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Drodzy Parafianie! 
 

     Korzystając z okazji chciałbym podzielić si
kilkoma informacjami jakie czekają nas w najbliŜszym 
czasie w naszej parafii. Przed nami Sakrament 
Bierzmowania, którego udzieli Bp. Jörg Peters z Trewiru 
2 kwietnia w Koblencji. Przed świętami będziemy 
przeŜywać rekolekcje, które wygłosi o. Aleksa
klaretyn z Wrocławia. MoŜe nie wszyscy wiedz
terenu naszej parafii pochodzi młody człowiek, który w 
maju będzie miał świecenia kapłańskie w Poznaniu, na 
które wybieramy się z pielgrzymką, moŜna si
zapisać na ten wyjazd. Na początku czerwca będzie Msza 
prymicyjna, 04.06 o godz. 10.00 w Koblenz na która juŜ 
dziś zapraszam. 
     TakŜe waŜnym wydarzeniem w naszej wspólnocie będą 
obchody 30 lecia istnienia naszej misji, które obchodzić 
będziemy 21 października o godz. 13.00. Uroczystościom 
przewodniczyć będzie Bp. dr Stefan Ackermann, nasz 
ordynariusz. 
     Chciałbym podziękować wszystkim, którzy angaŜują si
w róŜne dzieła w naszej misji, zachęcam teŜ 
do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej.  

 
Z okazji nadchodzących Świ

Wielkanocnych, Ŝyczę wszystkim wiele 
radości i łask płynących ze 

Zmartwychwstania Chrystusa.
 

ks. prob. dr Wojciech
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-program  rekolekcji wielkopostnych

06. - 09. kwietnia 2017 r.
 
KOBLENZ (kościół St. Antonius): 
 

� 06.04. - czwartek, spowiedź godz. 18.00, 
Msza św. z nauką rekolekcyjną godz. 18.30
 

� 07.04. - piątek, spowiedź godz. 18.00, 
Msza św. z nauką rekolekcyjną godz. 18.30 
 

� 08.04. - sobota, spowiedź godz. 11.30, 
Msza św. z nauką rekolekcyjną godz. 12.00

 

� 09.04. - Niedziela Palmowa, spowiedź godz. 
9.00, Msza św. z nauką rekolekcyjną kończącą 
tegoroczne rekolekcje godz.  9.30                                                             

 
NEUWIED (kościół St. Matthias): 
 

� 09.04. - Niedziela Palmowa, spowiedź godz. 
11.30, Msza św. z nauką rekolekcyjną godz. 12.00

 
BAD KREUZNACH  (kościół St. Franziskus): 
 

� 08.04. - sobota, spowiedź godz. 15.30, Msza św.         
z nauką rekolekcyjną godz. 16.00 

 
TRIER (kościół St. Antonius): 
 

� 09.04. - Niedziela Palmowa, spowiedź godz. 
15.30, Msza św. z nauką rekolekcyjną godz. 16.00 

Rekolekcje poprowadzi o. Aleksander Bober
klaretyn z  Wrocławia. 

 

Serdecznie zachęcamy do licznego udziału!
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. Aleksander Bober, 

Serdecznie zachęcamy do licznego udziału! 



 

 
PMK Koblenz                                                                               Sygnały 

4 

 

 

L I T U R G I A 
 

W I E L K I E G O    T Y G O D 
 
KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 19-21:  
 

 09.04. - Niedziela Palmowa - Msza św. 
z poświęceniem palm i procesją o godz. 9.30

 

 13.04. - Wielki Czwartek -  Msza św.          
Wieczerzy Pańskiej o godz. 20.00. 

 

 14.04. - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
o godz. 18.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły.  
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.00

 

 15.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej 
połączona z proceją rezurekcyjną o godz. 21.00

 
TRIER - St. Antonius, Antoniusstr. 1: 
 

 13.04. - Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy 
Pańskiej o godz. 19.00. Adoracja do godz. 20.30
 

 14.04. - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
o godz. 15.00.  

 

 15.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej 
o godz. 20.00. 

 

BITBURG - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14: 
 

 14.04. - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
o godz. 18.00. 

 
BAD KREUZNACH– St. Franziskus, Holbeinstr. 108
 

 13.04. - Wielki Czwartek -  Msza św. Wieczerzy 
Pańskiej o godz. 18.00. Adoracja do godz. 20.
 

 14.04. - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
o godz. 18.30.  

 

 15.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej 
o godz. 18.30 
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BŁOGOSŁAWIENIE  POKARMÓW

 

W  WIELKĄ SOBOTĘ 
 
 

„ŚWIĘCONKA” - 15  KWIETNIA 201
 

 TRIER, St. Antonius, Antoniusstr. 1, godz. 10.00
 

 BAD SALZIG, St. Ägidius, Ägidius Straße 6, godz. 10.00
 

 MAYEN,  Herz-Jesu-Kirche,  Bäckerstraße 10, godz. 11.30
 

 BITBURG,St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14, godz.
 

 NEUWIED,St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10, 
 

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

 

 LAUBACH, St. Stephanus,  godz. 14.00 
 

 DAUN, St. Nikolaus, Wirichstr. 6, godz. 16.00 
 

 BAD KREUZNACH, St. Franziskus, Holbeinstr. 108, go
16.00. 

 

 KOBLENZ, St. Antonius, Brenderweg 19-21, godz. 
14.30 oraz  po Liturgii Wigilii Paschalnej  o godz. 21.00
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TRIER, St. Antonius, Antoniusstr. 1, godz. 10.00 

BAD SALZIG, St. Ägidius, Ägidius Straße 6, godz. 10.00 

Kirche,  Bäckerstraße 10, godz. 11.30 

godz.12.00 

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

KUES, St. Briktius, Weingartenstr. 22, godz. 

 

BAD KREUZNACH, St. Franziskus, Holbeinstr. 108, godz. 

