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Słowo Księdza Proboszcza
Drodzy Parafianie!

Kolejny

raz do waszych rąk oddajemy naszą
parafialną gazetkę, dlatego teŜ na wstępie chciałbym
podziękować wszystkim, którzy włoŜyli trud w przygotowanie
tego numeru.
Minął juŜ rok jak jestem z Wami, jaki to było rok?
Myślę, Ŝe inny niŜ poprzednie, gdyŜ kaŜdy czas dany nam
od Boga ma swoje dobre i złe chwile. Najlepiej ocenia
historia. Za nami wiele wspaniałych chwil, przeŜyć, radości
i smutków, ale trzeba teŜ patrzeć optymistycznie w
przyszłość.
Będziemy przeŜywali kolejne rekolekcje wielkopostne,
które poprowadzi ks. Mariusz Trojanowski z Wrocławia,
zachęcam juŜ dziś do udziału w nich, rozpoczniemy je kilka
dni przed Niedzielą Palmową. To tylko od nas zaleŜy, czy
znajdziemy czas na Słowo BoŜe, które do nas przemawia
przez usta kapłana, czy znajdziemy czas na przemianę
naszego serca w spowiedzi świętej, a przecieŜ jest to
wielkie BoŜe Miłosierdzie, jak mówiła siostra Faustyna
Kowalska.
I znowu kolejne święta przed nami, postarajmy sie
wziąć udział w Liturgii Triduum Paschalnego, bo są to
najwaŜniejsze święta naszej wiary.
Po świętach grupa z naszej parafii uda się na
pielgrzymi szlak po Italii, odwiedzając miejsca związane ze
świętym Janem Pawlem II, św. Franciszkiem, św. Antonim,
św. O. Pio i wieloma innymi, którzy mieszkali na włoskiej
ziemi.
W maju do naszej wspólnoty eucharystycznej przyj2
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miemy poprzez
z I Komunię Św. 14 dzieci, a w święto
Zesłania Ducha Świętego będziemy radować się, na festynie
parafialnym.
W drugi dzień zielonych świąt, w nasze patronalne
święto Matki Kościoła odwiedzi nas i Mszę
szę św. odprawi ks.
Biskup
Wiesław
Lechowicz,
odpowiedzialny
wiedzialny
za
duszpasterstwo polonijne na całym świecie, na to spotkanie
juŜ dziś zapraszam, będzie moŜliwość porozmawiania z ks.
Biskupem po Mszy św.
W czerwcu będziemy adorować Chrystusa w procesji
BoŜego Ciała, a w miesiącach wakacyjnych zapewne
rozjedziemy się po świecie by odpoczywać w miejscach,
znanych i nieznanych.
Pod koniec wakacji, w końcu sierpnia wraz z grupą
parafian udamy sie do Wilna, do Ostrej Bramy, miejsca
pielgrzymek wielu Polaków, oraz do sanktuarium Miłosierdzia
BoŜego w Wilnie gdzie siostra Faustyna Kowalska, miała
widzenia z Jezusem Miłosiernym.
Długi ten czas przed nami, jednak trzeba zawsze
pamiętać, jak w polskim przysłowiu "Kto Ŝywot wiedzie
cnotliwy, ten Boga ma w sercu", oby Go nigdy nam nie
brakło...
Na
nadchodzące
Święta
Wielkiej
Nocy,
wielu radości i BoŜego
Błogosławieństwa wszystkim
Ŝyczę,

Ks. Wojciech Styś,
proboszcz.
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- Środa Popielcowa,, 18 lutego, Msza św. z posypaniem głów
popiołem o godz. 19.30.
- nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego
Postu bezpośrednio po wieczornej Mszy świętej.
- Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu - godz. 9.15.
- Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP - 19 marca,
Msza św. o godz. 18.30.
- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca, Msza św.
o godz. 18.30.
- adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca
od godz. 18.00.
- wspólny różaniec w każdą niedzielę przed Mszą św.
- w pierwszą sobotę miesiąca Msza
sza św. o godz. 12.00 dla czcicieli
Niepokalanego Serca Maryi.
- okazja do spowiedzi św. - przed każdą Mszą św.
************

„Nie umiera ten,
en, kto trwa w pamięci
i sercach żywych”
”
23 lutego przypada 10 rocznica śmierci naszego
pierwszego proboszcza ks. Henryka BielaszewskieBielaszewskie
go. Wdzięczni Bogu za dar jego osoby i posługi, za
wszelkie dobro, które pozostawił tutaj przez 18 lat
swego pasterzowania, wypraszajmy dla niego łaskę nieba...
nieba.
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-program
program rekolekcji wielkopostnychwielkopostnych
(26.-29. marca 2015 r.)
KOBLENZ (St. Antonius):
26.03. - czwartek, Msza św. z nauką rekolekcyjną
o godz. 18.30
27.03. - piątek, Msza
sza św. z nauką rekolekcyjną
o godz. 18.3
30
28.03. - sobota,, Msza św. z nauką rekolekcyjną
o godz. 12.00
29.03. – Niedziela Palmowa, Msza
sza św. z nauką
rekolekcyjną, kończącą tegoroczne rekolekcje o godz. 9.30
*****

TRIER (St. Antonius):
28.03. - sobota,, Msza św. z nauką rekolekcyjną
o godz. 16.00
.00
*****

