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Słowo Księdza Proboszcza
Drodzy Parafianie!
Tak niedawno świętowaliśmy BoŜe Narodzenie, a tu
kolejne święta wielkanocne przed nami. Jak juŜ pisałem
wcześniej, nasza misja przechodzi reorganizację, została
podzielona na trzy okręgi: Trier, Bad Kreuznach i Koblenz.
Zyskaliśmy nowych księŜy, którzy posługują w naszej
wspólnocie. Świadczyć to moŜe o dostrzeŜeniu przez
Kurię biskupią o zwiększeniu się liczby wiernych
pochodzenia polskiego. Jednak cóŜ moŜe zrobić sam
ksiądz, bez wiernych? Tą droga chciałbym podziękować za
wszelkie formy aktywności religijnej i społecznej w naszej
wspólnocie parafialnej, za wasze zaangaŜowanie i
poświęcenie.
Z okazji Świat Wielkiej Nocy w imieniu swoim i
księŜy pracujących w naszej parafii, chciałbym Ŝyczyć
wszystkim spokojnych, błogosławionych dni, które
przypominają nam o tym waŜnym wydarzeniu w historii
naszej wiary. Zapraszam do uczestnictwa w Triduum
Paschalnym w naszych kościołach (plan mszy świętych na
następnych stronach).
Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi naszej
Parafii, a szczególnie wszystkim którzy modlą się na
naszych naboŜeństwach,
Ŝyczą, ks. dr Wojciech Styś,
ks. dr Zbigniew Stoklosa, ks. mgr Piotr Prończuk.
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-program rekolekcji wielkopostnych(17. - 20. marca 2016 r.)
KOBLENZ (St. Antonius):
 17.03. – czwartek, spowiedź godz. 18.00, Msza św.
z nauką rekolekcyjną godz. 18.30
 18.03. - piątek, spowiedź godz. 18.00, Msza św.
z nauką rekolekcyjną godz. 18.30
 19.03. - sobota, spowiedź godz. 11.30, Msza św.
z nauką rekolekcyjną godz. 12.00
 20.03. - Niedziela Palmowa, spowiedź godz. 9.00,
Msza św. z nauką rekolekcyjną kończącą tegoroczne
rekolekcje godz. 9.30

ANDERNACH (Kaplica szpitalna-St. Josef):
 20.03. - Niedziela Palmowa, spowiedź godz. 11.30,
Msza św. z nauką rekolekcyjną godz. 12.00

BAD KREUZNACH (St. Franziskus):
 19.03. - sobota, spowiedź godz. 15.30, Msza św.
z nauką rekolekcyjną godz. 16.00

TRIER (St. Antonius):
 20.03. - Niedziela Palmowa, spowiedź godz. 15.30,
Msza św. z nauką rekolekcyjną godz. 16.00
****************

Przez cały czas trwania rekolekcji istnieje moŜliwość
skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Rekolekcje poprowadzi ks. Paweł Antosiak z DzierŜoniowa
Serdecznie zachęcamy do licznego udziału!
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LITURGIA
WIELKIEGO TYGODNIA
KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 19-21:
20.03. - Niedziela Palmowa - Msza św.
z poświęceniem palm i procesją o godz. 9.30.
24.03. - Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy
Pańskiej o godz. 20.00.
25.03. - Wielki Piątek - Liturgia Wielkopiątkowa
o godz. 18.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły.
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.00.
26.03. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej
połączona z proceją rezurekcyjną o godz. 20.00.

TRIER - St. Antonius, Antoniusstr. 1:
24.03. - Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy
Pańskiej o godz. 19.00. Adoracja do godz. 20.30.
25.03. - Wielki Piątek - Liturgia Wielkopiątkowa
o godz. 15.00.
26.03. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej
połączona z proceją rezurekcyjną o godz. 20.00

BAD KREUZNACH – St. Franziskus, Holbeinstr. 108
24.03. - Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy
Pańskiej o godz. 18.30.
25.03. - Wielki Piątek - Liturgia Wielkopiątkowa
o godz. 18.30.
26.03. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej o
godz. 18.30

4

PMK Koblenz

Sygnały 1 (2016), nr 68

BŁOGOSŁAWIENIE
W

WIELKĄ

POKARMÓW

SOBOTĘ

(„ś w i ę c o n k a” – 2 6 M A R C A 2 0 1 6 r.)
TRIER, St. Antonius, Antoniusstr. 1, godz. 10.00
BITBURG, St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14,
godz. 12.00