21, godz. 14.00, 
14.30 oraz  po Liturgii Wigilii Paschalnej  o godz. 21.00 
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O K T A W A  W I E L K I E J  N

 
KOBLENZ– St. Antonius, Brenderweg 19: 
 

16.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
 Msza św. godz. 9.30 
 

17.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 9.30
 

23.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego) 
 Msza św. godz. 9.30 
 

NEUWIED– St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10: 

 

16.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
   Msza św. godz. 12.00 
 

17.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 12.00
 

23.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego) 
  Nie będzie Mszy św. o godz. 12.00! 

 
ANDERNACH - Klinika psychiatryczna, Aktienstraße
 

23.04 - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego), Msza św. 
 godz. 12.00 
 
TRIER - St. Antonius, Antoniustr. 1: 
 

16.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
           Msza św. godz. 16.00 
 

17.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 
 

23.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego) 
  Msza św. godz. 16.00          

 
BITBURG– St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14: 
 

16.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
            Msza św. godz. 12.00 
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23.04 - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego)  

Msza św. godz. 12.00 
 

DAUN - St. Nikolaus, Wirichstr. 6: 
 

17.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 
 
BAD  KREUZNACH - St. Franziskus, Holbeinstr. 108:
 

16.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
           Msza św. godz. 14.00 
 

17.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz.  14.00
 

23.04 - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego)  
Msza św. godz. 14.00 
 

BAD SALZIG - St. Ägidius, Ägidius Straße 6: 
 

16.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
           Msza św. godz. 16.30 
 
IDAR OBERSTEIN - St. Walburga, Wasenstraße 20         
16.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
           Msza św. godz. 10.30 
 
LAUBACH - St. Stephanus, dekanat Simmern-Kastellaun
 

17.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz.  1
 

 

 
W Wielki Piątek rozpoczyna się  
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego.  
Przygotuj się do Święta Miłosierdzia. 
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Ratunek dla świata 

w Niepokalanym Sercu Maryi! 
 

W czasie swoich objawień w Fatimie 
Matka BoŜa wyraźnie wskazała na 
warunki, jakie muszą  spełnione, aby 
ratować ludzkość przed zbliŜającą się 
karą za grzechy. Jednym z tych 
warunków było osobiste praktykowanie 
i wprowadzenie na całym świecie 
naboŜeństwa do Niepokalanego Serca 
Maryi. 

10 grudnia 1925 r. zjawiła się 
Najświętsza Panna w Pontevedra, a z 
boku w jasności Dzieciątko. Najświętsza 

Dziewica połoŜyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała serce otoczone 
cierniami, które trzymała w drugiej ręce. Dzieciątko powiedziało: 

- Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, 
otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią je wciąŜ na 
nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie 
powyciągał. 

Potem powiedziała Najświętsza Panna: 
- Córko moja, spójrz, Serce otoczone cierniami, którymi 

niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. 
Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaŜ wszystkim, Ŝe w 
godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, 
którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, 
przyjmą Komunię Świętą, odmówią jedenRóŜaniec i przez 15 minut 
rozmyślania nad piętnastu tajemnicami róŜańcowymi towarzyszyć mi 
będą w intencji zadośćuczynienia. 

15 lutego 1926 r. znowu objawiło się jej Dziecię Jezus. Pytało 
się jej, czy juŜ rozpowszechniła naboŜeństwo doMatki Najświętszej. 
Łucja przedstawiła Mu trudności, które miał spowiednik i 
odpowiedziała,  Ŝe matka przełoŜona była gotowa je  rozpowszechnić,  
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ale spowiednik oświadczył, Ŝe sama nic nie poradzi. Jezus 
odpowiedział: 

- To prawda, Ŝe twoja przełoŜona sama nic nie poradzi, ale z 
Moją łaską moŜe wszystko. 

Łucja przedstawiła Panu Jezusowi trudności, jakie niektóre 
dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź św. 
mogła być 8 dni waŜna. Pan Jezus odpowiedział: 

- Tak, moŜe być waŜna nawet wiele dłuŜej pod warunkiem, Ŝe 
są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują, i Ŝe mają zamiar zadośćuczynić 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 

- Mój Jezu, a gdy ktoś zapomni wzbudzić tę intencję:
Jezus odpowiedział: 

- To mogą uczynić to przy następnej spowiedzi św., gdy się nadarzy 
okazja. 

Opr. Barbara Radacka, źródło: Wspomnienie s. Łucji z Fatimy

tariado dos Pastorinhos, Tom 1, s. 200-201, Fatima 2007

 
 

 
Święty Mikołaj w Koblencji dnia 11.12.2016 
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ROK 2017 – ROKIEM FATIMSKIM,  
 