BAD KREUZNACH (St. Franziskus):
29.03. - Niedziela Palmowa,, Msza św. z nauką
rekolekcyjną o godz. 14.00
*****

IDAR-OBERSTEIN (St. Walburga):
29.03. - Niedziela Palmowa,, Msza św. z nauką
rekolekcyjną o godz. 17.00
*****
Przez cały czas trwania rekolekcji istnieje
ieje możliwość
skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
ednania.
Rekolekcje poprowadzi ks. Mariusz Trojanowski
z Wrocławia

Serdecznie zachęcamy do licznego udziału!
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LITURGIA
WIELKIEGO

TYGODNIA

Koblenz – St. Antonius, Brenderweg 19-21:
21:
29.03. - Niedziela Palmowa - Msza
sza św. z poświęceniem
palm i procesją o godz. 9.30
02.04. - Wielki Czwartek - Msza
sza św. Wieczerzy Pańskiej o
godz. 20.00
03.04. - Wielki Piątek - Liturgia Wielkopiątkowa o godz.
18.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Adoracja przy
Grobie Pańskim do godz. 21.00
04.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej
połączona z procesją rezurekcyjną o godz. 21.00

Ą SOBOTĘ
BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW W WIELKĄ
(„święconka” - 4 KWIETNIA 2015
5 r.)
w Trier, w kościele St. Antonius,
(Antoniusstr. 1) o godz. 10.15
w Daun, w kościele St. Nikolaus,
(Wirichstr. 6) o godz. 12.00
w Koblenz, w kościele St. Antonius,
(Brenderweg 19-21) o godz. 14.00, 14.30
oraz po Liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 21.00
w Bad Kreuznach, w kościele St. Franziskus,
(Holbeinstr. 108) o godz. 16.15
6
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WIELKIEJ

NOCY

KOBLENZ – St. Antonius, Brenderweg 19:
05.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. o godz. 9.30.
06.04. - Poniedziałek Wielkanocny
Msza św. o godz. 9.30.
12.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego)
Msza św. o godz. 9.30.
******

TRIER – St. Antonius, Antoniustr. 1:
05.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. o godz. 15.30.
12.04 - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego)
Msza św. o godz. 16.00.
******

BAD KREUZNACH – St. Franziskus, Holbeinstr. 108:
05.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. o godz. 14.00.
06.04. - Poniedziałek Wielkanocny
Msza św. o godz. 14.00.
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Poradnia psychologiczna
Od lutego 2015 w Polskiej Misji Katolickiej w
Koblenz możliwe będzie po dłuższej przerwie
udzielanie porad psychologicznych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w języku polskim lub
niemieckim.
Oferta jest adresowana do wszystkich osób, które znalazły się
w trudnym momencie swojego życia: przeżywają tak zwane kryzysy
rozwojowe, trudności przystosowawcze, doświadczają problemów w
relacjach z innymi osobami lub po prostu nie radzą sobie ze stresem
lub nagromadzeniem się wydarzeń życiowych (np. trudności w pracy/
szukanie pracy).
Celem spotkań jest udzielenie wsparcia, porady, jak również
pomocy w rozwiązaniu przeżywanych trudności i w poszukiwaniu
sposobów ich rozwiązania.
Porad psychologicznych udziela mgr. psycholog Ewelina
Waloszczyk.
Porady odbywają się w pomieszczeniach biurowych PMK przy
ul. Schanzenpforte 23.
Termin spotkania można również ustalić telefonicznie (0173
15933436) lub wysyłając e-maila na adres Polskiej Misji Katolickiej w
Koblenz (pkmkoblenz@gmail.de).
Najbliższe terminy:








20.02.15
27.02.15
13.03.15
27.03.15
24.04.15
08.05.15
22.05.15

(piątek)
(piątek)
(piątek)
(piątek)
(piątek)
(piątek)
(piątek)

