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Słowo Księdza Proboszcza

D

rodzy parafianie,

dziękując Bogu za wszelkie łaski jakimi nas
obdarza na codzień, stajemy na progu Wielkiego
Postu. Jest to czas przemiany, zastanowienia się nad
sobą i życiem. Skorzystajmy ze spowiedzi
wielkopostnej oraz w miarę możliwości z rekolekcji
wielkopostnych, które w tym roku wygłosi ks. mgr
Adam Sobótka, proboszcz z Urazu k/Wrocławia.
Obecny rok poświęcony jest osobie Św. Jana Pawła
II, będziemy wspominać 100 lecie jego urodzin. Niech
dzieło jakie nam pozostawił będzie dla nas wskazówką,
jak mamy żyć i postępować.
Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy, życzę
wszystkim wraz z księdzem Piotrem i Zbigniewem,
wiele radości płynącej ze Zmartwychwstania. Niech
Jezus miłosierny błogosławi nam i naszym rodzinom.
ks. Wojciech Styś, proboszcz
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ramach przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
w naszej misji odbędą się rekolekcje wielkopostne połączone ze
spowiedzią wielkanocną. Rekolekcje poprowadzi ks. mgr Adam
Sobótka prob. z Urazu k/ Wrocławia.

W

Koblenz - St. Antonius, Brenderweg 17
02.04. - czwartek
godz. 18:30

Msza św. z nauką rekolekcyjną

03.04. - piątek
godz. 18:30

Msza św. z nauką rekolekcyjną

04.04. - sobota
godz. 12:00

Msza św. z nauką rekolekcyjną

05.04. - Niedziela Palmowa
godz. 9:30
Msza św. z nauką rekolekcyjną
kończącą tegoroczne rekolekcje
Andernach - klinika psychiatryczna, Aktienstr. 52-56
05.04. - Niedziela Palmowa
godz. 12:00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Bad Kreuznach - St. Franziskus, Holbeinstr. 108
04.04. - sobota
godz. 16:00

Msza św. z nauką rekolekcyjną

Trier - St. Antonius, Antoniusstraße 1
05.04. - Niedziela Palmowa
godz. 16:00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Spowiedź św. pół godziny przed każdą Mszą św. !
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BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW
W WIELKĄ SOBOTĘ
(„święconka” - 11 KWIETNIA 2020 r.)
BAD SALZIG, St. Ägidius, Ägidius Straße 6, g. 9:30
TRIER, St. Antonius, Antoniusstr. 1, godz. 10:00
LAUBACH, St. Stephanus, godz. 11:00
MAYEN, Herz-Jesu-Kirche, Burgfrieden 8, godz. 11:00
BITBURG, St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14, godz. 12:00
NEUWIED, St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10, g. 12:30
WEIERBACH, St. Martin, Obere Kirchstr. 13, godz. 13:00
BERNKASTEL-KUES, St. Briktius, Weingartenstr. 22,
godz. 14:00
KOBLENZ, St. Antonius, Brenderweg 19-21, godz. 14:00,
15:00 oraz po Liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 20:00
DAUN-RENGEN, St. Kunibert, godz. 16:00
BAD KREUZNACH, St. Franziskus, Holbeinstr. 108, godz.
16:00.
WITTLICH-BOMBOGEN, Maria Himmelfahrt,
Alberostraße 7, godz. 17:15

5

PMK Koblenz

Sygnały 1 (2020), nr 76

LITURGIA
WIELKIEGO TYGODNIA
KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 19-21:
05.04. - Niedziela Palmowa - Msza św.
z poświęceniem palm i procesją o godz. 9:30
09.04. - Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
o godz. 20:00
10.04. - Wielki Piątek - Liturgia Wielkopiątkowa g. 18.00.
Tego dnia obowiązuje post ścisły. Adoracja przy Grobie
Pańskim do godz. 21:00
11.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej
połączona z proceją rezurekcyjną o godz. 20:00

TRIER - St. Antonius, Antoniusstr. 1:
05.04. - Niedziela Palmowa - Msze św. o godz. 10:00
i o g. 16:00 z nauką rekolekcyjną. Gorzkie Żale o g. 15:40.
09.04. - Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
o godz. 19.00. Adoracja do godz. 20:30
10.04. - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej o g. 15:00.
11.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej
o godz. 20:00.

