OKTAWIE BOśEGO NARODZENIA - 08.01.
godz. 16.00
Msza św.

BITBURG - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 1
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - niedziela,
edziela, 25.12.
godz. 12.00
Msza św.
NOWY ROK - niedziela, 01.01.2017
godz. 12.00
Msza św.
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K ą c i k

p o e z j i

Pan Bóg uŜywa róŜnych ludzi
Pan Bóg uŜywa róŜnych ludzi
aby poznać Ciebie
wystawia Cię na próbę
tu na ziemi
by wiedzieć, czy przydałbyś się
tutaj w niebie
Pan Bóg widzi i słyszy
wszystko doskonale

lecz nie jest twoją nianią
gdy
y wylewasz Ŝale
On patrzy z okien Raju
co zrobisz tutaj sam
Jeśli odróŜniasz
mądrość od głupoty
i zło od dobra
Być moŜe
Ŝe trafisz tam...

***

Zawód Ksiądz
Zawód Ksiądz, jak wodzirej od Pana Boga
Daje nadzieję, tam gdzie samotność i trwoga...
Gdzie grzech ci ciąŜy, tam zapytasz Księdza
Gdy choroba, gdy bieda i nędza...
Wołasz gow chwilach bardzo trudnych
I radujesz się z Księdzem w momentach przecudnych
Na chrztach i ślubach nawet na weselach
Ksiądz w kaŜdej chwili błogosławieństwa udziela...
***

BoŜe Narodzenie
BoŜe Narodzenie to radosne Święta
bo Święty Mikołaj o wszystkich pamięta
Sroga zima biała śniegiem posypała
lecz na Święta cieszy się rodzinka cała
Choinka zielona pięknie przystrojona
cieszą się juŜ dzieci, cieszą mąŜ i Ŝona