17.45
17.45
17.45
17.45
17.45
17.45
17.45
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K ą c i k
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Wielkanocny pacierz
Nie umiem być srebrnym aniołem ni gorejącym krzakiem tyle zmartwychwstań juŜ przeszło a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami tyle juŜ Alleluja a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy jak na koślawej fujarce Ŝeby choć papieŜ spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.
śeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąŜ deski uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek połoŜy na ręku sumienia wywróci podszewkę serca mego ocali
czerwoną chorągiewkę.
Ks. Jan Twardowski
9
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Czym się różni ksiądz diecezjalny od
brata zakonnego, a czym od ojca
zakonnego?
Wielu nie wie jak się zwrócić do osoby, którą widzą w
habicie, lub sutannie - ksiądz, pan, ojciec, czy brat,
a może jeszcze jakoś inaczej? Wielu też nie wie jaka
jest różnica pomiędzy powołaniem kapłańskim a
zakonnym. Spróbujmy uporządkować i naświetlić
pewne sprawy.
Najważniejsza w powołaniu do życia zakonnego jest chęć i
zdolność do życia we wspólnocie oraz do wypełniania ślubów
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w duchu reguły i konstytucji
danego zgromadzenia (jest to tzw. charyzmat zakonu). Powołanie
zakonne jest radykalnym pogłębieniem tego, co otrzymało się na
chrzcie świętym. Choć wszyscy ochrzczeni są zobowiązani do życia
w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, każdy we właściwy
swojemu powołaniu życiowemu sposób, to jednak zakonnicy chcą
z radykalizmem wobec wszystkich ślubować uroczyście Bogu, że
będą sią kierować w życiu radami ewangelicznymi zgodnie z
charyzmatem zgromadzenia, którego członkiem chcą się stać. Na
zakonnika, który nie przyjął święceń kapłańskich mówimy brat
zakonny. Życie zakonne to bardzo czcigodny i chwalebny
wynalazek Kościoła (Kościół otrzymał władzę od Jezusa do
patentowania takich dobrych wynalazków). Początków życia
konsekrowanego należy doszukiwać się nie tylko w stylu życia
pierwszych wspólnot chrześcijańskich, ale również w sposobie
dążenia do doskonałości osób, które uciekały na pustynię przed
prześladowaniami w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ci,
którzy zasmakowali w odosobnionym i surowym sposobie życia,
zaczęli organizować się w przemyślanie struktury, tworząc
pierwsze wspólnoty zakonne. Kościół zauważył dobre owoce
10
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praktykowania rad ewangelicznych we wspólnocie i dlatego
akceptował, wspierał i normował taki styl dążenia do świętości.
Natomiast sakrament kapłaństwa ustanowił sam Jezus w
Wielki Czwartek, a zarazem wyświęcił
ęcił pierwszych dwunastu
biskupów (gr. episkopoi), którzy kładli ręce – jak to opisuje Pismo
Święte – na starszych (gr. presbiteroi), wyświęcając w ten sposób
prezbiterów (kapłanów, księży). Ustanawiano także diakonów.
Odprawiając Mszę Świętą kapłan
staje się drugim Chrystusem, jest
to bardzo szczególne wyróżnienie,
ale też odpowiedzialność. Ksiądz
otrzymuje moc większą od mocy
stworzenia świata – może nie
tylko sprowadzić Boga na ziemię
pod postaciami chleba i wina, ale
otrzymuje
ponadto
władzę
pośredniczenia
nia we wlaniu łaski
uświęcającej do duszy ludzkiej
podczas spowiedzi. Między innymi
dlatego wymaga się od księdza twierdzi św. Tomasz – większego
wyrobienia duchowego, niż od
zakonnika, gdyż ten pierwszy musi posiadać pewien stopień
świętości, aby dobrze
e spełniać swoje obowiązki, osoba
konsekrowana jest natomiast tą, która dąży do doskonałości. Św.
Tomasz z Akwinu twierdzi ponadto, że biskupi żyją w stanie
doskonałości już wykonywanej, nabytej i udzielanej innym, osoba
zakonna zaś prowadzi życie doskonałości
ości zdobywanej.
Zwykle wymienia się trzy zadania, jakie ma do spełnienia
każdy kapłan:
1. funkcja królewska: bycie szafarzem sakramentów,
2. funkcja prorocka: głoszenie Słowa Bożego,
3. funkcja pasterska: prowadzenie ludzi do zbawienia.
11
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Ciekawe jest to, że owocność posługi kapłana zależy od jego
stopnia zażyłości z Bogiem. Innymi słowy, im kapłan jest świętszy,
tym więcej ludzi nawraca swoimi kazaniami, katechezą, modlitwą,
ofiarami, przykładem życia...
Zakonnik zwyczajowo nosi habit, ksiądz zaś sutannę.
Powołanie
ołanie zakonne i kapłańskie nie są sprzeczne ze sobą, dlatego
istnieje możliwość bycia kapłanem-zakonnikiem.
zakonnikiem. Takiego
podwójne powołanego nazywamy ojcem zakonnym.
Podsumowując należy powiedzieć, że brat zakonny
radykalnie pogłębia swój chrzest, ksiądz diecezjalny
ezjalny nie żyje we
wspólnocie i nie składa ślubów zakonnych (choć winien
praktykować rady ewangeliczne w nieco innym wymiarze, a jego
wspólnotą staje się grupa osób, której posługuje np. parafia), nie
ma też reguły i konstytucji. Natomiast ojciec zakonny w swoim
życiu realizuje oba te powołania. Można jednak popaść w bardzo
poważny błąd twierdząc, że świętość jest zarezerwowana tylko dla
zakonników, biskupów i kapłanów. Osoba świecka jest również
zobowiązana do spełniania przykazania bądźcie doskonali, jak
ja
Ojciec wasz niebieski (por. Mt 5,48) metodą małych kroków, ale
na właściwy swojemu powołaniu sposób.

przedruk za zgodą autora: Teodoraa Sawielewicza
alumna II roku MWSD we Wrocławiu

PIELGRZYMKI

2015

♦ Od 6 do 13 kwietnia – Rzym, Asyż, Monte Cassino,
Cassin Padwa,
San Giovani Rotondo.
♦ Od 13 do 20 czerwca – Barcelona.
♦ Od 29 sierpnia do 5 września – Litwa, Łotwa, Estonia,
Wilno (Ostra Brama).
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opr. Hanna Walkowska

Wielki Post i Święta Zmartwychwstania to szczegȯlny czas
pochylenia głowy nad Słowem śycia. W pokorze, w wyciszeniu, w
rozmodleniu. To czas otwarcia umysłu i serca, to czas głębszego
poznania i przyjęcia tego Słowa, to czas nawrócenia i nowego
Ŝycia.

