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Słowo Księdza Proboszcza
Drodzy Parafianie, kolejne święta przed nami, czas
upływa szybko. Od ostatniego wydania naszej gazetki wiele
się wydarzyło w naszej wspólnocie parafialnej. W tym
czasie do najistotniejszych zmian naleŜy podział naszej
parafii na trzy okręgi: Trier, Bad Kreuznach i Koblenz.
Powitaliśmy w naszej wspólnocie kapłanów ks. dr Zbigniewa
Stokłosę oraz ks. mgr Piotra Prończuk, którzy bedą pełnić
posługę w przydzielonych im okręgach. śyczymy im wiele
łask BoŜych potrzebnych do tej kapłańskiej posługi.
Przed nami zaś kolejny czas ofiarowany przez Pana,
Uroczystość Wszystkich Świętych, odwiedzimy groby
naszych bliskich a takŜe modlić się będziemy za Polaków
poległych na tej ziemi w czasie drugiej wojny światowej.
Adwent to czas przygotowania do Świat BoŜego
Narodzenia, dlatego rozpoczniemy go Roratami, zapraszam
na Msze św. w piątki w Koblencji. W tym czasie będzie teŜ
Kolęda, czyli wizyta duszpasterska, kapłana zapraszamy do
naszego domu by poświęcił nasze mieszkanie, by
pobłogosławił naszym rodzinom.
Przed świętami
odprawiamy
rekolekcje,
które
poprowadzi ks. mgr Grzegorz Góra z Wałbrzycha,
wprowadzi nas poprzez nauki i sakrament spowiedzi do
radosnego czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela. A
potem pasterka, w Koblencji, Trier i Bad Kreuznach, według
ustalonego planu.
Na nadchodzące święta BoŜego Narodzenia i na
kolejne dni w Nowym Roku Ŝyczę wszystkim parafianom
wielu łask BoŜych oraz błogosławieństwa w naszych
rodzinach.

Ks. Wojciech Styś, proboszcz
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Nowi księŜa kooperatorzy
Trochę Ŝyciorysu:
Ks. dr Zbigniew Stokłosa, proboszcz, współpracownik Polskiej Misji Katolickiej w Koblencji pełniący
posługę w okręgu trewirskim święcenia kapłańskie
przyjął 29 maja 1999 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. W latach 1999-2004 pełnił posługę duszpasterską w parafii p.w. NMP Matki Miłosierdzia w
Oleśnicy, a w latach 2004-2005 był wikariuszem parafii p.w. św. ElŜbiety Węgierskiej we Wrocławiu. W
2002 roku uzyskał licencjat z teologii duchowości, a w roku 2005
skierowany został na studia specjalistyczne na Fakultecie Teologicznym w Paderborn gdzie w 2010 roku uzyskał stopień Doktora Nauk
Teologicznych w zakresie Liturgiki W latach 2010–2015 pełnił funkcję
prefekta alumnów Metropolitalnego WyŜszego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W latach 2012-2015 był redaktorem naczelnym
Miesięcznika Diecezjalnego Nowe śycie. Był wykładowcą liturgiki na
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz członkiem Komisji Liturgicznej Archidiecezji Wrocławskiej. Od 1.09.2015r. rozpoczął posługę duszpasterską wśród Polaków zamieszkujących w Trewirze i okolicach.

Ks. Zbigniew Stokłosa
Ks. mgr Piotr Prończuk. Urodziłem się i wzrastałem
w Białymstoku, tam teŜ przyjąłem w jubileuszowym, 2000 roku święcenia kapłańskie. Po sześciu
latach posługi duszpasterskiej w rodzimej archidiecezji zdecydowałem się wyjechać do Niemiec, by
słuŜyć jako kapłan tutejszemu Kościołowi - takŜe
pod wpływem wezwania Ojca św. Benedykta XIV,
który zachęcał wówczas polskich kapłanów do podejmowania pracy
za granicą. Po dziewięciu latach pracy duszpasterskiej jedynie w
parafiach diecezji Trewir zostałem decyzją ks. biskupa Ackermanna
powołany równieŜ do słuŜby moim rodakom w ramach Polskiej Misji
Katolickiej w Niemczech, z czego się bardzo cieszę. Dziekuję za miłe
przyjęcie i polecam się waszej modlitwie.