Joanna Krupińska
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O kolorach na kościołach
średniowiecznych
Na naszych oczach dokonuje się wprost rewolucyjne podejście do
barw w otaczającej nas rzeczywistości. Uderzające jest to zjawisko
szczególnie w naszej ojczyŜnie, gdzie po półwiecznej szarzyźnie
miast i wsi P.R.L.-owskiego systemu, nagle, po 1989 r. odŜyła
chłonność na ubarwienie elewacji architektury i wręcz
przeładowanie perspektyw ulicznych krzykliwymi reklamami
kolorów, świadczące teŜ o poziomie kultury administratorów i
inwestorów.
Analogiczny proces odejścia od monochromatycznych
(jednolitych w barwie) elewacji kościołów średniowiecznych
rozpoczął się juŜ wcześniej w latach 70-tych ub. wieku na terenie
Niemiec, a więc teŜ w Palatynacie Nadreńskim/Rheinland Pfalz. A
ten interesujący pod względem estetycznym i historycznym proces
zapoczątkowała dociekliwość słuŜb konserwatorskich, które w
sposób rzetelny w oparciu o badania reliktów malarskich m.i. na
elewacjach wczesnogotyckiej katedry w Limburgu uznała iŜ były
one pierwotnie pokryte warstwą malarską. W tatch 1970-73
odtworzono pierwotną kolorystykę, nadając szarej dotychczas
tonacji budulca kamiennego biel płaszczyzn ścian z aplikacjami w
czerwieni, takich detali jak gzymsy, płaskie lizeny, fryzy,
obramienia okien i liczne kolumienki w kolorze czarnym. Ten
zabieg, w pewnym sensie rewolucyjny, napotkał sporą krytykę ze
strony społeczności przyzwyczajonej do naturalnej barwy
kamiennej kościoła. I w tym momencie natkniemy sie na szersze
zjawisko mające swoje uzasadnienie w prądzie kulturowym, który
określamy w historii mianem romantyzmu. Uwidocznił się on w
połowie XIX wieku w literaturze, szczególnie poezji np. naszych
trzech wieszczów: Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego, w
malarstwie u Michałowskiego, w architekturze w eksponowaniu
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stylów średnowiecznych w postaci neogotyckich zamków i
dworów. A więc przywrócenie do łask przesłanek historycznych,
ludowości i tajemniczości jako przeciwwagi do tzw. oświecenia z
przed Rewolucji Francuskiej. W celu osiągnięcia historyzujacego
nastroju odtwarzano nawet sztuczne ruiny, w tym najbardziej
znany w Polsce jest ogród Izabeli Czartoryskiej w Puławach ze
sztucznymi ruinami. Tej ideologii odpowiadały surowe głazy ruin
zamków średniowiecznych i kościołów pozbawionych w ciągu
wieków tynków zewnętrznych co utrwaliło powszechne
przekonanie rozpowszechnione w ciagu II połowy XIX wieku i I
połowy XX wieku, Ŝe tak ta architektura pierwotnie wyglądała.
Dopiero po II. wojnie światowej, kiedy trzeba było
odbudowywać miasta i zabytki architektury rozwinęla się w sposób
dynamiczny nowa gałąŜ wiedzy i praktyki zw. słuŜbą
konserwatrską powołaną do pokonania olbrzymich potrzeb przy
ratowaniu spuścizny kulturowej. W tej dziedzinie zasługi
międzynarodowe
osiągnęła
Polska
PRL-owska,
gdzie
upolitycznienie nie mogło w sposób istotny wpłynąć na
ukierunkowanie odbudowy zabytków. W III. ćwierci XX wieku
mówiło się powszechnie o polskiej szkole konserwatorskiej,
zaraszając specjalistów do właściwego zabezpieczenia i restauracji
zabytków m.i. takŜe do NRD i RFN.
Podczas gdy w Polsce z duŜym nakładem kosztów i energii
przywracano do historycznego wyglądu juŜ w latach 50-tych tzw.
stare miasta Warszawy, Gdańska i Wrocławia, w Niemczech dbano
przedewszystkim o zapewnienie mieszkańcom mieszkań, a
historyczne walory odgrywały wtórną rolę. Między innymi dzięki
temu szybciej uporano się z gospodarką komunalną, by juŜ na
Międzynarodowy Rok Ochrony Zabytków w ramach UNESCO w
1975 r. móc zaprezentować liczne wzorowo odrestaurowane
obiekty i zespoły architektury. Do tych wzorców moŜemy właśnie
zaliczyć katedrę w Limburgu, która pieczołowicie badana