Słowo jest darem
Czas Wielkiego Postu i Wielkanocy to okres
szczególnie intensywnego głoszenia Słowa
BoŜego za pośrednictwem słowa ludzkiego,
czas rekolekcji i bogatej w lekturę Pisma
Świętego liturgii, dotykającej najwaŜniejszych prawd chrześcijaństwa.
Słowo Boga ma w sobie niezwykłą moc. "Bóg rzekł ,a stało się"
powie Księga Rodzaju. "Nie mów do nas, bo pomrzemy" - wołał
grzeszny Izrael do Boga u stóp Horebu. "Łazarzu, tobie mówię,
wstań": słowo Pana okazuje się mocniejsze od śmierci. Nawet
wichry i burze milkną na Jego słowo, są Mu posłuszne moce
piekła.
Z wiary w słowo rodzi się modlitwa, a z niej rodzi się nowe
przepełnione Bogiem Ŝycie człowieka.
Kiedy ten wielki dar - słowo Boga, słowo mocy i prawdy będzie
juŜ w nas, niech stanie się czynem: niech pokona słabość,
grzeszność i śmierć, niech dokona cudu nowego Ŝycia zmartwychwstania.
13
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W Wielkim Poście zapraszamy Was do udziału w
naboŜeństwach
Drogi
KrzyŜowej.
Niech
uczestnictwo w niej będzie Waszą modlitwą i
potwierdzeniem gotowości do przeŜywania
najwaŜniejszych
świąt, jakimi są Święta
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
***********************
Ciąg dalszy i ostatni cyklu „CUDA PANA JEZUSA” według ksiąŜki ks.
Bogusława Zemana SSP

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
W niedzielę, czyli pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem,
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu, w
ktȯrym

pochowano

Pana

Jezusa.

ZauwaŜyła,

Ŝe

kamień

zamykający wejście do grobu był odsunięty. Płacząc, pochyliła
się w stronę grobu i zobaczyła, Ŝe tam, gdzie spoczywało ciało
Pana Jezusa, siedzi dwȯch aniołȯw w białych szatach. Jeden w
miejscu głowy, a drugi w miejscu nȯg.
- Kobieto, dlaczego płaczesz? – zapytali aniołowie.
- Zabrano mojego Pana i nie wiem, gdzie Go pochowano –
odpowiedziała Maria.
Po tych słowach odwrȯciła się za siebie i zobaczyła stojącego
Pana Jezusa, ale nie wiedziała, Ŝe to był On. Pan Jezus zapytał:

- Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo
szukasz?
Maria

pomyślała,

Ŝe

to

ogrodnik,

dlatego poprosiła:
- Panie, jeśli to ty przeniosłeś Pana
Jezusa, powiedz mi, gdzie Go złoŜyłeś, a ja Go zabiorę.
14
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- Mario!- powiedział do niej Pan Jezus.
Ona odwrȯciła się do Niego i powiedziała:
- Nauczycielu!
Wtedy Pan Jezus jej oznajmił:

- Nie zatrzymuj Mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź
natomiast do moich braci i powiedz im: Wstępuję do mojego
Ojca i waszego Ojca, do mojego Boga i waszego Boga.
Maria Magdalena poszła więc i oznajmiła uczniom:
- Zobaczyłam Pana!
I opowiedziała uczniom wszystko, co Pan Jezus jej polecił.
Co poznaję?
Pan Jezus kilka razy przywrȯcił Ŝycie umarłym. Tym razem ten
cud dotyczy Jego samego! On umarł na krzyŜu, ale na trzeci
dzień zmartwychwstał. To był wielki cud, bo spełniły się
wszystkie Jego wcześniejsze zapowiedzi, Ŝe tak się stanie.
Ludzie, ktȯrzy kochali Pana Jezusa, nie potrafili pogodzić się z
JEGO śmiercią. Kiedy jednak to się stało, nikt nie wątpił w to,
Ŝe On umarł naprawdę i Ŝe nic tego nie zmieni. Dlatego Maria
płakała. Pusty grȯb wcale nie oznaczał dla niej, Ŝe Pan Jezus
Ŝyje. Kto mȯgłby Go wskrzesić, skoro tylko On miał taką moc,
aby umarłym przywracać Ŝycie? Tymczasem Pan Jezus umarł,
jak kaŜdy człowiek, ale sam zmartwychwstał, bo jest Bogiem!
Zastanawia nas, dlaczego Maria nie poznała Pana Jezusa,
przeciesz dobrze Go znała! Być moŜe po zmartwychwstaniu Pan
Jezus wyglądał jakoś inaczej, albo Maria była tak zapłakana, Ŝe
nie spostrzegła, kto z nią rozmawia, lub teŜ wciąŜ było bardzo
ciemno. Pan Jezus chciał jednak rozwiać jej wątpliwości, Ŝeby
Maria mogła powiedzieć innym ludziom o cudzie Jego
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Zmartwychwstania.
W co wierzę?
Panie Jezu, wierzę w to, Ŝe umarłeś i zmartwychwstałeś.
Zrobiłeś to, bo bardzo mnie kochasz i chcesz, Ŝebym kiedyś z
Tobą był w niebie. Dziękuję Ci za moje Ŝycie i za zaproszenie
do nieba. PomȯŜ mi zanosić innym ludziom tę wspaniałą
wiadomość, Ŝe Ty Ŝyjesz, Ŝe pokonałeś diabła i Ŝe my z Twoją
pomocą takŜe moŜemy zwycięŜać.
Jak działam?
Niedziela jest tym dniem, w ktȯrym Pan Jezus zmartwychwstał.
Dlatego właśnie ona jest dniem świętym. Bądź straŜnikiem tego
świętego dnia: pamiętaj, Ŝe nie moŜe być niedzieli bez Mszy
świętej i Ŝe w tym dniu nie wykonujemy takich prac, na ktȯre
mamy czas w tygodniu. Niedziela to takŜe dzień radości. MoŜe
uda się twojej całej rodzinie pȯjść na spacer, pojechać na
wycieczkę albo wspȯlnie zrobić coś innego.
Zakończenie:
Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus modli się za swoich
uczniȯw i wszystkich ludzi, ktȯrzy dzięki ich świadectwu
uwierzą w Niego. Powiedział wtedy między innymi: ”Ojcze
przekazałem im naukę, ktȯrą Ty mi przekazałeś. Oni ją przyjęli
i naprawdę poznali, Ŝe przyszedłem od Ciebie oraz uwierzyli, Ŝe
to Ty mnie posłałeś„. Niech te słowa Pana Jezusa coraz
bardziej odnoszą się do nas!
śyczę wszystkim takiego spotkania z Jezusem Chrystusem w
tajemnicy Jego znakȯw- cudȯw, ktȯre przyniesie wzrost wiary
oraz piękne owoce dobrego Ŝycia.
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Boże Ciało
Jeszcze