 rokiem modlitwy róŜańcowej, rokiem naszej ukochanej 
Maryi, która wzywa nas wszystkich do modlitwy róŜańcowej. Za 
kogo?  Za cały świat, za nas samych, za naszą rodzinę, naszych 
najbliŜszych, sąsiadów, znajomych oraz duchowieństwo. Wręcz 
powiedziałabym, Ŝe to jest naszym zadaniem „chrześcijanina” modlić 
się za osoby, które tego potrzebują. Mamy tyle moŜliwości, aby 
odmówić róŜaniec. Wiele osób mówi, Ŝe brak im czasu na modlitwę. 
Słuchajcie, czy to prawda? PrzecieŜ czas mamy na wszystko. A na 
modlitwę? – Nie? 
 W dzisiejszym czasie bardzo popularna jest nowenna 
pompejańska, odmawia się ją przez 54 dni, składa się ona z dwóch 
części. I- to część błagalna, a II- to część dziękczynna, do tego 
wszystkiego jest krótka modlitwa, którą mówi się przed i po róŜańcu. 
Nic skomplikowanego, całkiem prosta  modlitwa, która składa się z 
trzech części róŜańca, kto chce moŜe i 4 części odmówić, nic nie stoi 
na przeszkodzie. 
  Opowiem moŜe o sobie. 
 OtóŜ juŜ w tamtym roku czułam bardzo aby odmówić tę 
nowennę, ale tak jak kaŜdego – przeraŜała mnie ilość róŜańcy w ciągu 
dnia. I odsuwałam to na następny dzień. Trwało to przez jakiś czas. 
W sercu bardzo mocno czułam tę modlitwę, ale moja „wola” i 
podjęcie tej decyzji, nie pozwalało mi to zrobić. Strach? Ale przed 
czym?  Chyby   przed tym, Ŝe  „stchórzę”,  Ŝe nie  dam  rady, itd.  Ale  
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nasza ukochana Maryja znalazła na to inny sposób. OtóŜ: naleŜę do 
grupy w której podjęliśmy decyzje aby zrobić akt 
oddania/poświęcenia się Maryi Pannie, tzn. Traktat  z Maryją, który 
napisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Traktat trwa przez 
33-dni. Nie było to teŜ takie proste. Tyle modlitw kaŜdego dnia, i 
jeszcze moje prywatne modlitwy, które odmawiam.  Przez cały ten 
czas mocno czułam, Ŝe mam mówić nowennę pompejańską. Ale jak? 
Pytałam się sama siebie. „Nie dam rady” – 3 róŜańce dziennie – praca 
– dom – itd. Prosiłam Maryję,  aby mi w tym pomogła. I co się 
okazało: po Traktacie zaczęłam sama od siebie mówić dziennie 3 
róŜańce plus modlitwy, które dziennie odmawiam. I po jakimś dniu z 
kolei ocknęłam się i zrozumiałam to,  co ja robię. PrzecieŜ to jest juŜ 
„nowenna pompejańska”, moje serce ogarnęła wielka radość, 
wielbiłam i chwaliłam Maryję  w moim sercu, za to czego dokonała. 
Ta Święta Mama dokonała tego o co ją prosiłam, w sposób dla mnie 
bardzo cudowny. Na drugi dzień mieliśmy w pracy powaŜne zebranie 
z naszym szefem. Zebranie nie było pozytywne, bardzo się tym 
przejęłam (atmosferą w pracy jaka istniała). Muszę ale dopowiedzieć, 
Ŝe byłam tam „nowa” dopiero co się przyjęłam do pracy. I tak 
naprawdę nie wiedziałam o co chodzi. I w tym poczułam, Ŝe od dziś 
zacznę mówić nowennę pompejańską za wszystkie koleŜanki z pracy, 
aby Maryja zmiaŜdźyła głowę węŜa! Modlitwa poszła mi bardzo lekko, 
kaŜdego dnia nie umiałam się doczekać kiedy zacznę się modlić. Tak 
przeszyły 54 dni modlitwy róŜańcowej. I co się okazało? W ostatnim 
dniu nowenny, poszłam do pracy (po tygodniowym urlopie) i 
usłyszałam nowe wiadomości, Ŝe dwie osoby zostały zwolnione 
(mianowicie te, które robiły największe zamieszanie) i poszukiwali 
nowych pracowników. Do tego muszę dodać, Ŝe moim „takim cichym” 
marzeniem było zmienić stanowisko pracy (z tego powodu, Ŝe było mi 
cięŜko) ale nikomu tego nie mówiłam. W ciągu jednego tygodnia 
dostałam się na miejsce pracy, o którym w ciszy mego serca 
marzyłam. Jestem taka szczęśliwa, i kaŜdego dnia dziękuję naszej 
ukochanej Maryi za Jej dzieło! To było tylko moim marzeniem, które 
(tak myślałam) nigdy się nie spełni. Atmosfera w pracy jest super! 
Rozumiemy się bardzo dobrze i nie ma Ŝadnych intryg. Dzisiaj minął  
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juŜ rok od tej pierwszej  nowenny, a ja mówię   juŜ  piątą  z  kolei,  i 
mam  takie  wraŜenie, Ŝe  nigdy  jej  nie skończę. Za kaŜdym razem 
chcę zrobić sobie małą przerwę w odmawianiu tej nowenny, ale jakoś 
nie potrafię. Za  kaŜdym razem w połowie nowenny, juŜ Maryja 
wskazuje mi osoby, za które mam się modlić. Mój „plan” nigdy nie 
jest zrealizowany, ja osobiście obmyślam sobie kogoś innego, a nasza 
Mama pokazuje mi wręcz odwrotnie. Jestem posłuszna tym 
natchnieniom, które dostaję. I co stwierdziłam, Ŝe w tym wszystkim, 
nie jest waŜne widzieć od razu owoce tej modlitwy. Z tych pięciu 
nowenn, dwie zostały natychmiast wysłuchane, 3- następne jeszcze 
„nie”. Ale ja nie wiem dokładnie co dokonuje się w sercach tych osób. 
Ja osobiście zyskałam bardzo wiele... Moja miłość do Maryi wzrosła o 
tysiąckroć! Nie umię tego w słowach objąć. Zrobiła mi się tak bliska, 
jak nigdy dotąd, chociaŜ róŜanieć odmawiam dziennie juŜ od kilku lat. 
Rozmawiam z Nią kaŜdego dnia, tak jak rozmawia się z męŜem czy 
dziećmi, całkiem otwarcie – normalnie. Moje marzenia, które mam, 
oczywiście jeŜeli zgodne są z wolą BoŜą – Maryja mi je spełnia, Ŝe 
niekiedy objawia się to na zewnątrz. Nawet w pracy obce osoby mi 
mówią, „ale od pani emanuje dobro, radość... i te oczy „takie 
święcące” itd. Jedna z osób powiedziała mi raz – dziś miałam taki 
cięŜki dzień, nic mi się nie chciało. Przyszłam tutaj i pani uśmiech i to 
dobre odbicie twarzy, zmieniło mój humor – i uratowało mój dzień. 
To jest jeden z wielu przykładów... 
 Jestem pewna, Ŝe to, zawdzięczam Maryi, tej modlitwie i Jej 
obecności w moim Ŝyciu. Poprzez to moŜemy innym dać i – dobry 
uśmiech, dobre miłosne spojrzenie, słowo, które doda otuchy. I tego 
są owoce. W pracy nieraz się modlę i wielbię Maryję za wszystko co 
mi przygotowała danego dnia. Proszę Ją,  aby przeze mnie działała. 
Właśnie poprzez te proste gesty: - uśmiech, słowo, spojrzenie, dotyk 
... moŜe nie zawsze mi się to uda, - ale to nie waŜne. Jestem 
człowiekiem, który robi teŜ błędy, tego jestem świadoma. Jeden z 
wizjonerów zapytał Maryję „dlaczego jesteś taka piękna?” Maryja 
odpowiedziała – „bo jestem Miłością”.KaŜda modlitwa, kaŜdy 
róŜaniec, koronka czy litania skierowana do Maryi przynosi owoce.  
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Niekiedy natychmiast, a niekiedy po  jakiś dopiero  czasie. Ale 
wolno nam zwątpić w moc modlitwy. Najkrótszą drogą jaką mamy my 
katolicy tj. droga „Przez Maryję do Jezusa”. Jezus nigdy nie odmówi 
Swojej Mamie tego, o co Ona Go poprosi. 
 Rok Fatimski jest szczególnym rokiem dla nas wszystkich. 
Rokiem wielkiej modlitwy róŜańcowej. Nie jest niek
musimy przejść nieraz przez róŜne burze w naszym Ŝyciu. Są róŜne 
pokusy tego typu: 