archeologicznie we wnętrzu, archiktonicznie w sferze struktury
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budowlanej i całkowitym wyposaŜeniu wnętrza łącznie z
polichromiami dała impuls do podobnego traktowania obiektów
sakralnych w Hesji i Palatynacie Nadreńskim. MoŜemy to
zaobserwować w 1978 r. w kościele poklasztornym
premonstratensów w Sayn w dolinie Brexbachtal, a następnie w
licznych kościołach: karmelitów w Boppard (1979 ) i farnym św.
Seweryna, podczas gdy w koblenckim kościele Mariackim/
Liebfrauenkirche na korpusie nawowym w tym samym tonie
białkowanych ścian i czerwieni aplikacji architektonicznych z lat
przedostatniej restauracji 1971-74 zauwaŜamy zróŜnicowanie w
kolorystyce wnętrza (1999-2000) gdzie późnogotycki chór w
detalach ujmuje je w czerwieni zbliŜonej barwą do czerwonego
piaskowca, a juŜ w romańskim korpusie nawowym czerwień z
nalotem fioletu. DwuwieŜowy fronton tego kościoła pozostał w
naturalnej postaci kamienia: wapienia i tufu wulkanicznego,
ukazując wygląd z czasu po zbiciu tynków w 1883 r. jako pewną
fazę historyczną w dziejach kościoła. To zestawienie bieli ścian z
czerwienią członowania architektonicznego nie stanowiło
powszechnego wzorca; chociaŜ powielanego nawet na świeckich
obiektach jak n.p. zamku Marksburg nad Braubach czy jedynym
zamku-stacji celnej Kaub na środku Renu koło Oberwesel. W
wyniku poszukiwania laboratoryjnego prób pobranych z obiektów
ukazały się teŜ odmienne barwy na średnowiecznych kościołach
jak chociaŜby na znanym nam
kościele
franciszkanów
w
Bornhofen na którym biel
tynków kontrastuje z ciemną
zielenią wystroju. A jeszcze
inaczej
przedstawia
się
kolorystyka kościołów kierując
się na południe diecezji trewirskiej. O ile w St. Goar pierwotny
kościół kolegiacki operuje teŜ bielą tynków i zamiast czerwieni
stosuje ochrę w wystroju, to juŜ bardziej na południe połoŜonym
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kościele Mariackim w Oberwesel elewacje są jednolicie w kolorze
czerwonego piaskowca pomalowane. WiąŜe się to zapewne ze
stosowaniem czerwonego piaskowca zamiast tufu z kamieniołomu
w górach Eifel. Czołowe pomniki sztuki sakralnej jakim były
katedry Moguncji/Mainz, Wormacji/Worms czy kościoła św.
Katarzyny w Oppenheim utrzymały kolor strukturalny czerwonego
piaskowca sprowadzanego z kamienołomów w Dahn koło
Kaiserslautern w górach Pfalz. CzyŜby z tego moŜnaby wysnuć
wniosek, Ŝe w naszym regionie równieŜ struktura budulca
kościołów: lawa bayaltowa i tuf wulkaniczny wydobywany w
Weibern koło Kempenich zadecydowały o nałoŜeniu barw? Kolor
popielaty tufu przemieszany z pumeksem nadawał ciemniejsze i
nierówne zabarwienie. I to mogło się przyczynić do niezbyt
estetycznego wyglądu archiektury. Stąd wyłoniła się w gotyku
tendencja do ujednolicenia kolorystycznego. Starszy styl
średniowiecza romanizm tej wraŜliwości estetycznej jeszcze nie
dostrzegał co zauwaŜamy na „surowych” kościołach określanych w
nmenklaturze jako „zamki boŜe” np. bazylika mniejsza pw. św.
Kastora w Koblencji czy klasztorny benedyktynów w Maria Laach.
Ten trend w sztuce sakralnej Niemiec, przywracający
pierwotny wygląd budowlom średniowiecznym stał się
powszechnym od lat 70-tych ub. wieku. Analogicznego zjawiska
nie zauwaŜamy w Polsce, która obfituje w ceglane kościoły
gotyckie, które nie były tynkowane, natomiast wątki ceglane
pieczołowicie fugowano. A nieliczne gotyckie kamienne kościoły
Małopolski i Śląska zbudowane były z wapienia Jury KrakowskoCzęstochowskiej i piaskowca z pod Bolesławca, które nie
wykazywały zróŜnicowania barwy. Uwagi te spisałem w celu
wyjaśnienia jak waŜną rolę odgrywał kolor. Barwne były nie tylko
antyczne świątynie greckie ale teŜ gotyckie w średniowieczu, o
czym przed półwieczem jeszcze nie wiedzieliśmy.