Ks. Piotr Prończuk
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LISTOPAD – MIESIĄC
PAMIĘCI O ZMARŁYCH
W listopadzie modlimy się w sposób szczególny za naszych
bliskich zmarych. Jak co roku będziemy przyjmować wypominki.
1 listopada – Wszystkich Świętych – Msze św.:
♦ w Koblenz w kościele St. Antonius o godz. 9.30
- o godz. 14.00 naboŜeństwo na cmentarzu. Spotykamy się

przy kaplicy cmentarnej (Friedhofshalle – Hüberlingsweg),
a następnie udamy się w procesji do grobów Polaków –
ofiar II wojny światowej.
♦ w Bad Kreuznach w kościele St. Franziskus o godz. 14.00
♦ w Trier w kościele St. Antonius o godz. 16.00
♦ w Andernach w kaplicy szpitalnej St. Josef o godz. 18.00

4

PMK Koblenz

Sygnały 2 (2015), nr 67

Warunki odpustu zupełnego 1-8 listopada
Pomyśl… Komu Ty moŜesz „ofiarować Niebo”?
Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych,
Wspomnienie Wiernych Zmarłych pamiętajmy, Ŝe
to nie czas tylko zadumy i refleksji nad ludzkim
przemijaniem, ale przede wszystkim modlitwy,
dzięki której moŜemy pomóc duszom, które
cierpią.
Dar odpustu
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość
Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, moŜemy pod
zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite
darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Ponadto wypełniając określone warunki, moŜemy uzyskać odpust
zupełny od 1 do 8 listopada za poboŜne (czyli modlitewne)
nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny moŜemy uzyskać raz
dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez
odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w
intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto
uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.
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W ramach przygotowań do Świąt BoŜego
Narodzenia
Rekolekcje
spowiedzią
poprowadzi
Wałbrzycha.

w naszej misji odbędę się
Adwentowe połączone ze
przedświąteczną. Rekolekcje
ks. mgr Grzegorz Góra z

Nickenich – St. Arnulf, Arnulfusstr. 2
12.12.2015, sobota
od godz. 15.30
spowiedź
godz. 16.00
Msza św.
Bernkastel-Kues St. Briktius, Weinbergerstr. 22
05.12.2015, sobota
od godz. 17.45
spowiedź
godz. 18.30
Msza św.
Andernach – kaplica szpitalna St. Josef, Hindenburgwall 1
06.12.2015, II Niedziela Adwentu
od godz. 17.30
spowiedź
godz. 18.00
Msza św.
Daun – St. Nikolaus, Wirichstraße 6
13.12.2015, III Niedziela Adwentu
od godz. 13.00
spowiedź
godz. 13.30
Msza św.
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Koblenz - St. Antonius, Brenderweg 17:
18.12.2015, piątek
od godz. 18.00
spowiedź
godz. 18.30
Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.12.2015, sobota
godz. 12.00

Msza św. z nauką rekolekcyjną

20.12.2015, IV Niedziela Adwentu
od godz. 9.00
spowiedź
godz. 9.30
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Trier – St. Antonius, Antoniusstraße 1
19.12.2014, sobota
od godz. 15.30
spowiedź
godz. 16.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Bad Kreuznach – St. Franziskus, Holbeinstr. 108
20.12.2015, IV Niedziela Adwentu
od godz. 13.30
spowiedź
godz. 14.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Idar-Oberstein – St. Walburga, Wasenstraße 20
20.12.2015, IV Niedziela Adwentu
od godz. 16.30
spowiedź
godz. 17.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną

Szczerość
Szczero ść tw a w obec spow iednika
niech bę
b ędzie jak najw ię
i ększa
D zienniczek Siostry Faustyny
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KOBLENZ – St. Antonius, Brenderweg 17:
WIGILIA BOśEGO NARODZENIA - 24.12.
godz. 22.30

montaŜ słowno-muzyczny w kościele

godz. 23.00

PASTERKA

UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - 25.12.
godz. 9.30

Msza św.

II DZIEN ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - 26.12.
godz. 9.30

Msza św.

ŚWIĘTO ŚWIETEJ RODZINY – 27.12.
godz. 9.30

Msza św.

ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU, ŚW. SYLWESTRA – 31.12.
godz. 18.00

Msza św. dziękczynna

NOWY ROK – 01.01.2015
godz. 15.00

Msza św. ze wspólnotą niemiecką

I SOBOTA MIESIACA - 02.01.
godz. 12.00

Msza św.