BITBURG - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14:
05.04. - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
- Msza św. z poświęceniem palm godz. 12:00.
Gorzkie Żale o g. 11:40.
10.04. - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
o g. 18:00.
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BAD KREUZNACH - St. Franziskus, Holbeinstr. 108
05.04. - Niedziela Palmowa - Msze św. z poświęceniem
palm godz. 14:00 i 18:00
09.04. - Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
godz. 19:00.
10.04. - Wielki Piątek - Liturgia Wielkopiątkowa g. 19:00.
11.04. - Wielka Sobota - Różaniec przy Grobie Pańskim
o godz. 15:30, Liturgia Wigilii Paschalnej godz. 20:00.
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OKTAWA WIELKIEJ NOCY
KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 19:
12.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. godz. 9:30.
13.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 9:30.
19.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego) Msza św. g. 9:30.

NEUWIED - St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10:
12.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. godz. 12:00.
13.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 12:00.

ANDERNACH - Klinika psychiatryczna, Aktienstraße 56-56:
19.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego) Msza św. g. 12:00.

TRIER - St. Antonius, Antoniustr. 1:
12.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. o godz. 16:00.
13.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 16:00.
19.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego), Msza św. g. 10:00.
O godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
pol./niem. O godz. 16:00 Msza św. pol./niem.

BITBURG - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14:
12.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. o godz. 12:00.
13.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 12:00.
19.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego)
Msza św. godz. 12:00.
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BAD KREUZNACH - St. Franziskus, Holbeinstr. 108:
12.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. godz. 14:00.
13.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 14:00.
19.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego)
Msza św. godz. 14:00.
BAD SALZIG - St. Ägidius, Ägidius Straße 6:
12.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. godz. 17:00.

WEIERBACH - St. Martin, Obere Kirchstraße
13.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 10:30.
LAUBACH - St. Stephanus:
12.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. godz. 9:00.
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Post kontra karnawał, czyli czy da się
zmienić z imprezowicza w pokutnika
z dnia na dzień?
Okres karnawału kojarzy nam się całkowicie przeciwnie
do okresu postu. Mówiąc o pierwszym od razu na myśl
przychodzą imprezy, zabawy i taniec. Drugi, całkowicie
odwrotnie z umartwieniem, pokutą i ograniczeniem. Co
o tym kłopotliwym zestawieniu mówi sztuka?
Karnawał
ak wszyscy dobrze wiemy, trwa on od
6 stycznia uroczystości Objawienia Pańskiego,
aż do Środy Popielcowej. Kojarzymy go przede
wszystkim z tańcem i zabawą, która w czasie
Wielkiego Postu będzie zakazana. Samo słowo karnawał wywodzi
się z łaciny (caro –mięso, vale- żegnaj). W kalendarzu liturgicznym
okres który obejmuje karnawał jest okresem zwykłym w ciągu
roku.

J

Post
ozpoczyna się Środą Popielcową i trwa czterdzieści dni. Jaka
jest jego rola? Przygotowuje nas na największą uroczystość,
czyli Święte Triduum Paschalne. Kościół podaje, że post, który jest
czasem pokuty i nawrócenia trzy drogi. Drogi
te mają na celu przybliżenie nas do Boga.
Są to post, jałmużna i pokuta. Liturgia
tego okresu jest zdecydowanie wyciszona.

R
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W tym artykule przyjrzymy się jednemu dosyć obszernemu dziełu.
Obraz Pietera Bruegela z roku 1559 o tytule „Walka postu
z karnawałem”. Poniżej grafika prezentująca dzieło, by wraz
z czytaniem można było obserwować poszczególne elementy
obrazu.

W o j n a r eli g i j n a ?
arto wspomnieć, że obraz jest graficznym przedstawieniem
sporu, jaki zaistniał między reformację a Kościołem
katolickim. Kościół jako absolutny cel stawia zbawienie, do którego
to dążyć należy przez umartwienie, ascezę oraz zapewnienie sobie
darowania win. Do tego celu miały służyć odpusty. W kwestie
administracyjne z nimi związane mocno ingerowano, wdarły się
także nadużycia.

W
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Zapoczątkowało to liczne protesty ruchu, na
którego czele stanął Martin Luter. Dalej szybko
rozwinął się konflikt religijny, który „rozbijał”
myślenie człowieka na dwie płaszczyzny:
myślenie o doczesności oraz myślenie o życiu
wiecznym.
Podz iał na dwoje
braz jest panoramą, która obejmuje wiele sfer, między
innymi: religię, politykę, ludowego folkloru. Główna akcja
odbywa się na placu miejskim. Centralny punkt obrazu jest
specjalnie rozjaśniony, aby to właśnie tam skupić uwagę odbiorcy.
Po obu stronach znajdują się budynki okalające plac. Po lewej
karczma ze znakiem łodzi. W opozycji do niej, po stronie prawej,
kościół z rozetą nad wejściem.