NEUWIED, St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10,
godz. 13.00

BERNKASTEL-KUES, St. Briktius, Weingartenstr. 22,
godz. 14.00

DAUN, St. Nikolaus, Wirichstr. 6, godz. 16.00
KOBLENZ, St. Antonius, Brenderweg 19-21, godz.
14.00, 14.30 oraz po Liturgii Wigilii Paschalnej
o godz. 20.00

BAD KREUZNACH, St. Franziskus, Holbeinstr. 108,
godz. 16.00.
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OKTAWA WIELKIEJ NOCY
KOBLENZ – St. Antonius, Brenderweg 19:
27.03. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. godz. 9.30.
28.03. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 9.30.
03.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego)
Msza św. godz. 9.00!

NEUWIED – St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10
27.03. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. godz. 12.00.
28.03. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 12.00.

ANDERNACH – Kaplica szpitalna St. Josef
03.04 - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego),
Msza św. godz. 12.00.

TRIER – St. Antonius, Antoniustr. 1:
27.03. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. o godz. 16.00.
28.03. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 16.00.
03.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego),
Msza św. godz. 16.00.

BITBURG – St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14:
27.03. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. o godz. 12.00.
03.04 - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego)
Msza św. godz. 12.00.
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DAUN – St. Nikolaus, Wirichstr. 6:
28.03. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 13.30.