II NIEDZIELA W OKTAWIE BOśEGO NARODZENIA - 03.01.
godz. 9.30

Msza św.

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, TRZECH KRÓLI - 06.01.
godz. 18.30

Msza św. z błogosławieństwem kredy
i kadzidła

ANDERNACH - kaplica szpitalna St. Josef, Hindenburgwall 1
II NIEDZIELA W OKTAWIE BOśEGO NARODZENIA - 03.01.

godz. 18.00

Msza św.
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BAD KREUZNACH - St. Franziskus, Holbeinstr. 108:
WIGILIA BOśEGO NARODZENIA - 24.12.

godz. 20.00

PASTERKA

UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - 25.12.
godz. 14.00
Msza św.
II DZIEN ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - 26.12.
godz. 14.00
Msza św.
ŚWIĘTO ŚWIETEJ RODZINY – 27.12.
godz. 14.00

Msza św.

TRIER – St. Antonius, Antoniusstrasse 1:
WIGILIA BOśEGO NARODZENIA - 24.12.

godz. 22.00

PASTERKA

UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - 25.12.
godz. 16.00
Msza św.
II DZIEN ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - 26.12.
godz. 16.00

Msza św.

ŚWIĘTO ŚWIETEJ RODZINY – 27.12.
godz. 16.00

Msza św.

WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2015/2016
Od I Niedzieli Adwentu

rozpoczynają się
duszpasterskie
odwiedziny parafian z błogosławieństwem kolędowym na Rok
Pański 2016. MoŜna zgłaszać chęć przyjęcia kapłana, podając
dokładny adres zamieszkania i numer
telefonu. Zgłoszenia
przyjmowane będą do końca miesiąca grudnia.
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BOśE NARODZENIE W LITURGII
Z kalendarzowych list dni śmierci rzymskich Biskupów
(„Depositio
episcoporum”)
oraz
rzymskich
męczenników
(„Depositio martyrum”) F.D. Filokalusa z 354 roku dowiadujemy
się, Ŝe juŜ w roku 336 w Rzymie w dniu 25 grudnia obchodzone
było święto BoŜego Narodzenia. Wprowadzenie tego święta miało
prawdopodobnie motyw apologetyczno-religijnohistoryczny jako
reakcja rzymskiej wspólnoty na pogańskie święto państwowe
„Natale Solis invicti” – Narodziny niezwycięŜonego Słońca, które
wprowadził Cezar Aureliusz w roku 274 dla uczczenia syryjskiego
boga słońca z Emesa, razem z którym miał nadzieję umocnić
swoje ogromne królestwo. W celu ochrony chrześcijan przed tym
świętem kościół rzymski wprowadził święto Narodzenia Chrystusa
jako „Słońca Sprawiedliwości” i „Światła Świata”.
JuŜ w 3 wieku chrześcijańscy teologowie starali się ustalić
nieznaną w Ewangelii datę narodzenia Chrystusa zwracając uwagę
na rozpowszechnioną symbolikę
Chrystusa-Słońca. W tym
kontekście narodzenie Jana Chrzciciela przypadało w okresie
letniego przesilenia a Jezusa w okresie zimowego przesilenia.
Początkowo świętowanie Narodzenia Pańskiego w Rzymie nie
posiadało Ŝadnego okresu przygotowania i polegało na
sprawowaniu tylko jednej Mszy św. W tym dniu papieŜ celebrował
w bazylice św. Piotra uroczystą Mszę św. w godzinach
przedpołudniowych (Missa in die) z Ewangelią o Wcieleniu Syna
BoŜego. W Palestynie istniał juŜ wtedy zwyczaj, Ŝe wierni
gromadzili się w nocy przed Epifanią przy grocie narodzenia.
Sprawowano tam Mszę św., a następnie w uroczystej procesji
przechodzono do Jerozolimy, gdzie o świcie po raz drugi
celebrowano Eucharystię. Naśladując chrześcijan z Palestyny w
Rzymie od 2. poł. V wieku papieŜ celebrował Mszę św. o północy
w bazylice S. Maria Maggiore (Missa In nocte, ad praesepe), w
której zbudowano kryptę, na wzór betlejemskiej groty narodzenia
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Jezusa. Trzecią Mszę św. sprawował w tym dniu papieŜ
wspominając św. Anastazję. Szacunek do tradycji Kościoła
Wschodniego obchodzącego 25 grudnia uroczystość św. Anastazji
spowodował utrwalenie się zwyczaju juŜ za Grzegorza Wielkiego
(590-604) sprawowania trzech Mszy św. w dzień Narodzenia
Pańskiego. Zwyczaj ten rozpowszechnił się w średniowieczu wśród
wszystkich kapłanów. Potwierdza go Mszał Soboru Trydenckiego
(1570). Sprawowanie trzech Mszy św. w dzień BoŜego Narodzenia
tłumaczono w sposób alegoryczny jako potrójne narodzenie
Jezusa: odwieczne narodzenie z Ojca, historyczne z Maryi Dziewicy
w Betlejem, duchowe (mistyczne) w sercach ludzi poprzez wiarę i
miłość. Od VI wieku uroczystość miała juŜ wigilię, która
początkowo miała charakter radosnego oczekiwania na przyjście
Zbawiciela. Później jednak – na wzór innych wigilii – połączono ją
z postem. Od VI wieku uroczystość Narodzenia Pańskiego posiada
trzy formularze mszalne. AŜ do X wieku w tę uroczystość tylko
biskup mógł intonować Gloria.
Obecnie uŜywany w Kościele do sprawowania liturgii Mszał
Pawła VI zawiera formularz Mszy wigilijnej oraz trzech Mszy
uroczystości
BoŜego
Narodzenia.
Zachowano
przywilej
trzykrotnego celebrowania Mszy św. w tę uroczystość przez
kaŜdego kapłana, zaznaczając jednak, Ŝe powinien to czynić o
właściwej porze czyli w nocy, rano i w ciągu dnia. W polskiej
tradycji Msze te nazywa się: pasterską, anielską i królewską.
Msza o północy w swoich tekstach mszalnych podkreśla
„nocny” charakter liturgii. Przewodnią jej myślą jest narodzenie
Chrystusa jako Syna BoŜego z Maryi Dziewicy, który jest
„prawdziwą światłością” przyjmującą ludzką naturę. We Mszy św.
o świcie wskazuje Kościół, Ŝe przyjęcie przez wiarę Chrystusa
Wcielonego Słowa powinno opromieniać i kształtować całe Ŝycie
chrześcijanina, we wszystkich jego wymiarach. Msza w dzień w
swoich tekstach mszalnych nawiązuje do BoŜego planu zbawienia.