O

Wojowników dwóch
oza dwoma przeciwnie kojarzącymi się budynkami, na
pierwszym planie widzimy dwie charakterystyczne postacie.
Jedna to grubas siedzący okrakiem na beczce. Posiada on głowę
świni nabitą na
pręt do opiekania. Służy on za jego atrybut. Za tą postacią
podążają osoby, barwnie ubrane niosące swego rodzaju symbole
karnawału. Znajdziemy tu orszak złożony z grajków, przebierańców, muzyków, tancerzy, żarłoków i pijaków.
Najważniejszą postacią, po stronie przeciwnej, jest wychudzony
asceta także z atrybutem swojego pochodu, któremu przewodzi –
wiosłem łodzi świętego Piotra. Pojazd, którym się porusza
ciągnięty jest przez zakonnika oraz świecką kobietę. Za nim
podążają ludzie z kołatkami, rybami na półmisach i narzędziami
służącymi do umartwiania ciała.

P
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„Popatrz! To całkiem w porządku”
centrum obrazu znajduje się błazen, który prowadzi parę
przechodniów. Można się domyśleć, że są oni widzami.
Przewodząca im postać jakby pokazywała to, co jest warte
obejrzenia i przy czym warto się zatrzymać.
Obraz jest pełen aluzji, symboliki i szczegółów. Na szerokim planie
spotkać możemy wiele postaci, które zaangażowane są w czynności dnia codziennego.

W

Dwa światy
atrząc z oddali na obraz widzimy tłum ludzi. Karykaturalne
wręcz przedstawienie takiego nagromadzenia, wyraża
zasadniczą myśl, którą autor chciał przekazać w obrazie. Jest to
zderzenie dwóch wizji świata i człowieka: szalony nurt życia pełen
zabaw i obfitości, który nie pozwala zatrzymać się i myśleć o sensie życia. Drugim jest głęboka asceza, życie w umartwieniu i poście gardząc ziemskimi uciechami.
Tak naprawdę, po głębszej analizie zauważamy, że obraz
przedstawia wnętrze duchowe człowieka. Spór, sprzeczność jaką
spotykamy na placu miejskim toczy się w każdym z nas.
Popatrzmy, czym my kierujemy się na co dzień. Jaki mamy system
wartości? Jakie są nasze dążenia? Jedne są proste i przyziemne,
inne zaś wyselekcjonowane i wzniosłe. Ale co ma do tego ta głowa
świni? Ciekawe…

P

Kleryk Patryk Bożemski

Wszystkim parafianom dobrej zabawy w ostatnich dniach
karnawału, a po nich postu, który dobrze przygotuje do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego – życzy redakcja
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Kącik poezji
Wielkanoc
W Wielkanocne Święta, niech każdy pamięta!
Chrystus Zmartwychwstał, świat lepszym się stał!
Przez swoje ludzkie cierpienie, dał nam grzechu
odkupienie.
A przez swoje zmartwychwstanie Boskiego cudu doznanie!
Wieków minęło wiele i dzisiaj w Wielką Niedzielę
Możemy wspólnie świętować i wszyscy się radować!
Mama biały obrus na stole rozkłada,
Zaraz się rozpocznie świąteczna biesiada!
Dumnie stoi na środku drożdżowy baranek
W towarzystwie misternie zdobionych pisanek.
Jest chleb i kiełbasa i szynka soczysta,
Chrzan, sól i sałatka to rzecz oczywista.
Ale najważniejsza jest ta atmosfera,
Która w czas Wielkanocny nasze serca otwiera!
Na miłość do siebie, na miłość do Boga!
Wiara, nadzieja, miłość to właściwa droga.

Anna Solich- Kuntschke
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Czym lub kim jest Duch Święty?
Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich
darów i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz

swój Kościół w wierności, że w doświadczeniach nie przestaje
Ciebie wzywać, a wśród radości Tobie składa dziękczynienie, przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa”. (Prefacja o Duchu Świętym)
Kim jest Duch Święty?
hcąc najłatwiej i najprzystępniej wytłumaczyć kim jest duch
święty, należy odwołać się do Katolickiego wyznania wiary,
które odmawiamy w czasie niedzielnej Eucharystii. Credo w jasny
sposób mówi nam kim jest Duch Święty. Wyznajemy w nim iż jest
On: jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi,
i ,,z Ojcem i Synem wspólnie odbiera cześć i chwałę, a także, że
mówi przez proroków.'' Duch wiec działa wraz z Ojcem i Synem od
początku czasów. Swoim natchnieniem pobudza ludzi różnych
epok i przez nich przemawia. W Starym Testamencie jednak