przed
edyktem
Mediolańskim
z
311r.,
prawdopodobnie w 298 r., a więc w epoce kultu pogańskiego w
Tyrze na terenie obecnego Libanu, urodziła się Krystyna, córka
prefekta, namiestnika rzymskiego w mieście. Jako mała
dziewczynka, mieszkając już w Bolzano na północ od Rzymu,
zetknęła się z wyznawcami Chrystusa, z dwiema ukrywającymi się
chrześcjankami, które przekazały jej wiadomości na temat wiary.
Zafascynowana ogromną odwagą i bezkompromisowością
chrześcijan idących w okresie prześladowań cesarza Dioklecjana
na śmierć, przyjęła potajemnie chrzest. Na oczach ojca potłukła
posążki pogańskich bóstw rzymskich. Ojciec wymierzył jej okrutną
karę. Chłostana przez 12 sług ojca i osadzona w karcerze, nie
wyrzekła się wiary. Wówczas rozsierdzony ojciec kazał córkę
rozdzierać żelaznymi hakami, obracać na kole, polewać wrzącym
olejem, palić na wolnym ogniu, i wreszcie z kamieniem u szyi
utopić w jeziorze Bolzano. Działo się to 24. lipca 309 r.
Ta mała niezwykła dziewczynka z pogańskiej rodziny stała
się symbolem ofiar w czasie ostatniego brutalnego prześladowania
chrześcijan przed rozporządzeniem Konstantyna Wielkiego o
tolerancji religijnej. Z męczeńską drogą Krystyny związanych jest
szereg legend np. miała zachować się płyta bazaltowa na której
miał być odciśnięty ślad stopy zanim wrzucono męczennicę do
wody, a okrutny ojciec miał nagle umrzeć; zaś sędzia w tej kaźni
uczestniczący, kiedy polecił wlec prześladowaną przed statuę
bożka Apola, ta miała się rozpaść w pył, natomiast sędzia z
przerażenia padł martwy. Męczennica wrzucona na pożarcie
żmijom, te legły potulnie u jej stóp; gdy polecono obciąć jej
piersi, zamiast krwi wytoczyło się z ran mleko. Tą martyrologię
Krystyny, od IV. wieku uznaną za świętą, odtwarza się corocznie w
dniu jej święta 24. lipca na tle kulis kościoła pod wezwaniem Sta.
Christina w Bolzano. Kaplica z sarkofagiem świętej znajduje się w
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skale wykutej jak katakomby i pochodzi z III wieku. Dostępna jest
obecnie za lewą nawą boczną wielokrotnie rozbudowywanej
bazyliki. W sarkofagu znajduje się urna z cząstkami kostnymi,
które ocenione są jako młodego dziewczęcia poniżej 14 lat. Św.
Krystyna uosabia swoją męczeńską śmiercią to co dzieje się
współcześnie z najbardziej brutalną formą prześladowań
chrześcjan w krajach muzułmańskich. Imię Christina (w pol.
Krystyna) utworzone zostało z łacińskiego Christinus, jako ta co
należy do Chrystusa, a więc chrześcijanka. Imię to jest
powszechnie wymieniane od poł. XVIII w., może pod wpływem
konwertytki Królowej Szwecji Krystyny, ale nosiła je już XII wieku
córka cesarza Henryka IV.
W tej bazylice w Bolzano zdarzył się w XIII wieku
eucharystyczny cud związany z Przemienieniem Pańskim. Istotną
była tutaj inicjacja augustianki św. Juliany z Liege (Leodium) w
Belgii, wizjonerki, przy nakłonieniu papieża
Urbana IV do
oświadczenia przez encyklikę „Transiturus de hoc mundo” z 11.
sierpnia 1264 r. - Święta Bożego Ciała dla całego kościoła. Przy
opracowaniu tej encykliki brał udział Tomasz z Akwinu, doktor
Kościoła.
A cud w Bolzano zdarzył się rok wcześniej (w 1263 r.), gdy
niemiecki ksiądz Piotr z Pragi pielgrzymując do Rzymu, zatrzymał
się w tym miasteczku by odprawić Mszę świętą u grobu św.
Krystyny. Przy całej swej gorliwej pobożności, miał wątpliwości w
uznaniu realnej obecności Chrystusa w Przemienieniu Pańskim. W
momencie kiedy wymawiał słowa Przemienienia i unosił hostię,
zaczęła ona obficie krwawić. Krew sączyła się księdzu przez
przedramiona i opadała na obrus przykrywający kamienną płytę
ołtarza i utworzyła trwały ślad na mensie. Wstrząśnięty tym
wydarzeniem ks. Piotr udał się natychmiast do w owym czasie w
Orvieto (18 km od Bolzano) rezydującego papieża Urbana IV, by
wyspowiadać się ze swoich wątpliwości i po uzyskaniu absolucji,
wyznał Ojcu Świętemu to niezwykłe wydarzenie w trakcie
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Podniesienia. Papież niezwłocznie powołał komisję złożoną z
Tomasza z Aquinu, póżniej za świętą uznaną Bonawenturę i
biskupa Orvieto, a sam udał się do Bolzano by przekonać się o
cudzie i złożyć dziękczynną modlitwę. Obrus z cudownym
znamieniem jest do
dzisiaj
przechowywany w katedrze w
Orvieto, ale płyta
ołtarzowa ze śladami
krwi
oczywiście
pozostała w bazylice
św.
Krystyny
w
Bolzano. W końcu
XVII wieku architekt
Tommaso
Mattei
zaprojektował i wykonał przy bazylice
kaplicę „Cudu krwi”
a w ołtarzu zamiast
obrazu
wstawiona
została płyta marmurowa mensy z
kolistym śladem od krwi Pańskiej.
Z świętem Bożego Ciała łączono procesję, która miała
miejsce po raz pierwszy w 1278 r. w Kolonii, ale ceremoniał
rytualny był upubliczniony dopiero w 1614 roku. Niemniej już
znacznie wcześniej bo w 1447 r. papież Mikołaj V w procesji
Bożego Ciała własnoręcznie niósł Przenajświętszy Sakrament z
bazyliki św. Piotra do bramy Catello przy zamku Anioła. To około 1
km. Tą fizycznie uciążliwą odległość skrócił Sykstus V w 1586 r. do
procesji z kaplicy Sykstyńskiej do bazyliki Watykańskiej. Dalszą
zmianę notujemy z 1655 roku. Mistrz ceremonii papieża
Aleksandra VII opisuje procesję, w której papież niesiony jest na
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lektyce przez kamerdynerów trzymając monstrancję w pozycji
klęczącej, z odkrytą głową, boso, w bezruchu, z obliczem
skupionym na Najświętszym Sakramencie. Miało to wywierać
odczucie niebiańskiej wizji. Ta lektyka zw. talamo to pewnego
rodzaju klęcznik z podpórką do rąk i monstrancji, i klince pod
stopy by się nie zsuwały. Talamo służyło przez setki lat przy
procesji aż do 1816 r., kiedy Pius VII zażyczył sobie mały fotelik
przed stolikiem z poduszką na której spoczywała monstrancja.
monst
Od
1870 r. kiedy zniesiono Państwo Papieskie do 1929 r. procesja z
papieżem w jego stolicy biskupiej zostały zawieszone. Z tą drugą
datą związane jest utworzenie Państwa Watykańskiego i to było
impulsem do wznowienia procesji na placu przed bazyliką
bazylik św.
Piotra przez Piusa XI, kontynuowane następnie przez następców.
Przyjął sie zwyczaj odprawiania Mszy świętej
więtej na placu przed
bazyliką św. Jana na Lateranie i piesze przejście Via Merulana z
monstrancją do bazyliki Santa Maria Maggiore, a to odległość
prawie
rawie 1 km. Dopiero osłabiony chorobą Jan Paweł II polecił wieźć
wie
się otwartym pojazdem klęcząc przed Najświętszym Sakramentem.
A papież Franciszek kontynuuje pieszą procesję zgodnie z tradycją,
nie niosąc jednak ciężkiej monstrancji.