Ks. Zbigniew Stokłosa
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Kaplica św. Mateusza w Kobern
Jadąc

samochodem wzdłuŜ południowego brzegu Mozeli,
kilkanaście km. od Koblencji mijamy wysoko zawieszony most
autostrady A 61, trafiamy do Dieblich i zatrzymując się w środku
tej miejscowości na przeciwległym brzegu na szczycie wysoczyzny
górującej nad Kobern zauwaŜamy niezwykłą budowlę jaśniejącą
piaskowcowym budulcem. Jest to jedyna w swoim rodzaju kaplica
zamkowa, niegdyś zbudowana dla uczczenia głowy św. Mateusza/
Apostoła (nie mylić z św. Mateuszem Apostołem Ewangelistą,
celnikiem). I tu naleŜy zgłębić nieco w historię tego przybytku.

Święty Mateusz Apostoł był po samobójczej śmierci Judasza Iskariota dokooptowany do rzędu 12 Apostołów jako 13- ty. O
jego Ŝyciu nie wiele wiadomo. Głosił kazania wpierw w Judei,
potem Etiopii. W 63 r. n.e. był kamieniowany a następnie stracony
przez ścięcie głowy toporem. Jego szczątki były na polecenie św.
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Heleny, cesarzowej matki Konstantyna Wielkiego przez biskupa
Agritiusa sprowadzone do Trewiru (Trier) i tu w bazylice w
opactwie benedyktyńskim św. Mateusza na południowym
przedmieściu, umieszczone. Obecny kościół z XII w., wielokrotnie
rozbudowywany i restaurowany, zawiera w chórze tumbę z
szczątkami Świętego, od XVII w. czczony w pielgrzymkach, stając
się jednocześnie patronem biskupstwa. Jego święto przypada na
24. lutego i jest zapowiedzią przedwiośnia. Jest teŜ opiekunem
pogody, stąd powiedzenie „św. Mateusz łamie lody, ale jak ich nie
ma to je tworzy”. Przedstawiany jest z ksiąŜką, halabardą,
kamieniem i mieczem. Jest patronem budowniczych, cieśli,
masarników, kowali, krawców i cukierników.
Ale przy szczątkach Świetego nie było głowy. W jej
posiadanie wszedł Henryk I von Isenburg - Kobern w trakcie
wyprawy krzyŜowej w latach 1217 - 1221, uwieńczonej zdobyciem
przez kryŜowców miasta Damiette z twierdzą u ujścia Nilu w
Egipcie. Ród Isenburg wywodzi się z miejscowości o tej samej
nazwie 10 km na północ od Bendorfu, a ruiny zamku rodowego do
dzisiaj
się zachowały. PrzywoŜąc
święte relikwie do swej
posiadłości w Kobern, Henryk I v. Isenburg dysponował juŜ
dwoma zamkami, górnym starszym i dolnym niemniej warownym.
Górny zamek połoŜony jest na skraju płaskowyŜu, górującego nad
Mozelą prawie 300 m wysokością i widoczny jest dzięki temu ze
znacznej odległości. Majdan zamkowy o długości stu metrów
otoczony murem obronnym posiadał przy skarpie płaskowyŜu
kaplicę salową z absydą, dom mieszkalny tzw. palatium, potęŜny
czworoboczny Bergfried (wieŜa niemieszkalna) i zabudowania
gospodarcze przylegające do muru obronnego. Wg. ostatnich
dociekań naukowych relikwie miano umieścić w absydzie kaplicy z
postanowieniem wzniesienia w miejsce prostej budowli salowej,
6 - bocznej kaplicy a więc o załoŜeniu centralnym wzorowanej być
moŜe na świątyni Grobu Pańskiego z Jerozolimy i to połączonej z
istniejącą absydą. Powstały w ten sposób obiekt sakralny w latach
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1220 - 1240, o bogatym wystroju architektonicznym w stylu
późnoromańskim
górował
oryginalnością
nad
kaplicami
zamkowymi nie tylko regionu, ale w wymiarze cesarstwa
niemieckiego. Obiekt miał być odpowiedni dla jedynego
znajdującego się na terenie cesarstwa reliktu Apostoła (nie licząc