� a po co będziesz się modlić to i tak nic nie przyniesie
� nie masz przecieŜ czasu, aby modlić się cały dzień
� masz zamiar „klepać” jedno i to samo, przecieŜ to bzdura

itd. 
 Zły walczy o kaŜdą osobę i o kaŜdego z nas, aby odciągnąć 
nas od modlitwy i aby nas i innych za których „moŜe” byśmy się 
modlili,  zniszczyć. To jest jego jeden cel!! Ale nie dajmy się, bo 
mamy największą broń – jaka jest na świecie tj. ROśANIEC!!! Nie 
bójmy się być  „Rycerzami Maryji”. 

Twoje ukochane dziecko - Małgorzata Malaka
 
 

 

Natalia i Klara
oraz

Marzena, Wioleta, Mariola 
i Kasia
wraz

ze św. Mikołajem
w Koblencji
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Nowenna pompejańska 
 

Ks. dr Zbigniew Stokłosa 
 

Jak co roku październik jest 
miesiącem w szczególny sposób 
poświęconym modlitwie róŜańcowej. 
Przez cały miesiąc wierni gromadzą 
się na naboŜeństwach róŜańcowych 
odmawiając modlitwę oraz 
kontemplując wydarzenia z Ŝycia 
Jezusa Chrystusa i jego matki, 
Maryi. Modlitwa ta pomaga nam 
naśladować Ich w naszym Ŝyciu 
osobistym, rodzinnym i społecznym. 
RóŜaniec to modlitwa przemieniająca świat, zwłaszcza gdy jest 
odmawiana wspólnie. Mocy modlitwy róŜańcowej doświadczaliśmy nie 
raz jako naród. Doświadczają jej mocy rodziny i poszczególne osoby. 
Za odmówienie w całości (i bez przerwy) przynajmniej 
róŜańca (pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, 
wspólnocie zakonnej czy poboŜnym stowarzyszeniu, połączone z 
rozmyślaniem nad rozwaŜanymi tajemnicami moŜna uzyskać odpust 
zupełny (odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami 
cząstkowy). 
Oprócz tradycyjnie odmawianego róŜańca istnieją takŜe inne formy 
tej modlitwy jak na przykład Nowenna pompejańska.
osób, które odmawiały tę modlitwę moŜna przeczytać na stronie 
internetowej: www.pompejanska.rosemaria.pl. KaŜdy człowiek moŜe 
doświadczyć wielkiej mocy Nowenny pompejańskiej jeśli weźmie do 
ręki róŜaniec. Wiara, wytrwałość w modlitwie i zaufaniu będzie 
nagrodzona. 

Jak powstała Nowenna pompejańska 
Błogosławiony Bartolo Longo otrzymał od Maryi obietnicę: 
„Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na moją cześć tę 
nowennę”. Nowenna pompejańska polega na odmawianiu trzech 
części róŜańca przez 54 dni. Jest to wymagająca czasu i cierpliwości 
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modlitwa, ale owoce, które przynosi, zadziwiają tych, którzy decydują 
się nią modlić. Do jej rozpropagowania przyczynił się błogosławiony 
Bartolo Longo – adwokat, który miał niezwykły charyzmat szerzenia 
róŜańca. To człowiek, który przeŜył głębokie nawrócenie. Jako 
młodzieniec był zdeklarowanym antyklerykałem i wolnomyślicielem. 
Interesował się równieŜ ezoteryką i brał udział w seansach 
spirytystycznych. Pewnego dnia, gdy był pogrąŜony w rozpaczy, 
usłyszał w swoim sercu słowa: „Kto szerzy róŜaniec, ten będzie 
ocalony!”. 
 Odtąd rozpoczął Ŝmudną drogę popularyzowania tej modlitwy 
wśród mieszkańców Doliny Pompejańskiej. Na początku szło mu to 
opornie, jednak po wielu latach jego starania zaowocowały 
rozpropagowaniem róŜańca i wybudowaniem bazyliki Królowej 
RóŜańca w Pompejach. 26 października 1980 r. Jan Paweł II wyniósł 
go do chwały ołtarzy. 
Błogosławiony Bartolo tak pisał o róŜańcu jako skutecznym środku 
uświęcania człowieka: „O błogosławiony róŜańcu Maryi, słodki 
łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, która nas 
jednoczysz z aniołami; wieŜo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny 
porcie w morskiej katastrofie. Nigdy cię juŜ nie porzucimy. Będziesz 
nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek 
gasnącego Ŝycia…”. 