C
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nigdzie nie jest on wprost wspominany. Ujawniony zostaje dopiero
wraz z rozwojem objawienia, to znaczy, dopiero ujawnia się wraz
z Synem w czasach ostatecznych. Od tamtej pory Duch Boży jest
obecny w Kościele i w całym ludzie Bożym aż po kres czasów.
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata” (Mt 28:18-20).
Dary Ducha Świętego
,,Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami
był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może,
ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u
was przebywa i w was będzie,, (J. 14,15-17). Kiedy Jezus
zapowiada przyjście Ducha Świętego nazwa go ,,Parakletem'' - co
tłumaczy się jako ,,Pocieszyciel''. Jest to więc Duch Pocieszyciel
który ma nas wspierać i umacniać.
Udzielony nam Duch Pocieszyciel ma za zadanie przede wszystkim
pouczać nas i prowadzić do poznania Jezusa jako Słowa
Wcielonego. Prorok Izajasz wylicza siedem darów ducha którymi
są: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar
umiejętności, dar pobożności i dar bojaźni Bożej. Współpraca
natomiast z łaską Ducha Świętego i wykorzystanie otrzymanych od
niego darów przynosi nam określone owoce, o czym możemy
usłyszeć w liście do Galatów: Owocem zaś Ducha jest: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie. (Ga. 5, 22-23).
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Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
Panem jest Jezus
złowiek przyjmując chrzest został włączony w społeczność
kościoła i otrzymał łaskę nowego narodzenia w Bogu Ojcu za
pośrednictwem Jego Syna w Duchu Świętym. Duch pozwala więc
na poznanie Syna prowadząc człowieka wierzącego do Słowa,
przez które poznaje on Ojca. Poznanie wiary jest możliwe tylko
i wyłącznie w Duchu Świętym, gdyż On zawsze pierwszy udziela
nam łaski wiary. On wychodzi naprzeciw nam wzbudzając w nas
wiarę. ,,Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
Panem jest Jezus'' - przypomina autor pierwszego listu do
Koryntian. Duch Święty poucza i ożywia Kościół oraz nim kieruje
doprowadzając wierzących do Prawdy, którą jest Jezus Chrystus.
„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy.'' (J 16:13).

C

kleryk Marcin Wachowicz
17

PMK Koblenz

Sygnały 1 (2020), nr 76

... na cmentarzu francuskim w Koblenz

D

o tej pory nie zajmowaliśmy się problematyką cmentarną
w Koblencji. O ile miasto może się poszczycić ponad
dwutysięczną historią, architekturą sakralną z tysięczną metryką
(Kastor-Kirche, St. Florin i Liebfrauen-Kirche), to cmentarz główny
miasta sięga swoim początkiem lat 20-tych XIX wieku, kiedy
w wyniku zarządzeń okresu napoleońskiego likwidowano
cmentarze w obrębie zabudowań mieszkalnych.

C

mentarz główny dzięki swojemu położeniu na stokach
płaskowyżu dzielnicy miejskiej Karthause wyróżnia się
tarasowym układem przestrzeni i licznymi grobami zasłużonych
przedstawicieli miasta w szczególności gubernatorów twierdzy
koblenckiej. Ten temat jest odrębnym zagadnieniem w stosunku
do tego co dzisiaj jest nam Polakom najbliższe, a mianowicie
cmentarz honorowy francuski na samym wyniesieniu Karthause.

W

arto cofnąć się do wydarzeń, które zapoczątkowały
egzystencję
tego
miejsca.
Otóż
w
wojnie
francusko/pruskiej w 1870/71 ci pierwsi poniósłszy klęskę, stracili
nie tylko olbrzymie nakłady finansowe w ramach reparacji
wojennych na rzecz Prus, ale też zniewolonych żołnierzy.
Koblencja, jako ważna twierdza militarna Prus przyjęła 20.000
niewolników żołnierzy francuskich, z tego połowę umieszczono na
tzw. Petersbergu w Lützel, a drugą część na Karthause. Wówczas
klasztor kartuzów na północnym skraju płaskowyżu był już od
1802 r. zsekularyzowany i zamieniony na więzienie. To olbrzymie
plateau Karthause o powierzchni równej centrum Koblencji wraz
z południową częścią miasta dysponowało wolną przestrzenią
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częściowo zalesioną. Początkowo w namiotach, potem z uwagi na
temperatury zimowe w drewnianych barakach ustawianych między
obecną Simmern Str. a Bundesarchiv
ulokowano niewolników francuskich. Ich
szpital i kuchnie były w rejonie
dzisiejszej Rüsternallee. Na dyzenterię
i cholerę zmarło 568 żołnierzy.
Pochowano ich na cmentarzu - obecnie
w sąsiedztwie Vogelschutzpark. W 1885
r. postawiono stelę z nazwiskami 368
zmarłych
i
inskrypcją
w
jęzku
niemieckim:
”Miejsce
spoczynku
zmarłych w obozie na Karthause
żołnierzy francuskich w 1870-1871” a na górnej części steli
nazwiska.