jego szczątków w Trewirze)
Świątynię charakteryzuje bogate członowanie ścian
zewnętrznych, pięknie zarysowane okna w kształcie trójliścia,
oświetlające tzw. obejście jak i teŜ 6-bocznej części centralnej,
która wsparta na wiązkach po pięć smukłych kolumn, daje
podporę pod wieŜowo ukształtowaną latarnię. Tym samym
przypomina zwieńczenie ołtarza z Maria Laach tzw. cyborium.
Ściany zewnętrzne dla nadania większego splendoru świątyni
podwyŜszono o dodatkową kondygnację z oknami w kształcie półrozet, oświetlające nieuŜytkowe poddasze, przyczyniając się do
wydłuŜenia tamburu, czyli bębna wspierającego sklepienie latarni.
Daje to niesamowite wraŜenie wzniesienia wzwyŜ latarni
podświetlonej 6 oknami w gabarycie pod pachami sklepiennymi.
MoŜna to porównać do światła w zakończeniu tunelu, ale w pozycji
pionowej. Czy w pośrodku tej centralnie połoŜonej nawy
naleŜałoby się spodziewać umieszczenia relikwii św. Mateusza –
tego nie wiemy. Zamek w Kobern jako prywatna własność
moŜnego pana von Isenburg dzięki eksponowanemu połoŜeniu
kaplicy spełniał rolę ukazującą na zewnątrz naboŜną cześć feudała
i jednocześnie znaczenie rodu, z którego zresztą wywodzili się
liczni biskupi w Moguncji (Mainz) i Trewiru (Trier).
Tą wyjątkową relikwię przejął ponad sto lat później
arcybiskup Kuno von Falkenstein (zm.1388) i polecił przenieść do
twierdzy biskupów trewirskich w Ehrenbreitstein w Koblencji.
Epitafium tego biskupa znajduje się w koblenckim chórze kościoła
św. Kastora i naleŜy do
najcenniejszych nagrobków
późnogotyckich w Palatynacie Nadreńskim. Nie trwało długo i juŜ
między 1418 a 1430 przeniesiono relikwię do skarbca
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diecezjalnego w Trewirze, a od 1927 r, przechowuje się w kościele
opackim św. Mateusza w Trewirze na jego południowym
przedmieściu.
Pozostał trwały ślad związany z kultem Ewangelisty w
postaci doskonale zachowanej i kilkakrotnie restaurowanej kaplicy
w Kobern. Jako najbliŜszą analogię moŜemy wymienić z zamku w
Vianden w Luksemburgu, a co nas moŜe jeszcze bardziej
zainteresować, to w latach 1958 do 1961 odkryte zostały przez
hist. architektury prof. Jerzego Rozpędowskiego fragmenty kaplicy
zamkowej księcia Henryka Brodatego (1201 - 1238) w Legnicy, a
więc z tego samego czasu co w Kobern, pozwalające odczytać rzut
centralny 10 -bocznej budowli z obejściem wokół 6-bocznej nawy
z prostokątnym chórem. Obie budowle cechuje ten sam budulec
piaskowiec i precyzyjnie rzeźbiony detal architektoniczny, ale
obiekt legnicki nie posiada tak filigranowych kolumn nawy
środkowej, zastapione przez filary z półkolumnami.
Szczególnego nasilenia przybrało naśladownictwo kolistego
rzutu świątyni zbudowanej przez cesarza Konstantyna Wielkiego z
326 r. nad grobem Chrystusa we wczesnym średniowieczu. Stało
się to za przyczyną Wypraw KrzyŜowych, które wielokrotnie
przedsiębrano w XII i XIII wieku. Niebagatelną rolę w budowie
tego typu świątyń/kaplic odegrał zakon rycerski templariuszy,
który działał do 1312 r. MoŜemy oglądać je w Hiszpanii i Anglii, w
Cambridge.
Wnętrze kaplicy w górnym zamku w Kobern moŜna oglądać
od Wielkanocy do 3. października od godz. 11 - 17 tej, lub w
czasie koncertów kameralnych, inf. Tel. 0180 522 13 60.
Podejście piesze na wysokość ponad 300 m daje takŜe coraz to
nowe widoki na dolinę Mozeli.
Opracował: Zbigniew Radacki