Jak odmawiać Nowennę pompejańską 
Nowenna trwa 54 dni. KaŜdego dnia odmawiamy trzy części RóŜańca 
Świętego (radosną, bolesną i chwalebną; moŜna teŜ odmawiać 
czwartą część z Tajemnicami Światła).  

Przed rozpoczęciem kaŜdej z wszystkich trzech części róŜańca, 
wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy: 
Ten RóŜaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo RóŜańca Świętego. 

Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny 
pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu kaŜdej części róŜańca, 
odmawiamy następującą modlitwę: 
Pomnij o miłosierna Panno RóŜańcowa z Pompejów, jako nigdy 
jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z RóŜańcem 
Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony.  
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Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale 
przez święty Twój róŜaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla 
Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.  

Przez następne 27 dni odmawiamy część dziękczynną 
nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu kaŜdej z trzech 
części róŜańca, odmawiamy następującą modlitwę: 
CóŜ Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe Ŝycie 
poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o 
Dziewico RóŜańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy 
wezwałem, nawiedziła mnie łaska BoŜa. Wszędzie będę opowiadać o 
miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać 
naboŜeństwo do RóŜańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak 
dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, 
grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały  
świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, 
wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.  

NiezaleŜnie od modlitw końcowych, kaŜdą z trzech części 
róŜańca kończymy po jej odmówieniu trzykrotnym westchnienie do 
Matki BoŜej: 
Królowo RóŜańca Świętego, módl się za nami! 

Wytrwałość w modlitwie róŜańcowej 
Modlitwa róŜańcowa przyniesie niezwykłe owoce, jeŜeli człowiek 
będzie modlił się z dziecięcą ufnością, w całkowitej szczerości, 
prostocie czystego serca i gdy przebaczy z serca wszystko wszystkim, 
do nikogo nie chowając urazy. Czyste serce to trwanie w stanie łaski 
uświęcającej. Dlatego przed rozpoczęciem Nowenny pompejańskiej 
trzeba najpierw oczyścić swoje serce w sakramencie pokuty. Modląc 
się na róŜańcu człowiek otrzymuje duŜo więcej łask aniŜeli prosi. 
Dlatego pamiętać trzeba o wdzięczności za to co otrzymuje się 
zupełnie za darmo przez ręce Matki Pięknej Miłości. Trzeba mówić o 
tym innym. A zachętą do odmawiania tej pięknej modlitwy będą 
słowa świętego Jana Pawła II: „Bądźmy wytrwali w odmawianiu 
róŜańca, czy to w kościelnej wspólnocie, czy w zaciszu naszych 
rodzin: modlitwa ta w miarę powtarzanych wezwań połączy serca, 
rozgrzeje   płomień    domowego    ogniska,  umocni   nadzieję  oraz  
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sprowadzi na wszystkich wielki spokój i radość Chrystusa, który dla 
nas narodził się, umarł i zmartwychwstał”. 
 

 

Modlitwa papieŜa Pawła VI o nowe powołania 
 

Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić 
łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych 
i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli 
tak jak Ty powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie 
ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę. 
Panie, który Ŝyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie 
horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema 
prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by 
odpowiadając na Twoje wołanie, przedłuŜali tu, na ziemi, Twoją 
misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i 
światłością świata. 
Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie równieŜ na wiele serc 
kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie 
doskonałości ewangelicznej, oddania się w słuŜbie Kościołowi oraz 
braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen. 
 
 
 
 
 
 

 

Pomoc psychologiczna 
 

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

Ks. dr Zbigniew Stokłosa 
 
Jedną z najpopularniejszych modlitw 
maryjnych jest niewątpliwie Litania 
Loretańska, którą Kościół nie tylko 
oficjalnie zatwierdził obdarzając ją 
licznymi odpustami, ale równieŜ 
gorąco zaleca jej odmawianie 
swoim wiernym podczas róŜnych 
naboŜeństw, zwłaszcza majowych i 
październikowych. 
 
Początki litanii 

Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo”, 
oznaczającego „pokornie prosić, błagać”. Litania jest więc łańcuchem 
wezwań modlitewnych, sięgających przewaŜnie zamierzchłej 
przeszłości chrześcijańskiej, a nawet biblijnej. W liturgii 
starochrześcijańskiej ograniczały się one do trzykrotnego błagania o 
zmiłowanie kaŜdej z trzech osób boskich: Kyrie eleison, Christe 
eleison, Kyrie eleison. Wezwania te odmawiano początkowo przed 
rozpoczęciem Mszy św., zazwyczaj na przemian diakon z wiernymi. 
Wezwań tych, takŜe „Amen” i „Alleluja”, nie tłumaczono w liturgiach 
niegreckich na języki narodowe na znak pamięci o czcigodnej liturgii,  
z której się wywodzą. 
Chrześcijanie imperium rzymskiego, świadomi groŜącego im 
niebezpieczeństwa ze strony wojującego pogaństwa, zabezpieczali się 
przed jego demoniczną siłą takŜe wezwaniami o wstawiennictwo do 
Aniołów i do Męczenników, a później takŜe do wszystkich innych 
Świętych. Tak powstała Litania do Wszystkich Świętych, która od 
początku miała swój własny schemat błagań i wezwań: po wstępnych 
błaganiach do trzech Osób Boskich następowały w pierwszej części 
wezwania do poszczególnych Świętych, a w drugiej błagania o 
miłosierdzie i litość u samego Chrystusa przez Jego zasługi. Litania 
kończyła się trzykrotnym błaganiem Chrystusa, Baranka BoŜego, o 
zmiłowanie oraz oracją do Boga za pośrednictwem wszystkich 
Świętych.Litania do Wszystkich Świętych zawierała trzy wstępne 
wezwania do Najświętszej Maryi Panny: Święta Maryjo, Święta BoŜa 
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Rodzicielko i Święta Panno nad pannami. Wezwania te dały początek 
osobnym wezwaniom do Najświętszej Maryi Panny pod róŜnymi 
tytułami, które tworzono i dodawano dowolnie do juŜ istniejących. 
Kuźnią tych wezwań, a zatem i róŜnych litanii maryjnych było 
średniowiecze, w którym począwszy od XII wieku oŜywiał się kult 
maryjny na niebywałą skalę, zwłaszcza w aspekcie duchowego 
macierzyństwa, a więc i orędownictwa i wstawiennictwa. Materiału do 
wezwań szukano w Biblii oraz w aforyzmach Ojców i Doktorów 
Kościoła, a takŜe w formularzach mszalnych i brewiarzowych. 
Najstarsze manuskrypty tych litanii znajdują się między innymi w 
bibliotece w Moguncji. 
 