BAD KREUZNACH – St. Franziskus, Holbeinstr. 108:
27.03. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. godz. 14.00.
28.03. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 14.00.
03.04 - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego)
Msza św. godz. 14.00.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa było tak wielkim
wydarzeniem, Ŝe nie sposób było go pomieścić w
jednym dniu, dlatego teŜ Kościół obchodzi
Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez
przerwy przypominając i powtarzając tę
samą prawdę, Ŝe Chrystus zmartwychwstał. Ostatnim dniem oktawy jest Biała
Niedziela, nazywana Niedzielą Miłosierdzia
BoŜego. W czasie jednej z wizji Jezus
powiedział do św. Siostry Faustyny Kowalskiej:
„Święto
Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście
obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna
ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia
mojego”. Wielkim orędownikiem BoŜego Miłosierdzia był Jan
Paweł II, który w roku 2000 ustanawiał Święto BoŜego
Miłosierdzia dla całego Kościoła Powszechnego, które ma być
obchodzone w drugą niedzielę po Wielkanocy. Jak zapewne
pamiętamy w wigilię tej uroczystości Jan Paweł II odszedł do
domu Ojca.
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Wielki Czwartek - „święto Eucharystii”
Kościół pierwszych wieków nie znał ani
Wielkiego Tygodnia ani podziału tajemnicy
Wielkanocnej na róŜne święta począwszy od
Niedzieli Palmowej a skończywszy na Zesłaniu
Ducha Świętego. Tę całą tajemnicę zbawienia:
śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia
oraz zesłania Ducha Świętego obchodzono w jednym jedynym
święcie: w Wigilię Paschalną. RównieŜ po wprowadzeniu
„Świętego” albo „Wielkiego Tygodnia” a do końca 4 wieku
równieŜ świąt okresu zmartwychwstania, tematem Wielkiego
Czwartku nie była Eucharystia. Przyczyną tego było przygotowanie
katechumenów do chrztu w noc zmartwychwstania. Katechumeni
rozpoczynali przygotowanie od czterdziestodniowego postu w
czasie którego uczyli się podstaw chrześcijańskiej wiary. Na nauce
gromadzili się w prywatnych mieszkaniach, częściowo równieŜ w
biskupich szkołach dla katechumenów, które znane były w
Aleksandrii, Antiochii i Cezarei. Nauka polegała głównie na
objaśnieniu Wyznania Wiary, które kandydat do chrztu na 14 dni
przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego uczył się na pamięć i
8 dni później musiał złoŜyć. Następnie otrzymywał tekst modlitwy
Pańskiej „Ojcze nasz”, której uczył się aby móc w czasie liturgii
chrztu modlić się ze wszystkimi. Katechumeni brali takŜe udział w
liturgii słowa całej wspólnoty, słuchali homilii katechetycznych oraz
przyjmowali egzorcyzmy, uczestniczyli w poście i w przygotowaniu
jakie podejmowała wspólnota na święta Wielkiej Nocy. W czasie
katechumenatu nie słyszeli jednak nic o sakramencie Eucharystii,
którego sens i znaczenie jak równieŜ sposób udzielania mogli znać
tylko ochrzczeni chrześcijanie. Tak więc dla katechumenów Noc
Zmartwychwstania była terminem ich chrztu oraz pierwszego
uczestnictwa w Eucharystii bez znajomości jej znaczenia. W konse8
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kwencji dzień Zmartwychwstania Pańskiego był najwspanialszą
okazją by objaśniać Misterium Eucharystii, jej przebieg oraz
teologię. Zmartwychwstanie Pańskie dla kościoła staroŜytnego
było wielkim świętem pierwszej Komunii nowoochrzczonych oraz
najokazalszą celebracją Eucharystii dla całej wspólnoty. Dlatego w
kazaniach Ojców kościoła na niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego moŜna znaleźć liczne katechezy eucharystyczne dla
nowoochrzczonych.
Współczesna wieczorna Liturgia Wielkiego Czwartku
nazwana Mszą Wieczerzy Pańskiej
jest przede wszystkim
pamiątką ostatniej wieczerzy Jezusa, ustanowienia Eucharystii