W

pośrodku
kwatery
cmentarnej,
a więc po prawej stronie od osi
głównej ustawiono duży drewniany krzyż na
kamiennym cokole z napisem w języku
niemieckim: „Tutaj spoczywają w pokoju
francuscy i afrykańscy żołnierze cesarza
Napoleona
III.
1870”, a z boku:
”Zmarli w obozie na
Karthause”. Na osi głównej u podnóża
wzniesienia
ustawiono
dwuczłonowy
obelisk z piaskowca ku czci poległych
żołnierzy francuskich w wojnie 1870-1871.
Na jego cokole umieszczono napis w jęz.
francuskim: „A nos freres morts our la
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patria” (Nasi bracia zginęli za ojczyznę), a na odwrocie cokołu:
„Erice le 19. Mars 1885” ( Wzniesiony 19 marca 1885 r.)

B

ył to jedyny cmentarz do okresu międzywojennego w obrębie
Karthause. W latach 20/tych Francuzi okupowali pokonane
Niemcy w strefie Nadreńskiej. W 1927 r.
ten
honorowy
cmentarz
francuski
uwieńczono kopcem ziemnym na którego
wierzchołku
postawiono
obelisk
zaprojektowany przez rzeźbiarza PaulMoreau Vauthiera ku czci żołnierzy
francuskich,
angielskich,
belgijskich
i amerykańskich poległych w I wojnie
światowej (płyty z boku obelisku
z nieczytelnymi inskrypcjami).

J

uż w 1913 r. w obrebie niezabudowanego Karthause
urządzano pokazy lotnicze, ale jako czynne lotnisko „na
trawie” było używane od 1935 do 1965 roku, a w czasie wojny
w celach wojskowych. Z funkcjonowaniem lotniska wiązałbym
założenie obozu dla więźniów pochodzenia rosyjskiego, którzy
umierali tu od 1941 roku do końca wojny. Ich groby znaczone
płytami kamiennymi po lewej
stronie od osi cmentarza
francuskiego
uhonorowała
ambasada sowiecka w Bonn
graniastym
postumentem
w 1950 roku z napisem
niemieckim
wymieniającym
ponad
700
zmarłych
mężczyzn, kobiet, dzieci ze
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wschodnioeuropejskich krajów w tym 630 Rosjan i to żołnierzy
oraz
zmuszonych do pracy. Na górnej obwodowej opasce
postumentu jest napis wykonany cyrilicą.

P

o prawej stronie od osi cmentarza francuskiego na stoku
wzniesienia, a więc paralelnie do grobów rosyjskich znajduje
się ponad 80 płyt nagrobnych wpuszczonych w ziemię z
nazwiskami zmarłych po
zakończeniu
II.
wojny
światowej. Kilka grobów
należało do Francuzów,
Rosjan, Belgów, Jugosłowian, Węgrów, a 58
płyt przedstawia imię i naz-