dr Zbigniew Radacki
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Rok Świętego Brata Alberta
W tym roku w BoŜe Narodzenie
przypada setna rocznica urodzin św. Brata
Alberta. Stanowi
owi to dobrą okazję aby
wszystkim przybliŜyć tę niezwykłą postać.
Dlatego rok 2016/2017 zostanie ogłoszony
przez Episkopat Polski rokiem św. Brata
Alberta.
Rok
poświęcony
uczczeniu
tego
szczególnego
Patrona
Miłosierdzia
będzie
kontynuacją kończącego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
bowiem św. Brat Albert wyraziście ukazuje nam, jak w praktyce
urzeczywistniać miłosierdzie chrześcijańskie. PrzeŜywany w tym roku
jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski jest okazją do
ukazywania
świadków wiary ponadtysiącletnich
ysiącletnich dziejów chrześcijaństwa w Polsce
do których niewątpliwie naleŜy św. Brat Albert. Rok św. Brata Alberta
wpisuje się równieŜ dobrze w temat roku duszpasterskiego: „Idźcie i
głoście”.
Kościół w Polsce pragnie w sposób szczególny w
nadchodzącym czasie ukazać tę wyjątkową osobę, jako wzór oraz
patrona czynnej miłości bliźniego. Ojciec ubogich, jak nazywamy
często św. Brata Alberta, uczy nas jak w praktyce wypełnić nakaz
Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie”.
Potrzeba
ba takich świadków, aby serca ludzkie nie stygły, ale, stale były
inspirowane „wyobraźnią miłosierdzia”. Brat Albert wskaŜe jak
otworzyć serca „na tych wszystkich, którzy Ŝyją na najróŜniejszych
peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat stwarza
s
w
sposób dramatyczny”.
Adam Chmielowski - św. Brat Albert
Adam Chmielowski, bo tak brzmi świeckie imię i nazwisko św.
Brata Alberta, przyszedł na świat 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi pod
Krakowem. Pochodził z rodziny zuboŜałej szlachty.
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Z domu rodzinnego wyniósł solidne podstawy Ŝycia religijnego
oraz gorący patriotyzm. Na tyle silny, Ŝe w siedemnastym roku Ŝycia
jako jeden z pierwszych zaciągnął się w szeregi powstania
styczniowego. W bitwie pod Mełchowem 30 września 1863 r. został
cięŜko ranny w skutek czego amputowano mu nogę. Dozgonnie
naznaczony został stygmatem miłości Ojczyzny.
Po klęsce powstania musiał udać się na emigrację. Był to
czas, kiedy zwrócił się w kierunku sztuki. W latach 1870-1874
podejmuje systematyczne kształcenie w Akademii Sztuk Pięknych w
Monachium. Maluje pierwsze obrazy i rozpoczyna artystyczną karierę.
Zostaje zaliczony do do prekursorów polskiego impresjonizmu.
Chmielowski uwaŜał, Ŝe sztuka nie stanowi wartości samej w sobie,
lecz powinna słuŜyć wartościom wyŜszym, z których na pierwszym
miejscu stawiał wartości religijne. W tym celu porzuca świat i
wstępuje do nowicjatu oo. jezuitów. Po kilkumiesięcznym pobycie w
zakonie odkrył, Ŝe Pan Bóg przewidział dla niego inną drogę
powołania i misji.
Zwraca się w kierunku pogodnej duchowości św. Franciszka z
AsyŜu oraz jego idei Trzeciego Zakonu dla świeckich. Stał się
Patronem i Orędownikiem ludzi ubogich, wydziedziczonych,
zepchniętych na „egzystencjalne peryferia”. Spotkanie z nędzą
ogrzewalni miejskiej na krakowskim Kazimierzu, z nieludzkimi
warunkami, w jakich przebywał tam tłum nędzarzy, poruszyło go
dogłębnie. Postanowił, Ŝe ludzi tych nie pozostawi samych sobie i
zdecydował się nimi zamieszkać. Wkrótce objął zarząd nad miejską
ogrzewalnią i przekształcił ją w przytulisko, gdzie kaŜdy potrzebujący
mógł znaleźć poŜywienie, dach nad głową a przede wszystkim
miłosierne serce. Chcąc w pełni realizować swą misję, 25 sierpnia
1887 r. przywdział habit Trzeciego Zakonu św. Franciszka i od tego
teŜ czasu zaczął posługiwać się nowym imieniem: Brat Albert. Rok
później złoŜył śluby zakonne. Aby sprostać tak wymagającemu
zadaniu, jakim była opieka nad rzeszą ubogich, Brat Albert
potrzebował współpracowników. Tak powstała nowa wspólnota
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zakonna nazwana przez ZałoŜyciela Braćmi Posługującymi Ubogim
Trzeciego Zakonu św. Franciszka, popularnie zwana albertynami. Za
umowną datę powstania zgromadzenia przyjęto rok 1888. Trzy lata
później, w dniu 15 stycznia 1891 r. habit zakonny przybrały pierwsze
Siostry Posługujące Ubogim – siostry albertynki, które podjęły się
opieki nad ubogimi kobietami.
Istnienie obu zgromadzeń Brat Albert oparł na zasadzie
ewangelicznego ubóstwa. Ojciec ubogich nie chciał posiadać niczego
na własność, ani osobiście, ani wspólnotowo. Był przy tym spokojny o
rozwój swoich dzieł, poniewaŜ bez zastrzeŜeń ufał BoŜej Opatrzności.
Inną istotną zasadą jaką Brat Albert pozostawił swoim naśladowcom
była zasada słuŜby wobec tych, którym nikt inny nie chciał lub nie był
w stanie usłuŜyć. Przytuliska stały się domami, gdzie ludzie bezdomni,
nędzarze, niedołęŜni, Ŝebracy, wyrobnicy bez zajęcia znajdą ratunek
w swych ostatecznych potrzebach, a w dalszym celu mogą uzyskać
poprawę stanu materialnego przez dobrowolną pracę zarobkową.
Przy tym, w swojej posłudze kierował się Brat Albert zasadą
powszechności. Święty Paweł, jak słyszeliśmy w dzisiejszej lekcji,
uwaŜa się za powołanego, by „pozyskiwać wszystkich pogan dla
posłuszeństwa wierze” (Rz 1,5). Brat Albert równieŜ przyjmuje do