Litania Loretańska 

Loreto (od łac. lauretum – wawrzyn) jest włoskim 
miasteczkiem w prowincji Ancona, oddalonym o 5 km od Morza 
Adriatyckiego. We wczesnym średniowieczu znajdował się tu 
wawrzynowy gaj na wzgórzu, na którym około 1100 roku 
wybudowano kaplicę na cześć Matki BoŜej, która szybko stała się 
miejscem pielgrzymkowym. Jego sława wzrosła, kiedy w roku 1204 
przeniesiono do niej cudowny obraz Matki BoŜej z Trsatu (Tersatto) w 
Dalmacji, namalowany rzekomo przez św. Łukasza. Legenda z XIV 
wieku podaje, Ŝe w roku 1291 aniołowie przenieśli domek św. 
Rodziny z Nazaretu do Tersato, stąd w roku 1294 do Recanti, a w 
końcu w roku 1295, na święte wzgórze wawrzynowe w Loreto. 
Legenda, co do prawdziwości której moŜna mieć róŜne zdanie, 
dowodzi tego, Ŝe Loreto w średniowieczu uchodziło za miejsce 
pielgrzymkowe i Ŝe tutaj oddawano szczególną cześć BoŜemu 
Macierzyństwu Najświętszej Maryi Panny i tajemnicy Wcielenia. 
W Loreto sławiono Matkę BoŜą takŜe róŜnymi litaniami, wśród których 
szczególnie jedna przypadała do gustu przybywającym tu 
pielgrzymom z całej Europy, którzy z kolei rozpowszechniali ją w 
swoich środowiskach. PapieŜ Sykstus V wymienił ją po raz pierwszy w 
1581 roku w bulli Redituri, nadając za jej odmawianie przywilej 
odpustu oraz polecając jej odmawianie duchowieństwu Kurii 
Rzymskiej. Określenia Litania loretańska zaczęto uŜywać częściej od 
czasu skomponowania do niej melodii w 1575 roku przez Constanzo 
Portę, dyrygenta chóru w Loreto, gdzie szczególnie czczono 
Loretańską Matkę BoŜą. W okresie pontyfikatu papieŜa Klemensa VIII  
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znanych było w Kościele wiele litanii, które nie zawsze były 
teologicznie poprawne dlatego tenŜe papieŜ w roku 1601 zniósł 
wszystkie litanie za wyjątkiem Litanii do Wszystkich Świętych i Litanii 
Loretańskiej. Litania Loretańska stała się od tego czasu jedyną litanią 
maryjną, którą lud wierny sławił Matkę BoŜą. W trzydzieści lat później 
w 1631 roku św. Kongregacja Obrzędów zakazała wszelkich 
dodatków do jej tekstu bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej. Te 
dekrety utorowały Litanii Loretańskiej uprzywilejowany wstęp do 
wszystkich kościołów i ksiąŜeczek do naboŜeństwa. 
 
Współczesny kształt Litanii Loretańskiej 

W czasach nowoŜytnych utworzył się klasyczny model Litanii 
loretańskiej z 12 wezwaniami do Maryi – Matki BoŜej, 4 (lub 6) do 
Maryi – Dziewicy, 13 symbolicznymi, 6 (lub 7) do Maryi – Królowej i 
kilkoma (4 lub 5) wprowadzonymi okolicznościowo. Litania loretańska 
ma 3 części: wstęp, który stanowią wezwania greckie Kyrie elejson i 
inwokacje skierowane do osób Trójcy Świętej (podobnie jak w innych 
litaniach), właściwy temat (Maryja), złoŜony z 3 samodzielnych 
wątków: dogmatycznego (od Święta Maryjo do Panno wierna), 
historiozoficznego (od Zwierciadło sprawiedliwości do WspomoŜenie 
wiernych) i eschatologicznego (od Królowo Aniołów do Królowo 
Polski) oraz zakończenia skierowanego do Jezusa Odkupiciela (3-
krotne Baranku BoŜy). 