wisko polskie, datę urodzenia
i śmierci oraz przynależność państwową. Z roku śmierci mieszczącej się w okresie od zakończenia wojny jedna jest z marca
1945 r. do 1949 r. można wywnioskować, że nie byli to już więźnowie, ale zmarli w wyniku
dramatycznych przejść wojennych, lub ofiary epidemii,
a przebywający w skupisku. W oczekiwaniu na powrót do kraju lub
nie wyrażający zgody na ten krok życiowy z uwagi na panujący
w Polsce system sowiecki, oddali się pod opiekę okupacyjnych
władz francuskich, korzystając z poobozowych warunków
lokalowych. To przypuszczenie oparte jest na sytuacji
mieszkaniowej Koblencji, zniszczonego miasta w 80 %, w którym
pozostała połowa ludności tego 100. tysięcznego miasta. A miasto
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musiało wyżywić około 20. tysięcy francuskiego wojska
okupacyjnego i tyle samo obywateli francuskich - rodzin
wojskowych i administracji. Gros żołnierzy zajęło zapewne baraki
na Karthause po dawnym obozie, a kadra oficerska była
zakwaterowana w mieście. Jeżeli uwzględni się niezwykle trudne
warunki żywieniowe jakie miały miejsce w pierwszych latach po
wojnie - śmierć głodowa się panoszyła. Tragizmu sytuacji dodała
susza w 1945 roku mająca wpływ na plony i bardzo ostra zima
1945/6. W tych dwóch latach zawiódł transport przy rozdziale
żywności, co odczuły najbardziej ośrodki zamknięte, zdane na
oficjalne racjonowanie żywności. Najgorszy okazał się 1947 rok,
kiedy załamało się zaopatrzenie skutkiem czego były masowe
demonstracje w Westfalii. Sytuacja uległa dopiero poprawie
w lecie 1948 roku dzięki realizacji planu Marshalla, reformie
walutowej i systemowi gospodarczemu. Być może zbiegło się to ze
stopniowym likwidowaniem życia obozowego na Karthause. Ilość
wyczekujących Polaków na swój przyszły los jest nieznana. Ale
warunki musiały być gorsze aniżeli w ośrodku polskim
w Carlsbergu pod opieką tzw. Wojsk Wartowniczych.

G

dy w 1965 roku przeniesiono lotnisko polowe do
nowo założonego lotniska na płaskowyżu pod
Winningen, rozpoczęto zabudowę mieszkaniową właśnie
od terenu opróżnionego lotniska na Karthause. Obecna
nazwa Am Flugfeld i Zeppelin Str. przypomina o tej
lokalizacji, a domy przy ul. Am Vogelschutzpark, Görtz,
Merode, Lippe, Hüberlingsweg i Meisenlauf zapoczątkowały powstanie dzielnicy mieszkanowej Karthause.
Północną część płaskowyżu Karthause przeznaczono na
kontynuację cmentarza głównego i w miarę poszerzania
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pochówku włączono honorowy
w obręb wspólnego cmentarza.

cmentarz

francuski

Z

tradycją francuską w Koblencji spotykamy się
w/wym. forcie Petersberg w Lützel, z lazaretem
w Ehrenbreitstein z 1879 roku za kościołem klasztornym
kapucynów, ostatnio zaadaptowanym na własnościowe
apartamenty, czy dzielnicą mieszkaniową na Pfaffendorfer
Höhe jako zaplecze Augusta i Gneisenau - Kaserne.
- Glosator:
Stela - pomnik nagrobny wzorowany na nagrobku
starożytnej Grecji i Egiptu, zdobiony rzeźbą Obelisk - słup
przeważnie czworoboczny, zwężający się ku górze, ścięty
u szczytu w formie ostrosłupa. Forma ta pochodzi ze
starożytnego Egiptu i w wiekach nowożytnych była
adaptowana też do celów komemoratywnych (wspomnienie zmarłych).
dr Zbigniew Radacki

Ministranci z Bad Kreuznach - odpust ku czci św. Franciszka 2019
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Foto Impresje

Spotkanie opłatkowe grupy opiekunek z Bitburga

Święty Mikołaj w Trier
Święty Mikołaj

w Bad Kreuznach
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Rodzinne kolędowanie w Trier

Inscenizacja „Dziadów” A. Mickiewicza w PMK w Bad Kreuznach
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Indie 2019

Singapur 2020

Sylwester 2019
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Kuala Lumpur 2020