swoich przytulisk kaŜdego ubogiego bez względu na narodowość,
wyznanie lub pochodzenie.
Aktualność przesłania Ojca ubogich
Uroczysty akt beatyfikacji w 1983 r. oraz kanonizacji w 1989
r. ukazują nam św. Brata Alberta jako wzór dla naszych czasów.
Świadectwo jego Ŝycia wskazuje najpierw na prawdę o
nierozerwalnej więzi między miłosierdziem a chrześcijaństwem. Św.
Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła, ujął tę prawdę oraz
świadectwo o niej w sposób następujący: „Miłosierdzie i
chrześcijaństwo to jedno i to samo. Jeśli nie byłoby miłosierdzia, nie
ma chrześcijaństwa… Wyznanie wiary musi się dopełnić wyznaniem
miłości…” Wiara bez miłości " bliźniego jest niepełna. Ten bliźni nie
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znajduje się gdzieś daleko. Z tym właśnie bliźnim utoŜsamia się sam
Chrystus: „cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W tym bliźnim Bóg staje
się Emmanuelem – Bogiem z nami.
Kardynał Wojtyła wyjaśnia, jak chrześcijanin powinien
wyraŜać swoją wiarę: „Trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem,
trzeba świadczyć sobą i tutaj Brat Albert jest dla nas wzorem
nieporównanym. PrzecieŜ on nie miał prawie Ŝadnych środków,
ślubował najsurowsze ubóstwo, nie dysponował Ŝadnymi funduszami,
Ŝadnymi gotowymi instytucjami, tylko postanowił dawać siebie”
Święty porzucił sztukę, powab kariery i sławy, aby duszę swoją oddać
Bogu i bliźnim, nie zatrzymując nic dla siebie. A czym moŜe być owo
„dawanie siebie” dzisiaj dla nas? To nic innego jak codzienny trud,
cicha ofiara ze swojego czasu, swoich sił, swojego zdrowia, to
umniejszanie siebie w słuŜbie bliźnim, to bycie „dobrym jak chleb,
który dla kaŜdego leŜy na stole, z którego kaŜdy moŜe kęs dla siebie
ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.
I jeszcze jedna nauka, przekazana milczącym świadectwem
świętego Ojca ubogich. To nauka o godności kaŜdego człowieka, o
konieczności okazywania szacunku i dobroci kaŜdej ludzkiej osobie,
poniewaŜ kryje ona w sobie niezatarty obraz BoŜego podobieństwa.
Tam, gdzie dla wielu trudno było dostrzec nawet człowieczeństwo,
przykryte brudem nędzy i moralnego zaniedbania, św. Brat Albert
dostrzegał oblicze Chrystusa cierpiącego – Ecce Homo.
Rok Jubileuszu setnej rocznicy śmierci św. Brata Alberta –
jak piszą biskupi – ma stać się nie tylko okazją do przypomnienia
świadka bez reszty oddanego Bogu, ale przede wszystkim ma
przynieść owoce przemiany serc, oŜywionych nową i większą
wraŜliwością na ludzką biedę. Rok św. Brata Alberta przyczyni się do
pobudzenia wyobraźni miłosierdzia i stworzy okazję do podjęcia
konkretnych inicjatyw i dzieł „aby świadectwo wierzących stało się
jeszcze mocniejsze i skuteczniejsze”.
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Pielgrzymkowycieczka (28.02.12.03.2016) do Peru i
Boliwii.
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Uroczystość I-Komunii Świętej, 05.05.2016
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Odpust i Festyn Parafialny w Niedzielę Zesłania Ducha
Du
Świętego,
15.05.2016
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Pielgrzymka do Lourdes, La Salette, Ars i Avignon, 11.06.-18.06.2016
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PAROISSE CATHOLIQUE ST ALBERT
TCHEBEBE
BP 94 SOTOUBOUA
TOGO
Szczęść BoŜe!
Zwracam się z uprzejmą prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie
finansowe i modlitewne następujących projektów socjalnych i religijnych
Misji Katolickiej w Tchebebe (Togo, Afryka Zachodnia), prowadzonej
przez dwóch księŜy Stowarzyszenia Misji Afrykańskich z Polski, ks. Jana
Marka Kupisa i ks. Mariana Szatkowskiego. PołoŜona jest ona w jednym z
najuboŜszych regionów świata w centralnym Togo. Pokrywa ona 22
wioski zamieszkałe przez około 30 000 ludności, z której znaczna część
utrzymuje się z uprawy roli.
W dziedzinie socjalnej parafia chciałaby wybudować dwa budynki:
• Pierwszy miałby słuŜyć jako Centrum Przyjęć i Spotkań dla Gminnego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z Tchebebe. Stowarzyszenie to
powstało przy naszej parafii w 2013 roku i liczy obecnie około 60
członków, naleŜących do róŜnych grup etnicznych i religijnych, którzy
gromadzą się regularnie na placu przy kościele parafialnym w Tchebebe.
Koszt szacunkowy tej budowy, to około 19 000 Euro.
• W drugim budynku miałaby powstać nowa Biblioteka (obecna jest zbyt
mała) połączona z Salą Komputerową oraz Salą do projekcji filmów.
Chcielibyśmy wesprzeć w ten sposób edukację młodzieŜy i dzieci w
Tchebebe, gdzie mamy obecnie ponad 3 500 uczniów uczęszczających do
5 szkół podstawowych i 3 kompleksów szkół średnich (gimnazjach z
liceami). Koszt szacunkowy tego budynku bez wyposaŜenia, to około
55 000 Euro, a wraz z wyposaŜeniem 62 000 Euro.
Ponadto wspólnoty katolickie na 10 wioskach naszej parafii, gromadzące
się obecnie w rozwalających się lepiankach lub szałasach, potrzebują
kaplic z prawdziwego zdarzenia. Koszt jednej takiej kaplicy w zaleŜności
od wielkości wspólnoty moŜe się wahać od 10 do 18 tysięcy Euro.
Z góry serdecznie dziękuję wszystkim dobrodziejom za wszelką pomoc
materialną i duchową. Z serca Wam błogosławię:

Ks. Marian SZATKOWSKI SMA
Email : cher_papa@yahoo.fr
Nr Konta : 67 1090 2343 0000 0001 1105 8541
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2016/2017
Od I Niedzieli Adwentu

rozpoczynają się
duszpasterskie
odwiedziny parafian z błogosławieństwem kolędowym na Rok
Pański 2017.. MoŜna zgłaszać chęć przyjęcia kapłana, podając
dokładny adres zamieszkania i numer
telefonu. Zgłoszenia
przyjmowane będą do końca miesiąca grudnia.

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Polska

Misja Katolicka organizuje
organiz
dyŜury
polskiego psychologa. Porad udziela mgr psycholog Ewelina
Waluszczyk. Termin spotkania naleŜy ustalić
stalić telefonicznie (0173
1593 436) lub wysyłając e-maila
maila na adres PMK w Koblenz
(pkmkoblenz@gmail.com)

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
W JĘZYKU POLSKIM
Spotkania z prawnikiem odbywają są raz w miesiącu w godz. od
16.00 do 18.00 w biurze parafialnym przy ul. Schanzenpforte 23.
Na spotkanie naleŜy zgłaszać się drogą mailową na adres:
Poradnictwo prawne@gmx.de z dopiskiem
„Bezpłatne porady – Koblenz“ i krótkim opisem sprawy.
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OGŁOSZENIA
 Msze św. roratnie - w czasie adwentu będą odprawiane
w piątki o godz. 18.30. Zapraszamy wszystkich do licznego
udziału, a szczególnie dzieci z lampionami.