W miarę potrzeb i okoliczności Litanię Loretańską wzbogacano 
w ciągu wieków nowymi wezwaniami: WspomoŜenie wiernych 
(1571), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1854), Królowo 
róŜańca świętego (1883), Matko dobrej rady (1903), Królowo pokoju 
(1917), Królowo wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (od 1964 
fakultatywne, 1980 przyjęte przez większość konferencji episkopatu), 
Królowo rodzin (1995). Franciszkanie trzech gałęzi uzyskali 
pozwolenie na zamieszczenie w Litanii loretańskiej (na ostatnim 
miejscu) własnego wezwania Królowo zakonu serafickiego (1910), a 
karmelici stosują od 1689 (na mocy decyzji zakonu) wezwanie Regina 
Decor Carmeli, w Polsce Królowo szkaplerza świętego. Kościół w  
Polsce uzyskał w 1908 roku zgodę na wprowadzenie wezwania 
Królowo Korony Polskiej, które po drugiej wojnie światowej zmieniono 
na Królowo Polski. 
Medytacyjny charakter Litanii Loretańskiej 
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Ze względu na wielokrotne powtórzenia jednakowo 

brzmiących zwrotów, Litania Loretańska ma charakter medytacyjny, a 
więc wymaga od modlącego się wyjątkowej uwagi i skupienia. 
Praktyka głośnego, lub półgłośnego, powtarzanego recytowania 
odpowiada ściśle pierwotnemu sensowi łacińskiego słowa „meditari” 
tzn. „rozwaŜać jakąś treść” i „w milczeniu otwierać się na tajemnicę”. 
Chodzi o powtarzanie określonych zdań, czy wezwań, które pragnęło 
się przyjąć do serca, i które skutecznie oddziaływały na Ŝycie 
modlącego się oraz kształtowały jego Ŝyciową postawę. 

Taka medytacja, mająca początek we wczesnym 
chrześcijaństwie, opierała się w swojej treści albo na tekstach 
zaczerpniętych z Pisma Świętego, albo na swobodnie sformułowanych 
krótkich modlitwach, lecz równieŜ opartych na Biblii. Litania 
Loretańska zawiera odniesienia do prawd biblijnych, zarówno 
starotestamentalnych jak i nowotestamentalnych. I tak na przykład 
znajdziemy w wezwaniach Litanii odniesienie do Księgi Mądrości 
(Stolica Mądrości), czy Księgi Pieśni nad Pieśniami (RóŜa duchowna, 
WieŜa z Kości Słoniowej). Zawarta w Litanii symbolika Przybytku 
ukazuje Maryję jako napełnioną Duchem Świętym. Maryja nazwana 
Gwiazdą Zaranną symbolizuje nadchodzący nowy dzień, kiedy 
wypełni się dzieło zbawienia, poprzez siłę i moc Chrystusa, o czym 
czytamy w Dziejach Apostolskich. Człowiekowi czytającemu Pismo 
Święte, przytoczone w Litanii biblijne symbole nie sprawiają 
większych trudności. Tym natomiast, którzy mają trudności w ich 
zrozumieniu, Litania moŜe stać się przyczynkiem do częstszego 
czytania Pisma Świętego i głębszego wniknięcia w jego sens. 

W Litanii Loretańskiej widzimy Maryję roztropną, wierną, 
opiekuńczą, macierzyńską, poboŜną…. Oczywiście nie znajdziemy w 
niej cech przypisywanych jedynie Bogu, jak „boskość”, czy 
„odwieczność”. Widzimy Maryję, w której Bóg dokonał „wielkich 
rzeczy” i  który stawiając nam Maryję za przykład wiary przychodzi 
nam z pomocą. W Litanii przyzywamy wstawiennictwa Matki Jezusa, 
oddajemy Jej cześć i kierujemy ku niej nasze modlitewne prośby. 
Lecz warto pamiętać, Ŝe powinny one zostać podporządkowane tej 
najbardziej fundamentalnej modlitwie, będącej prośbą o łaskę 
zbawienia, które daje Bóg. 
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K  ą  c  i  k       p  o  e  z  j  i

 

Polska 
 

Jest takie miejsce gdzie płynie rzeka 
w trzcinach grają cykady 
śółcieni kwiaty jak szklanki mleka 
płyną po tafli wody 
 
Wierzby płaczące wcale nie płaczą 
patrzą jak tańczą łabędzie 
A w wodnych liliach i tataraku 
pająk srebrzystą sieć przędzie 
 
Zaczarowane są nasze lasy 
pola i zboŜa łany 
W pszenicy złotej czerwone maki 
na miedzach kwitną  łopiany 
 
Jak chcesz usłyszysz okrzyk Ŝurawia 
co szyje z trawy podnosi 
Bocian nad stawem na jednej nodze 
Ŝabę o rękę prosi 
 
Tego nie znajdziesz w dalekim świecie 
choć mil przebędziesz tysiące 
Wszystko to spotkasz w naszym powiecie 
tuŜ za twym miastem przy łące 
 

Janusz Marszałek
                                                          parafianin
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Pielgrzymki w roku 2017 
 

 6 maja, pielgrzymka autokarem do Trier w ramach „Heilg
Rock- Tage”. Cena 10 euro. Wyjazd o godz. 14.00 sprzed 
kościoła St. Antonius w Koblenz. 
 

  od 21 – 24 maja,  pielgrzymka autokarowa do Poznania na 
święcenia kapłańskie naszego parafianina Mateusza Schleger. 
Po drodze zwiedzimy: Poznań, Gniezno, Licheń i Toruń. 
W drodze powrotnej Berlin. Cena 280,- euro. 
 

 27 maja, XII PIESZA pielgrzymka do Sanktuarium Matki BoŜej 
w Kamp-Bornhofen. Msza św. w kościele klasztornym o. fran
ciszkanów o godz. 16.00. Wyruszamy z parkingu Rittersturz 
godz. 7.30. 
 

 od 5 – 11 czerwca,  pielgrzymko-wycieczka samolotem 
Grecji śladami św. Pawła. Cena 1170,- euro. 

 
 od 2 – 4 października, pielgrzymka autokarowa do Padwy 
(m.in. Bazylika św. Antoniego) i Wenecji (m.in. Bazylika św. 
Marka). Cena dorośli 290,- euro, dzieci 260,- euro. 

 
 od 3 – 9 grudnia, wycieczka samolotem do Chin. Zwiedzimy 
m.in. Pekin i Szanghaj. Cena ok. 1130,- euro.    
 