oraz obmycia nóg apostołom jako przykład miłości słuŜebnej dany
przez Jezusa. Jako, Ŝe w tej liturgii powinna uczestniczyć cała
wspólnota, nie będą w tym dniu z reguły sprawowane inne Msze
św. oprócz porannej Mszy KrzyŜma św. w kościele katedralnym
pod przewodnictwem biskupa.
JuŜ antyfona na wejście zaczerpnięta z listu św. Pawła do
Galatów 6,14 zapowiada wydarzenia całego Triduum: „Chlubimy
się krzyŜem naszego Pana Jezusa Chrystusa; w nim jest nasze
zbawienie, śycie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy
zbawieni i oswobodzeni”. Tutaj zostaje w pełni ukazane
zapowiedziane Misterium Paschalne. Przez ból ukrzyŜowania
jaśnieje juŜ radość Zmartwychwstania i Odkupienia. Jednym ze
szczególnych elementów tej Mszy św. jest bicie dzwonów w czasie
śpiewu Chwała na wysokości Bogu, które milkną następnie aŜ do
Liturgii Wigilii Paschalnej. Milczenie dzwonów podczas Triduum
Paschalnego znane jest od czasów Karola Wielkiego. Amalar von
Metz († ok. 850) widzi w tym pokorę w naśladowaniu uniŜenia
Pana. Zamiast dzwonków uŜywane będą w liturgii drewniane
instrumenty tzw. kołatki bardziej odpowiednie do wyraŜenia i
przedstawienia uniŜenia Jezusa. Według innych autorów milczenie
dzwonów jest pamięcią czasów, w których dzwony kościelne nie
były znane. Podobnie jak z dzwonów rezygnuje się w tym samym
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czasie z muzyki organowej. Ze względu na wyrazistość dźwięku
tych instrumentów mówi się o „poście uszu” podobnie jak, kiedy
zakrywa się krzyŜe o „poście oczu”. Wszystkie teksty modlitw
mszalnych oraz pierwsze i drugie czytanie tego dnia nawiązują do
Eucharystii. Ewangelia przedstawia scenę umywania nóg uczniom.
Ta biblijna perykopa z J 13, 1-15 wskazuje na wewnętrzną
postawę Jezusa: On nie chce panować tylko słuŜyć.
Obmycie nóg w czasie liturgii spotykamy na Zachodzie (za
wyjątkiem Rzymu) juŜ w 4 wieku podczas chrztu. Po stopniowym
zaniku tego znaku wskutek rozprzestrzenienia się liturgii rzymskiej
spotyka się go znowu w klasztorach. Z wielkim zdecydowaniem
postuluje 17 Synod w Toledo (694), Ŝeby we wszystkich
kościołach Hiszpanii i Galii miało miejsce mycie nóg w Wielki
Czwartek. KaŜdy biskup i kapłan powinien za przykładem
Chrystusa myć nogi swoim poddanym. Świadectwa mycia nóg w
Rzymie datowane są od 12 wieku. Mszał papieŜa Piusa V
przewidywał mycie nóg na końcu Mszy św. inaczej niŜ nowa
reforma Wielkiego Tygodnia z 1955, która ryt ten przewidziała po
Ewangelii i homilii. Ten porządek pozostał równieŜ w Mszale 1970
roku. O ile przed reformą z 1955 roku umycie nóg było
przewidziane tylko w kościołach biskupich i kolegiackich, o tyle
nowy porządek po reformie obejmuje wszystkie kościoły „gdzie
względy duszpasterskie za tym przemawiają”.
Ryt umycia nóg jest bardzo prosty: „Ministranci prowadzą
wybranych męŜczyzn do ław przygotowanych w odpowiednim
miejscu. Kapłan jeśli trzeba, zdejmuje ornat i podchodzi do
kaŜdego z męŜczyzn, polewa wodą jego stopy i wyciera je, z
pomocą ministrantów”(Mszał Rzymski, Poznań 2010, s. 127).
Tradycyjna liczba 12 męŜczyzn, którą przewiduje jeszcze
odnowiony ryt z 1955 roku, w nowym Mszale nie jest więcej
wspomniana. „Bezpośrednio po umywaniu nóg następuje modlitwa
powszechna, gdyŜ nie odmawia się wyznania wiary. Na początku
liturgii eucharystycznej moŜe się odbyć procesja wiernych z darami
10
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przeznaczonymi dla ubogich” (Mszał Rzymski, Poznań 2010, s.
128).
W prefacji przeznaczonej na ten dzień wychwala kościół
ustanowienie Eucharystii, która dla nas jest umocnieniem na
drodze do wieczności. W modlitwach eucharystycznych w opisie
ustanowienia Eucharystii akcentuje się wyraźnie aktualność tego
wydarzenia: „On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i