Zbigniew Radacki

KAWIARENKA
Czynna w ostatnią niedzielę miesiąca
po Mszy św. o godz. 9.30.
Zapraszamy!
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Kilka ważnych słów od rady parafialnej
7/8 listopada 2015 r. w Biskupstwie Trewirskim odbędą się wybory do
rad parafialnych różnego szczebla. W tym samym terminie wybierane
będą rady w trzech innych biskupstwach: Fulda, Mainz (Moguncja) i
Limburg pod wspólnym hasłem „Mitverantwortung zählt! Mitdenken,
mitmachen, mitwählen”.
Na stronie internetowej -„Pfarrgemeinderatswahlen / was der PGR tut” można przeczytać wiele interesujących informacji na temat samych
wyborów, ale też o roli i zadaniach rad parafialnych, które są żywym
znakiem i organem apostolstwa świeckich.
Również nasza ostatnia, obecnie działająca rada parafialna została
wybrana i powołana na tych samych zasadach w wyborach w
październiku 2011 r. Ich hasło brzmiało wówczas: „Im Zeichen der Zeit”.
Większość z nas domyśla się, co należy do kompetencji i zadań rady
parafialnej. Ogólnie i skrótowo można powiedzieć, że jest to grono osób
wspierających duszpasterzy we wszystkich sprawach duszpasterstwa
parafialnego. Zarówno tych najważniejszych, czyli pielęgnowania,
przeżywania i rozwijania wiary katolickiej wśród wiernych oraz niesienia
przesłania Dobrej Nowiny w świat, jak i tych bardziej przyziemnych. Rada
parafialna omawia np. sprawy materialno-gospodarcze dotyczące misji i
w ramach swoich kompetencji wnioskuje i współdecyduje o tych
sprawach.
Ale rada parafialna działająca przy Polskiej Misji Katolickiej ma też swoją
wyjątkową specyfikę. Sama misja nie jest przecież typową parafią.
Wierni ją tworzący, zarówno Polacy mieszkający tu na stałe, jak i ci,
którzy przebywają w Niemczech czasowo, oraz polskojęzyczni katolicy z
niemieckim obywatelstwem, mają potrzebę pielęgnowania zarówno
wiary, jak i polskiej formy religijności, obrzędów i zwyczajów, pragną
podtrzymywać tradycję i język kraju swoich przodków. Często chcą to
wszystko przekazać również swoim dzieciom.
Dlatego więc do zadań rady parafialnej polskiej misji należy też troska o
sprawy związane z podtrzymywaniem i krzewieniem języka polskiego,
polskich obrzędów i zwyczajów, przede wszystkim religijnych, ale nie
tylko. Mamy w nazwie słowo „Polska” i nasze działania na zewnątrz, w
środowisku niemieckim należą jak najbardziej do naszych
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zadań – „jak nas widzą, tak nas piszą”. Dlatego co roku, od siedmiu lat
bierzemy udział jako misja, zawsze z radością i rozmachem, w festynie
dzielnicy Lützel – Lützeler Bürgerfest. W czasie Bundesgartenschau –
BuGa - w 2012 r. trzykrotnie braliśmy udział w akcjach jej
towarzyszących, a nasze zespóły – taneczny „Jacy Tacy” i muzyczny
„Laudate Deo”- występowały wielokrotnie w różnych imprezach
organizowanych np.
przez Beirat für Migration und Integration.
Wszystkie te działania organizuje i koordynuje przede wszystkim rada
parafialna, to ona jest dla wielu niemieckich instytucji „der
Ansprechspartner” nr 1.
Ostatnie lata były dla naszej misji dość burzliwe. Po śmierci pierwszego
wieloletniego proboszcza PMK Koblenz ks. Henryka Bielaszewskiego,
nastąpił dla nas czas zmian i to właśnie rada parafialna starała się ze
wszystkich sił wspierać kolejnych naszych proboszczów i mobilizować
wszystkich parafian do ofiarnej pracy.
Dużym problemem naszej misji są warunki lokalowe. Nasza misja była od