Komisja wyborcza 2019
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 26. 03. - Środa Popielcowa - Msza św. z posypaniem głów
popiołem o godz. 19:00
 Nabożeństwa Drogi Krzyżowej - w piątki
Wielkiego Postu, przed Mszą św. o godz. 18:00
 Gorzkie Żale - w niedziele Wielkiego Postu o godz. 9:10.
 15.03. - kawiarenka parafialna bezpośrednio po Mszy św.
 25.03. - Zwiastowanie Pańskie - Msza św. 18:30.
 24.04 - 26.04. - Sympozjum teologiczno-pastoralne dla
świeckich w Schönstatt.
 25.04. - nauki przedślubne - godz. 16:00.
 26.04. - kawiarenka parafialna bezpośrednio po Mszy św.
 Nabożeństwa majowe - w piątki przed Mszą św. o g. 18:00.
 02.05. Pielgrzymka do Trier w ramach „Heilige-Rock- Tage”.
Wyjazd autobusem sprzed kościoła o godz. 12:00.
 03.05. - w naszej wspólnocie podczas Mszy św. o godz. 9:30,
przeżywać będziemy Uroczystość I- Komunii Świętej.
 09.05. Zabawa parafialna „Majówka” od godz. 19:00
 21.05. czwartek - Wniebowstąpienie Pańskie
Msza św. o godz. 9:30
 23.05. XIV piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
w Kamp-Bornhofen, Msza św. w kościele klasztornym ojców
franciszkanów o godz. 16:00.
 31.05. Niedziela Zesłania Ducha Świętego - Msza św.
o godz. 11:00, bezpośrednio po Mszy św., odpust parafialny.
 Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa - w każdy piątek przed Mszą św. o godz. 18:00
 11.06. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Msza
św. w połączeniu z procesją Bożego Ciała o godz. 11:00.
 14.06. - podczys Mszy św. o godz. 9:30
będziemy gościć peregrynujący po Europie
nadzwyczajny Tryptyk: MB Częstochowskiej,
św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny.
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 21.06. - kawiarenka parafialna bezpośrednio po Mszy św.
 27.06. - XVIII Polonijne Spotkanie Młodych w „Concordii”.
 15.08. - Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej - Msza św.
o godz. 12:00.
 13.09. - kawiarenka parafialna bezpośrednio po Mszy św.
 26.09. - Jesienna zabawa parafialna.
 04.10. - kawiarenka parafialna bezpośrednio po Mszy św.
 22.11. - kawiarenka parafialna bezpośrednio po Mszy św.

 22.02. - zabawa karnawałowa w dużej sali przy kościele
od godz. 19:00
 26.02. - Środa Popielcowa - Msza św. z posypaniem głów
popiołem o godz. 18:00.
 23.02, 01.03. i 15.03 - dodatkowe Msze św. niedzielne
o godz. 18:00.
 03.05. - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
podczas Mszy św. o godz. 14:00.

 29.02. sobota - Msza św. z posypaniem głów popiołem
o godz. 18:00
 04.04. sobota - Msza św. z poświęceniem palm, godz. 18:00

 27.02. czwartek po Popielcu - Msza św. z posypaniem głów
popiołem o godz. 18:00
 22.03. niedziela – Msza św. o o godz. 10:30

 01. 03. niedziela - Msza św. z posypaniem głów popiołem
o godz. 10:15.
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 26. 02. - Środa Popielcowa - Msza św. z posypaniem głów
popiołem o godz. 18:00.
 Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św.
o godz. 15:40.
 W każdy I-piątek m-ca Msza św. i Nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego pol/niem o godz. 18:00.
 21.03. - modlitwa o pokój na świecie w kościele St. Gangolf
o godz. 10.30, w ramach inicjatywy „24 godziny dla Pana”.
 02.05. - sobota, Dzień Wspólnot Misyjnych w ramach
obchodów Dni Świętej Szaty w Trier.
13:30 - 17:00 Cafe International (namiot przed katedrą)
17:00 Msza św. pontyfikalna w Katedrze
19:00 Koncert Four-Coustic (namiot przed katedrą)
21:00 Modlitwa wieczorna w Katedrze
 09.05. sobota - noc otwartych kościołów w Trier w godz.
od 18:00 – 23:00. Informacje na plakatach.
 21.05. - Wniebowstąpienie Pańskie, Msza św., godz. 16:00
 31.05. - Niedziela Zesłania Ducha Świętego Msza św. g. 16:00
 01.06. - święto NMP Matki Kościoła, Msza św. o godz. 16.00
 07.06. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
oraz peregrynacja Tryptyku, który stanowią trzy obrazy: MB
Częstochowskiej, św. Jana Pawła II oraz św. siostry Faustyny
podczas Mszy św. o godz. 16:00.
 27.06. sobota - Piknik Rodzinny w Hockweiler Grillhütte
od godz. 14:00
 Terminy przygotowania do I Komunii św. w niedziele po Mszy
św. o godz. 16:00 -> 01 marzec, 22 marzec, 05 kwiecień,
26 kwiecień, 10 maj, 17 maj.

 Msza św. wyjątkowo: - 03.05. o godz. 9:00 !!!
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POMOC PSYCHOLOGICZNA

P

olska Misja Katolicka organizuje dyżury polskiego psychologa.
Porad dla dzieci, młodzieży i dorosłych udziela psycholog mgr
Ewelina Waloszczyk. Termin spotkania należy ustalić
telefonicznie (0173 1593 436) lub wysyłając e-maila na adres PMK
w Koblenz (pkmkoblenz@gmail.com)

GRUPA WSPARCIA DLA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW (AA)
nonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy
dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją,
aby rozwiązać swój problem i innym pomagać.
Otwarte spotkanie odbywają się w każdą niedzielę o godz. 16.00
w pomieszczeniach biurowych przy ul. Schanzenpforte 23
w Koblenz.