całego świata, to jest dzisiaj”.
Ostatnią częścią „święta Eucharystii” jest Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Zakonsekrowane podczas Mszy
świętej juŜ na Wielki Piątek hostie zostają przeniesione w
uroczystej procesji do tabernakulum w ołtarzu bocznym lub teŜ w
bocznej kaplicy. Ołtarz główny powinien pozostać odkryty i bez
Ŝadnych kwiatów. Zwyczaj ten ma bardzo starą tradycję. JuŜ
Ireneusz z Lyonu († ok. 200) mówi o tym, Ŝe niektórzy pościli 40
godzin przed Zmartwychwstaniem, a więc prawie tyle ile Chrystus
pozostawał w grobie. Potwierdza to takŜe św. Augustyn. Tym
postem chciano uczcić „zabranego pana młodego” o którym mówi
Ewangelia według św. Łukasza 5,35.
Święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia
napisał, Ŝe „Kościół Ŝyje dzięki Eucharystii”, którą otrzymał „od

Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów,
ale jako dar największy, poniewaŜ jest to dar z samego siebie, z
własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak teŜ dar Jego
dzieła zbawienia. Nie pozostaje ono ograniczone do przeszłości,
skoro «to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla
wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności BoŜej, przekracza
wszelkie czasy i jest w nich stale obecne..”(Ecclesia de Eucharistia
11). Świętując fakt ustanowienia Eucharystii wyraŜamy
wdzięczność Chrystusowi za moŜliwość uczestniczenia w Jego
dziele zbawienia.

Ks. Zbigniew Stokłosa
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Tradycje wielkanocne
Święta wielkanocne obchodzimy tradycyjnie, ale nie zastanawiamy
się dlaczego na stole świątecznym powinnien znaleźć się baranek,
dlaczego Ŝyczymy sobie Wesołego Alleluja, czy teŜ dzielimy się
poświęconym jajkiem. Oto wyjaśnienie niektórych z nich.
– pochodzi z hebrajskiego i oznacza wychwalajcie
Jahwe (Boga). W okresie wielkanocnym jest to
tradycyjne wezwanie do modlitw. Hendel i
Mozart skomponowali utwory nadając im tytuł – Alleluja.
– jest symoblem Jezusa Zmartwychwstałego.
Zwyczaj święcenia baranka pochodzi z VII
wieku. Ustawianie na stole wprowadził w XIV
wieku papieŜ Urban V. W Polsce pojawił się w
XVII.
- to symbol nowego Ŝycia. Człowiek staje się nowym
stworzeniem w Chrystusie.
– przypomina wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jest
znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy.
Zwyczaj święcenia palm znany jest w Polsce od
średnowiecza.
- od staroŜytności był symbolem odradzającej się
przyrody. W XVII wieku skojarzono go z jajkiem
wielkanocnym Do Polski dotarł ten zwyczaj na
początku XX wieku.
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- od zajączka z kolorowymi jajkami i
łakociami chowano w ogrodzie lub
skrytkach domowych, a dzieci szukały je od
rana w Niedzielę Wielkanocną.
– to pokarmy błogosławione przez kapłana w
Wielką Sobotę. Ten zwyczaj rozpowszechnił się w
kościel w VIII wieku, a w Polsce w XIVwieku.
Formy modlitw za ofiarujących baranka pochodzą
ze starego rytuału greckiego i ormiańskiego.
– znany jako lany poniedziałek polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby po nogach i
wzajemnym oblewaniu wodą, co symbolizowało
wiosenne oczyszczenie z brudu, chorób i
grzechu.