samego początku istnienia przypisana do niemieckiej parafii St. Antonius.
Skromne pomieszczenia w skrzydle Pfarrzentrum St. Antonius, z których
przez wiele lat korzystaliśmy, musieliśmy opuścić w 2013 r., kiedy
podczas wstępnych badań stanu budynku stwierdzono obecność w nich
chorobotwórczego grzyba. Od tego momentu biuro PMK Koblenz mieści
się w pomieszczeniach dawnej misji włoskiej w centrum miasta. Tam też
odbywają się lekcje religii. Część naszych rzeczy składujemy w
wynajmowanym garażu. A tylko próby zespołów i spotkania dla
większego grona wiernych np. spotkania seniorów, kawiarenka, opłatek
czy zabawy odbywają się jeszcze w sali parafialnej obok kościoła.
Od lat są plany, aby kompleks Pfarrzentrum, który wymaga gruntownego
remontu, przebudować w miejsce służące wszystkim mieszkańcom
dzielnicy Lützel – Bürgerzentrum. Pomysł ten zrodził się sześć lat temu w
ramach działalności biura Caritasu, które też miało swoją siedzibę w
Pfarrzentrum obok naszych starych pomieszczeń. Ostateczne, uroczyste
podpisanie umowy w tej sprawie pomiędzy miastem, jako inwestorem i
biskupstwem jako właścicielem obiektu, miało miejsce 26. stycznia tego
roku w sali parafialnej St. Antonius.
Co to oznacza dla nas jako misji? Wkrótce, kiedy ruszy budowa, nie
będziemy mogli korzystać nawet z sali parafialnej. Pod koniec lutego br.
rada parafialna spotka się z przedstawicielem Biskupstwa Trewirskiego
odpowiedzialnym w kurii za misje obcojęzyczne panem Francesco
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Cagliotim i będziemy szukać doraźnych i mamy nadzieję, że również
długofalowych rozwiązań tej sytuacji.
Kuria biskupia w Trewirze, w obliczu ciągle zmniejszającej się liczby
wiernych, a co za tym idzie, topniejących dochodów z podatku
kościelnego, od lat próbuje wprowadzać oszczędności, reformując,
najczęściej łącząc, parafie na terenie biskupstwa w większe jednostki
terytorialne. W planie kurii „Strukturplan 2020” przewidziane jest
połączenie dotychczasowych 364 jednostek w 173 „pastorale Räume”.
Rozważane i już realizowane są projekty sprzedaży nieruchomości
kościelnych (np. dotychczasowej parafii Maria Hilf).
Dla Polskiej Misji Katolickiej w Koblencji oznacza to, że będziemy musieli
przedstawić w najbliższym czasie kolejny raz mocne argumenty, które
mogłyby wpłynąć na zmianę na lepsze naszej sytuacji lokalowej i
personalnej, co wiązać się musi z nakładami finansowymi ze strony kurii.
Rada parafialna już od dłuższego czasu argumentuje w czasie spotkań z
przedstawicielami kurii, że nasze potrzeby podyktowane są przede
wszystkim rosnącą liczbą Polaków przybywających do Niemiec, tu
pracujących i ... płacących podatki, także kościelne. Nie da się ukryć, że
rozmowy te są bardzo trudne, a fakt częstych zmian na stanowisku
proboszcza PMK Koblenz nie ułatwiało nam dotychczas znalezienia
rozwiązania tej fatalnej dla nas sytuacji.
Zarówno obecną, jak i przyszłą radę parafialną czeka jeszcze wiele
trudnych spotkań i negocjacji z kurią biskupią. Dlatego tak ważne jest,
żebyśmy już teraz zaczęli szukać wśród nas odpowiednich kandydatów
do pracy w radzie parafialnej. Zarówno wśród młodych, pełnych energii i
pomysłów, jak i wśród starszych, z doświadczeniem.
Ale przede wszystkim takich kandydatów, którzy chcą wspólnie tworzyć i
rozwijać wspólnotę naszej misji! Mamy nadzieję, że znajdziemy wielu
chętnych! Bo praca dla naszej misji to też rodzaj służby Panu Bogu i
bliźniemu - daje również radość i satysfakcję!