 W okresie od 18 lutego do 3 marca 2018 roku, 
samolotem do Meksyku,  do Matki BoŜej z Guadalupe. Cena 
ok. 2700,- euro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisy i informacje w biurze Misji pod nr. telefonu 0261 82204
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� NaboŜeństwa Drogi KrzyŜowej w piątki Wielkiego Postu         

o godz. 18.00 bezpośrednio przed wieczorną Mszą św.     
 

� Gorzkie śale w niedziele Wielkiego Postu -  godz. 9.10 
 

� 11.03.  Nauki przedślubne w pomieszczeniach biurowych – 
godz. 16.00 

 

� 20.03. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP - Msza św. 
godz. 18.30 

 

� 25.03. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Msza św. godz. 
12.00 

 

� 02.04.  Uroczystość  przyjęcia sakramentu 
bierzmowania -  podczas Mszy św. o godz. 11.00 

 

� 28.04 – 30.04.  Sympozjum teologiczno-pastoralne dla 
świeckich w Schönstatt 

 

� NaboŜeństwa majowe - w kaŜdy piątek przed  Msza św. 
 

� 13.05.  Jubileusz 20-lecia kapłaństwa naszego ks. prob. 
Wojciecha. Uroczysta Msza św. w kościele Herz-Jesu-Kirche   
o godz. 17.00, a następnie wspólna zabawa przy grillu na 
zapleczu kościoła 

 

� 25.05. Wniebowstąpienie Pańskie - Msza św. o godz. 9.30 
 

� 04.06.   Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Msza św. godz.  
9.30. O godz. 10.00 Msza św. prymicyjna neoprezbitera 
ks. Mateusza Schleger, a następnie odpust parafialny 

 

� NaboŜeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa - w kaŜdy piątek przed Mszą św.  
 

� 15.06.  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - 
Msza św. w połączeniu z procesją BoŜego Ciała o godz. 11.00 
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� 24.06.  XV Polonijne Spotkanie Młodych w „Concordii”
 

� 15.08.  Uroczystość Wniebowzięcia Matki BoŜej 
o godz. 18.30 

 

� 26.08.  Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
 

� 21.10.  Jubileusz 30-lecia PMK w Koblencji. 
Msza św. o godz. 13.00. Przewodniczącym liturgii 
będzie Bp. dr Stephan Ackermann. Po Mszy św. 
świętowanie przy kawie, cieście, zabawach i grillu 
kościele św. Antoniego 

 

� 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 
św. (oprócz m-ca lipca i sierpnia). 

 

� dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi - Msza św. w 
sobotę miesiąca Msza św. o godz. 12.00  

 
 

 

� Bernkastel-Kues - 06 maja (sobota) podczas Mszy św. 
o godz. 18.30 
 

� Bad Kreuznach - 07 maja podczas  Mszy św. 
o godz. 13.00 

 

� Koblenz - 07 maja (niedziela) Uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej oraz Rocznicy Komunii Świętej 
Mszy św. o godz. 9.30 

 

� Bitburg - 04 czerwca (niedziela) podczas Mszy św. 
o godz. 12.00 
 

� Trier - 04. czerwca (niedziela) podczas Mszy św. 
o godz. 16.00 
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szą św. oraz      
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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 
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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 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 pomieszczeniach biurowych o godz. 10.00 
 
 

 dzieci przygotowujące się do I-komunii św 
jące soboty: 18.03.2017;  01.04.2017;  22.04.2017 o godz. 
10.30 – 12.00 w biurze przy ul. An der Meerkatz 2
 
 

 dzieci przygotowujące się do I-komunii św. 
w niedziele po Mszy św. o godz. 14.00. 
 

 

 
INTERNETOWA SZKOŁA W JĘZYKU POLSKIM

 
Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny, który oferuje bezpłatną 
polską edukację dla dzieci Polaków przebywających za granicami 
kraju. UmoŜliwia najmłodszym stały kontakt z językiem ojczystym 
oraz zapewnia wykształcenie zgodnie z polską podstawą 
programową. Polska szkoła przez Internet wspiera rodaków za 
granicą w edukacji dzieci, która odbywa się na poziomie:
szkoły podstawowej, gimnazjum. 
Opiera się na nauczaniu przez Internet z pomocą interaktywnych 
materiałów, dzięki czemu nauka staje się przyjemnością. To rodzic i 
dziecko wybierają czas wykonywania ćwiczeń czy ucz
lekcji, dzięki temu dzieci mają moŜliwość bycia częścią polskiego 
szkolnictwa przebywając na emigracji. Specjalnie stworzona platforma 
edukacyjna zawiera pomoce naukowe, w tym scenariusze lekcji i 
wskazówki do pracy z dzieckiem, tak by z łatwością przyswajało 
niezbędną wiedzę. 
        Zapisy: https://www.libratus.edu.pl/ 
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ością przyswajało 
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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  Straße 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  
od Niedzieli Miłosierdzia BoŜego w klinice psychiatrycznej, 
Aktienstraße 

♦ w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.00 
 
Nickenich - St. Arnulf,  Arnulfusstraße 2 

♦ 20.05.2017, 18.06.2017, 16.09.2017, 28.10.2017, 
25.11.2017, 09.12.2017 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  
o godz. 10.15  ->19.03.,  30.04.,  14.05. 2017;                
godz. 16.30  –> 16.04.2017 

 

Laubach - St. Stephanus  (Dekanat Simmern-Kastellaun)
♦ o godz. 10.30  –> 26.03.2017, o godz. 10.30 

2017, o godz. 16.30  -> 28.05.2017 
 

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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Piotr Prończuk 

 

               o 

Kastellaun) 
26.03.2017, o godz. 10.30  –> 17.04. 

pół godz. przed kaŜdą Mszą św. 

Ks. dr Zbigniew Stokłosa 

       

Weingartenstraße 22 

pół godz. przed kaŜdą Mszą św. 