Opr. tekstu: Barbara Radacka

PRZYSŁOWIA
1. Jak styczeń zachlapany to lipiec zapłakany.
2. Pogoda na św. BłaŜeja, dobra wiosny nadzieja.
3. W Wielką Niedzielę pogoda – duŜa w polu uroda.
4. Choć juŜ w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
5. Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju.
6. Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca.
7. W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
8. Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie.
9. Wrzeszcza wrzesień, Ŝe juŜ jesień.
10. Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju.
11. Na Wszystkich Świętych mróz, na BoŜe Narodzenie zima i
susz.
12. Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie.
13
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K ą c i k

p o e z j i

Pascha
Był wieczór Paschy; w milczeniu głębokim
Siedli napoju poŜywać i jadła Wieczernik szarym napełniał się mrokiem;
Pół jasność zmierzchu, mglista i wybladła
Na stół białymi zasłany rańtuchy
I na ich twarze łagodnie się kładła.
I cisza była; a w tej ciszy głuchej,
Przez kratę okna powiew coraz rzadszy
Gnał z pól zielonych wiośniane podmuchy.
Pośród rybitwów tych ubogich siadłszy
Chleb w obie ręce wziął i kielich wina.
I zadumany w twarze uczniów patrzy.
A w tych źrenicach Człowieczego Syna
Mistycznych brzasków grała jasność złota
i myśl ogromna jakaś - i jedyna....
Z ich oczu - serca patrzała prostota;
Pierwsi pić mieli z Kielicha Miłości,
Pierwsi poŜywać mieli Chleb śywota
Lucjan Rydel
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Śpiewam pieśń o Ojczyźnie
Ziemio ty moja, ziemio ukochana
jakŜeś Ty ziemio prześlicznie ubrana
w te pola pełne poŜywnego chleba
jakby zroszone manną prosto z nieba.
W domki rodzinne, w ich schludne obejścia
pełne małego intymnego szczęścia:
w smukłe topole na straŜy przy drodze,
w zapach maciejki o wieczornej porze.
Ziemio okryta w soczyste zielenie
w tajemnicze Ŝywe światło-cienie
które się rodzą od listków tysiąca
kiedy na drzewo pada odblask słońca
Umiesz Ty ziemio stroić się ze smakiem
niebiskim chabrem i czerwonym makiem,
białą konwalią, złocistym kaczeńcem
słodkim fiołkiem i stokrotek wieńcem.
Jak mocno pachną ziemio Twe poranki
gdy się rozpyla zapach macierzanki
gdy dolatują skądś wiejskie odgłosy
a pod stopami perlą krople rosy.
Kocham Cię Matko Ziemio rozśpiewana
Ojczyzno Polsko, tak dzisiaj skalana
tyś mą kolebką, moją rodzicielką
otrząś się z brudu i pozostań wielką!
Wielką swych przodków prawością słynąca
z Jasnej Góry światem władająca
ty Ŝeś PapieŜa Polaka wydała –
Baczność! Ojczyzno Tobie cześć i chwała.
Zofia Czoppa
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... w pobliŜu bazyliki św. Piotra w Rzymie,
równolegle do Via della Concilliacone przebiega ul. S. Spirito in
Sassia z najstarszym szpitalem świata, załoŜonym w epoce
Merowingów w VIII w., a więc jeszcze przed cesarstwem Karola
Wielkiego przez anglo-sasów z pod Salisbury w południowowschodniej Anglii. Jako szpital bractwa szpitalników ukonstytuował
się jednak dopiero w oparciu o statut papieski Inocentego III w
1198 roku. Od tego czasu działa ten szpital opiekując się
szczególnie chorymi pielgrzymami. Nadal w miarę rozbudowy
szpital dysponuje tradycyjnie wieloosobowymi salami szpitalnymi,
co było typowe od czasów średniowiecza. Ale pod względem
medycznym i farmaceutycznym wyróŜniał
się aktualnymi osiągnięciami. JuŜ w
średniowieczu
dysponował
okienkiem
noworodków, w którym zrozpaczone
swoim połoŜeniem matki noworodków
mogły
je
tam
składać.
Kościół
przyszpitalny był dla wielu papieŜy
przysłowiowym
oczkiem
w
głowie.
Znaczne szkody Rzymu i w tym takŜe
kościoła św. Ducha, poniesione w czasie
pogromu
przez
wojska
niemieckohiszpańskie w 1527 r. tzw. Sacco di Roma, zostały dopiero przez
papieŜa Sykstusa V (1585-1590) ostatecznie usunięte, a kościół w
obecnej postaci odbudowany przez znakomitego architekta
Antonio da Sangallo (od 1548 r.) . I ten kościół stał się
niespodziewanie bliski Polakom gdy w 1986 r. Jan Paweł II
zadecydował o uczynieniu go ośrodkiem duchowym Boskiego
Miłosierdzia, umieszczając relikwiarz bł. Faustyny Kowalskiej,
podniesionej w 2000 r. w poczet świetych. Od tej pory kościół św.
Ducha
został
światynią
„Divina
Misericordia”/”Boskiego
Miłosierdzia” dla Rzymu. W między czasie w kaplicach po obu
16
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stronach ołtarza głównego spoczęły relikwie św. Faustyny i św.
Jana Pawła. A obok ołtarza figuruje obraz Chrystusa Miłosiernego,
kopia obrazu z Łagiewnik i Matki Boskiej Fatimskiej, którą po
zamachu na swoje Ŝycie nasz Ojciec Święty darzył szczególną
czcią.
Obok tego aspektu polskiego wyjątkową rolę w dziejach
tego ośrodka św. Ducha spełnia nadal osoba papieŜa Inocentego
III, który dla chorych i kościoła szpitalnego w pewną niedzielę
1208 roku polecił w uroczystej procesji przenieść z bazyliki św.
Piotra cudowną Chustę św. Weroniki. Tym samym Inocenty III
stał się inicjatorem kultu prawdziwej ikony Chrystusa, a dzień ten
uczynił symbolem powszechnego kultu Chusty. Krótko po tym
wydarzeniu uwiecznili ją sławni średniowieczni poeci włoscy:
Petrarka i Dante. Odtąd we wszystkich rocznicach religijnych
Chusta była głównym akcentem kultowym do czasu napadu na
Rzym w 1527 roku. Wówczas zaginęła by się w koncu odnaleŜć w
odległym o 100 km od Rzymu kościele kapucynów w Manopello w
Abruzzach.
W tym roku, 16 stycznia 2016,
Roku Miłosierdzia BoŜego oblicze
Chrystusa z Chusty w Manopello było
uroczyście wniesione do kościoła św.
Ducha w Rzymie jak to miało miejsce
przed 800 laty w obecności papieŜa
Inocentego III i pozostało tam przez
dobę.
Upamiętnienie ówczesnego
wydarzenia w głębokim średnowieczu
zostało utrwalone w rękopisie z XII
wieku
w
którym
Chusta
jest
przedstawiona obok popiersia papieŜa.