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Msza św.
w czwartek 8 grudnia o godz. 18.30.



Msza św. i Adoracja Pana Jezusa z modlitwą o
uzdrowienie i uwolnienie – którą poprowadzi o. Eryk
Kapała OFM z Bornhofen, w piątki 11.11.2016, 27.01.2017,
28.04.2017, zawsze o godz. 18.30.

 Zabawa noworoczna, spotkanie opłatkowe, „Jasełka”,
zabawa karnawałowa, bal kostiumowy dla dzieci –
terminy zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.
 Ofiarowanie Pańskie – MB Gromnicznej - Msza św. w
czwartek, 2 lutego o godz. 18.30.
 23 luty - 12 rocznica śmierci pierwszego proboszcza śp.
ks. Henryka Bielaszewskiego.
 Środa Popielcowa - Msza św. z obrzędem posypania głów
popiołem - 1 marca o godz. 19.30.
 Pielgrzymki:
- w maju wyjazd do Poznania na święcenia kapłańskie
naszego parafianina Mateusza Schleger. Po drodze zwiedzimy:
Poznań, Gniezno i Licheń.
- od 05. - 11. czerwca 2017 pielgrzymko-wycieczka do Grecji
śladami św. Pawła.
Przyjmujemy zapisy w biurze misji lub bezpośrednio u księŜy.

 Jasełka - w niedzielę 18 grudnia po Mszy św. o godz. 14.00
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IMPREZY PARAFIALNE
60 + zabawa taneczna dla seniorów - w sobotę 12. 11.
od godz. 18.00 w sali przy Herz-Jezu-Kirche.
Andrzejki w sobotę 26.11. od godz. 19.00, w sali przy
kościele Maria-Hilf.
Zabawa Sylwestrowa – w sobotę 31.12. od godz. 19.30 w
sali przy kościele Maria Hilf.

Zabawa karnawałowa - bal przebierańców,
„Majówka”, spotkania przy kawie i ciastku po
niedzielnej Mszy św. o godz. 14.00 – terminy będą podane w
ogłoszeniach parafialnych.

Zachęcamy do odwiedzania naszych stron internetowych
www.pmk-koblenz.de
Znaleźć tam moŜna aktualne ogłoszenia parafialne,
Informacje bieŜące z Ŝycia parafii,
Jak teŜ informacje o grupach i wspólnotach parafialnych.

Dziękujemy za artykuły, prosimy o nowe...
Na święta Narodzenia Pańskiego Ŝyczymy wiele głębokiej
radości i niech spełnią się wszystkie mądre marzenia w nadchodzącym 2017 roku, i zawsze!
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Stałe terminy w Koblenz
zespół muzyczny - próby w poniedziałki o godz. 18.00
grupa folklorystyczna - spotkania we wtorki o godz. 18.00
i w czwartki o godz. 19.15
chór parafialny - próby w czwartki o godz. 17.00
dziecięca grupa folklorystyczna - próby w soboty
o godz. 10.00
spotkania dla seniorów - w III. środę miesiąca, po Mszy
św. o godz. 12.00
msza św. ze szczególnym udziałem dzieci - w ostatnią
niedzielę miesiąca
adoracja Najświętszego Sakramentu – w I i III piątek
miesiąca o godz. 18.00
modlitwa róŜańcowa - w kaŜdą niedzielę o godz. 9.00 oraz
w I i III piątek miesiąca po wieczornej mszy św. o godz.
18.30
dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi – Msza św. w
pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00