Paloma Seniów-Treyde
Obecnie w skład rady parafialnej wchodzą następujące osoby (w
kolejności alfabetycznej): Barbara Grabowska, Piotr Kędzierzyński, Maria
Mikołajczak, Danuta Mlaskawa, Jan Okos, Adam Piechaczek, Jolanta
Piechaczek, Barbara Radacka, Paloma Seniów-Treyde, Marian Skrzynecki,
Jan Stafiej, Regina Urbańska.
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K A L E N D A R I U M 2014
Pielgrzymkowycieczka do
Amsterdamu
(13.09)

Banneux
(04.10)

Francja opactwo
benedyktyńskie MontSt-Michel
(20.-23.10)
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Festyn
dzielnicy
Lützel
(15.11)

Zabawa
Andrzejkowa
(22.11)

Pożegnanie
Siostry
Damiany
(14.12)
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K A L E N D A R I U M 2015
- 14.03.

Kurs przedmałżeński dla narzeczonych w pomieszczeniach biurowych przy Schanzenpforte 23 o godz. 15.00.

- 17.–19.04.

Sympozjum teologiczno-pastoralne dla świeckich
w Schönstatt.

- 10.05.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
podczas Mszy św. o godz. 9.30.

- 14.05.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Msza św. o
g. 9.30 w Koblenz i o g. 14.00 w Bad Kreuznach.

- 16.05.

X piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w
Kamp-Bornhofen. Msza św. w kościele klasztornym
ojców franciszkanów o godz. 16.00.

- 17.05.

Uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej podczas Mszy
św. o godz. 9.30.

- 24.05.

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego Msza św. o
godz. 13.00, a następnie doroczny festyn parafialny.

- 25.05.

W uroczystość NMP Matki Kościoła - Mszy św. o godz.
9.30 będzie przewodniczył ks. Bp Wiesław Lechowicz.

- Nabożeństwa majowe – w każdy piątek na zakończenie Mszy św.
- 04.06.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej Msza św. w połączeniu z procesją Bożego Ciała o
godz. 11.00.

- 27.06.

XIII Polonijne Spotkanie Młodych w „Concordii”

- Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w każdy piątek czerwca na zakończenie Mszy św.
- 15.08.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Msza św. o g. 12.00.
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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. trzecią 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 2015
przedszkolaki, dzieci szkolne młodsze, gr. dzieci
do I Komunii, dzieci szkolne starsze
niedziela o godz. 11.00
młodzież starsza
ostatni piątek miesiąca o godz. 19.30
ministranci – w I. sobotę miesiąca
po Mszy św. godz. 12.00

Bad Kreuznach
grupa do I Komunii św.
I i III niedziela miesiąca po Mszy św.

Posługi duszpasterskie
odwiedziny chorych - w pierwszy piątek miesiąca
(na życzenie)
chrzty - po uprzednio uzgodnionym terminie,
poprzedzone nauką chrzcielną
śluby - w uzgodnionym terminie,
poprzedzone naukami przedmałżeńskimi
pogrzeby - istnieje możliwość pogrzebu w
języku polskim (po ustaleniu z zakładem pogrzebowym)
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