Zbigniew Radacki
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 NaboŜeństwa Drogi KrzyŜowej w piątki Wielkiego Postu
bezpośrednio po wieczornej Mszy świętej.
 Gorzkie śale w niedziele Wielkiego Postu - godz. 9.10.
 23.02. XII-rocznica śmierci ks. prob. Henryka
Bielaszewskiego.
 28.02 -12.03. pielgrzymko-wycieczka do Peru i Boliwii.
 19.03. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP - Msza św.
godz. 12.00.
 31.03.- 02.04. Wyjazd ministranów do Berlina.
 16.04. Pielgrzymka do Trier w ramach „Heilg-Rock- Tage”.
 NaboŜeństwa majowe - w kaŜdy piątek na zakończenie Mszy
św.
 30.04. Nauki przedślubne w pomieszczeniach biurowych –
godz. 15.00.
 05.05. Wniebowstąpienie Pańskie, Uroczystość Pierwszej
Komunii Świętej podczas Mszy św. o godz. 10.00.
 08.05. Uroczystość Rocznicy Komunii Świętej podczas Mszy
św. o godz. 9.30.
 06. – 08.05. Sympozjum teologiczno-pastoralne dla
świeckich w Schönstatt.
 15.05. Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Msze św. godz.
9.30 i 13.00, następnie odpust parafialny.
 21.05. XI piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki BoŜej w
Kamp-Bornhofen, Msza św. w kościele klasztornym ojców
franciszkanów o godz. 15.30.
 26.05. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Msza
św. w połączeniu z procesją BoŜego Ciała o godz. 11.00.
 NaboŜeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa - w kaŜdy piątek na zakończenie Mszy św.
18
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 11. - 18.06. Pielgrzymka: Lourdes - La Salette - Ars Avignon.
 25.06. XIV Polonijne Spotkanie Młodych w „Concordii”.
 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia Matki BoŜej - Msza św. o
godz. 18.30.
 26.08. Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.
 adoracja Najświętszego Sakramentu w kaŜdy pierwszy piątek
miesiąca od godz. 18.00
 wspólny róŜaniec w kaŜdą niedzielę przed Mszą św. oraz w
kaŜdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca po wieczornej Mszy
św. (oprócz lipca i sierpnia).
 dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi - Msza św. w pierwszą
sobotę miesiąca Msza św. o godz. 12.00

 01.05. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej podczas Mszy
św. o godz. 14.00.

 05.05. Wniebowstąpienie Pańskie, Uroczystość Pierwszej
Komunii Świętej podczas Mszy św. o godz. 13.00.

Pomoc psychologiczna
Polska Misja Katolicka organizuje dyŜury polskiego
psychologa. Porad udziela mgr. psycholog Ewelina
Waloszczyk. Porady odbywają się w pomieszczeniach
biurowych przy ul. Schanzenpforte 23. Termin spotkania
naleŜy ustalić telefonicznie (0173 1593 436) lub drogą emailową: (egwaloszczyk@web.de)
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PIELGRZYMKA DO LOURDES, LA SALETTE, ARS, AVIGNON
11 – 18.06.2016
11.06. (sobota) Koblenz – Nevers (750 km.)
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych
Przejazd do Nevers, obiadokolacja, nocleg k. Nevers
12.06. (niedziela) Nevers – Paray le Monial – Lourdes (800 km.)
Sanktuarium św. Bernadetty w Nevers
Przejazd do Paray le Monial
Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscu objawień
Małgorzaty Marii Alacoque, obiadokolacja, nocleg Lourdes
13.06. (poniedziałek) Lourdes
Spacer po mieście śladami św.
Bernadetty
Udział w Liturgii w Sanktuarium,
obiadokolacja, nocleg Lourdes
14.06. (wtorek) Lourdes
Baseny dla chorych, Droga
KrzyŜowa, Udział w Liturgii w
Sanktuarium
obiadokolacja, nocleg Lourdes
15.06. (środa) Lourdes – Carcassonne - Avignon (500 km.)
Zwiedzanie Carcassonne
Zwiedzanie Avignon, obiadokolacja, nocleg k. Avignon
16.06. (czwartek) Avignon - La Salette (300 km.)
Zwiedzanie Avignon
Przejazd do La Salette
obiadokolacja, nocleg La Salette
17.06. (piątek) La Salette - Lyon (200 km.)
Zwiedzanie Sanktuarium La Salette
W godzinach popołudniowych przejazd do Lyon
obiadokolacja, nocleg k. Lyon
18.06. (sobota) Lyon - Ars - Koblenz (700 km.)
Zwiedzanie Sanktuarium św. Jana Vianney
Przejazd do Niemiec
22
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Stałe terminy
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 (oprócz m-ca lipca i sierpnia)
Msza św. z udziałem dzieci – w ostatnią niedzielę miesiąca

Plan zajęć katechetycznych w roku 2016
przedszkolaki, dzieci szkolne młodsze, dzieci szkolne
starsze – w niedziele o godz. 10.30
dzieci przygotowujące się do I Komunii –
w soboty o godz. 10.00
młodzieŜ po bierzmowaniu
co drugą niedzielę m-ca o godz. 10.30
Bad Kreuznach
dzieci przygotowujące się do I Komunii św.
w niedziele po Mszy św.
Trier
dzieci przygotowujące się do I Komunii św.
w wyznaczone soboty o godz. 13.00
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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