A

SPOTKANIA DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
I DOROSŁYCH DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH
spólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu,
gdzie miały miejsca uzależnienia i dysfunkcje.
Spotkania odbywają się w niedziele - 2 razy w miesiącu
o godz. 16.00 w pomieszczeniach biurowych. Dokładne daty
podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

W

PIELGRZYMKI W ROKU 2020
 Trier, w ramach „Heilg-Rock-Tage”: 2 maja
 XIV piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
w Kamp-Bornhofen: 23 maja
 Concordia, z udziałem seniorów: 10 czerwca
 Banneux, do Matki Bożej Panny Ubogich: 3 października
 Portugalia, m.in. Fatima i Lizbona: 11-17 październik
 Wycieczka -> Pekin, Seul (Chiny, Korea): 22-29 listopad
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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 każdy 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 każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12.00
 w pierwszy i w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego
Narodzenia o godz. 12.00
Mayen - Herz-Jesu-Kirche, Burgfrieden 8
 w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00
(wyjątkowo 14.03. oraz 09.05. w Waldkapelle)
Andernach - Klinika psychiatryczna, Aktienstraße 52-56
 w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.00
Nickenich - St. Arnulf, Arnulfusstraße 2
 14.03.2020, 18.04.2020, 09.05.2020 o godz. 16.00
Schönstatt/Vallendar - Prasanktuarium, Pallottistraße
 w drugą środę miesiąca o godz. 18.30
Spowiedź św. - pół godz. przed każdą 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
Weierbach - St. Martin, Obere Kirchstraße 13-3
 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,
Laubach - St. Stephanus, (Dekanat Simmern-Kastellaun)
 w II lub III niedzielę miesiąca o godz. 10.30
Spowiedź św. - pół godz. przed każdą Mszą św.

Okręg Trier - ks. dr Zbigniew Stokłosa
Trier - St. Antonius, Antoniusstraße 1
 w niedziele o godz. 16.00, o godz. 15.50 koronka
do Miłosierdzia Bożego
 w drugą i czwartą niedzielę miesiąca dodatkowo o g. 10.00
 w pierwsze piątki miesiąca msza św. pol./niem. oraz
nabożeństwo pol./niem. do Miłosierdzia Bożego o g. 18.00
Daun - Rengen - St. Kunibert, Lilienweg 3
 w trzecią sobotę miesiąca o godz. 18.30
Bitburg - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14
 w każdą niedzielę o godz. 12.00
Bernkastel-Kues - St. Briktius, Weingartenstraße 22
 w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.30
Wittlich - Bombogen - Mariä Himmelfahrt, Alberostraße 7
 w drugą sobotę miesiąca o godz. 18.30
Spowiedź św. - pół godz. przed każdą Mszą
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Stałe terminy w Koblenz
zespół muzyczny - próby we wtorki o godz. 18.00
chór parafialny - próby w czwartki o godz. 17.00
grupa folklorystyczna dla dorosłych, młodzieży
i dzieci - próby w środy od godz. 18.00
katecheza dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
w niedziele po Mszy św., dla grupy przygotowującej się
do I-Komunii, w soboty o godz. 10.00
spotkania dla seniorów - w II lub III środę miesiąca, po
Mszy św. o godz. 12.00
adoracja Najświętszego Sakramentu - w I i III piątek
miesiąca o godz. 18.00
modlitwa różańcowa - w każdą niedzielę o g. 9.00 oraz
w I i III piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. o g. 18.30
z udziałem Apostolatu Pielgrzymującje Matki Bożej
Szensztackiej - Msza św. w trzeci piątek miesiąca g. 18.30
dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi - Msza św.
w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00
Msza św. ze szczególnym udziałem dzieci - w ostatnią
niedzielę miesiąca

Posługi duszpasterskie
odwiedziny chorych - w pierwszy piątek miesiąca
(na życzenie)
chrzty - po uprzednio uzgodnionym terminie
śluby - w uzgodnionym terminie,
poprzedzone naukami przedmałżeńskimi
pogrzeby - istnieje możliwość pogrzebu w języku polskim
(po ustaleniu z zakładem pogrzebowym)
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Kardynał Pedro Barreto oraz Biskup Stephan Ackermann
przedstawiają akcję świąteczną ADVENIAT

Msza św. ku czci św. Franciszka

Pielgrzymka do Kalkuty
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