Posługi duszpasterskie
odwiedziny chorych - w pierwszy piątek miesiąca
(na Ŝyczenie)
chrzty – po uprzednio uzgodnionym terminie
śluby – w uzgodnionym terminie, poprzedzone naukami
przedmałŜeńskimi
pogrzeby – istnieje moŜliwość pogrzebu w języku polskim
(po ustaleniu z zakładem pogrzebowym)
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P L A N K A T E C H I Z A C J I 2016 / 2017
przedszkolaki, dzieci szkolne, pokomunijne, młodzieŜ
po bierzmowaniu - w niedziele po Mszy św. o godz. 9.30 w
pomieszczeniach biurowych
dzieci przygotowujące się do I-komunii św. - w soboty
w pomieszczeniach biurowych o godz. 10.00
kandydaci do bierzmowania – raz w miesiącu w
pomieszczeniach biurowych o godz. 11.00 (najbliŜsze
terminy: 19.11. i 10.12.2016)

dzieci przygotowujące się do I-komunii św - w
następujące soboty: 05.11.2016; 26.11. 2016; 10.12.2016;
17.12.2016; 14.01.2017; 04.02.2017; 18.02.2017;
04.03.2017; 18.03.2017; 01.04.2017; 22.04.2017 w
biurze przy ul. An der Meerkatz 2 w godzinach od 10.30-12.00
spotkania kandydatów do bierzmowania odbywają się
raz w miesiącu w Trier (Antoniusstr. 1) po Mszy św. o godz.
16.00 w następujące niedziele : 02.10. 2016; 20.11.2016;
04.12.2016; 15.01.2017; 12.02.2017; 05.03.2017.
Egzamin z katechizmu odbędzie się dnia 15 stycznia 2016 w
niedzielę po Mszy św. w Bitburgu o godz. 12.00 i Trier o godz.
16.00.

dzieci przygotowujące się do I-komunii św. –
w niedziele po Mszy św. o godz. 14.00.
kandydaci do bierzmowania - raz w miesiącu, terminy i
miejsce spotkań zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.
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MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM
Okręg Koblenz - Ks. dr Wojciech Styś
Koblenz - St. Antonius, Brenderweg 19-21
♦ w niedziele i uroczystości o godz. 9.30
♦ w kaŜdy piątek miesiąca o godz. 18.30
♦ w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00
♦ raz w miesiącu (środa) dla seniorów o godz. 12.00
Neuwied - St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10
♦ w kaŜdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12.00
♦ w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
i BoŜego Narodzenia o godz. 12.00
Mayen - Herz-Jesu-Kirche, Bäckerstraße 10
♦ w kaŜdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00
Andernach - Kaplica szpitalna St. Josef, Hindenburgwall 1
♦ w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.00
Nickenich - St. Arnulf, Arnulfusstraße 2
♦ 26.11.2016, 10.12.2016, 21.01.2017, 18.02.2017,
18.03.2017 o godz. 16.00
Schönstatt/Vallendar - Prasanktuarium, Pallottistraße
♦ w drugą środę miesiąca o godz. 18.30

Spowiedź św. - pół godz. przed kaŜdą Mszą św.
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Okręg Bad Kreuznach - Ks. mgr Piotr Prończuk
Bad Kreuznach - St. Franziskus, Holbeinstr. 108
♦ w niedziele i uroczystości o godz. 14.00
Idar Oberstein - St. Walburga, Wasenstraße 20
♦ w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00
Bad Salzig – St. Ägidius, Ägidius Straße 6
♦ w drugą lub trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10.15
(najbliŜsze terminy: 13.11. oraz 11.12.2016)

Spowiedź św. - pół godz. przed kaŜdą Mszą św.

Okręg Trier - Ks. dr Zbigniew Stokłosa
Trier - St. Antonius, Antoniusstraße 1
♦ w niedziele i uroczystości o godz. 16.00
♦ w pierwsze piątki miesiąca o godz. 18.00
Bitburg - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14
♦ w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca
oraz uroczystości o godz. 12.00
Daun - St. Nikolaus, Wirichstraße 6
♦ w drugą niedzielę miesiąca o godz. 13.30
Bernkastel - Kues – St. Briktius, Weingartenstraße 22
♦ w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.30

Spowiedź św. - pół godz. przed kaŜdą Mszą św.
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