Lit. U. Wulf> Die Matthiaskapelle auf der Oberburg bei KobernBurgkapelle oder Memorialbau. w Burg-und Schlosskapellen, Marksburg
Braubach 1995
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Sekta – co to
takiego?
Po czym ją
poznać?

Artykuł nie będzie próbą wyczerpującego zdefiniowania
pojęcia „sekta” nie tylko z tego powodu, Ŝe byłoby to zbyt
„cięŜkostrawne”, ale równieŜ z tej racji, Ŝe tego w gruncie
rzeczy zrobić się nie da. Artykuł będzie raczej próbą
wydobycia pewnych elementów, które mogą posłuŜyć jako
praktyczne wskazówki do rozpoznania czy czytających ten
artykuł, albo ktoś z jego bliskich, lub znajomych nie znajduje
się pod wpływem sekty.
Poszczególne sekty róŜnią sie od siebie bardzo mocno. Sekty
wykorzystujące
wierzenia chrześcijańskie mogą działać pod
przykrywką grup chrześcijańskich. Jeśli w takiej „poboŜnej
wspólnocie” brakuje Matki BoŜej, głoszone są prawdy sprzeczne z
nauczaniem Kościoła, akcentuje się prawdę o końcu świata,
mocno podkreśla się rolę konkretnego lidera, zaprzecza się bóstwu
Jezusa, lub uznaje się Go jako jednego z wielu wcieleń Boga, to
„powinna się zapalić w kimś czerwona lampka” – „coś tu jest nie
tak”. MoŜe się zdarzyć, Ŝe dodatkowo mami się wierzące osoby
poboŜnymi obrazami, prywatnymi objawieniami, niezwykłymi
proroctwami, uzdrowieniami, odwołaniem się do Pisma Świętego,
albo pism Świętych Kościoła, lub innymi nawiązaniami do wiary.
Wiedza zawarta w internecie nie jest wystarczająca do
rozpoznania sekty, istnieje w nim zbyt wiele dezinformacji.
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MoŜemy bowiem w nim odnaleźć nieprawdziwe informacje, Ŝe np.
wspólnoty neokatechumenalne, albo „Kurs Alpha” to sekty, ale
zarazem moŜemy trafić na strony zachwalające prawdziwe sekty i
rozmydlające prawdę o nich. Dokument Kościoła „Jezus Chrystus
dawcą wody Ŝywej” poucza – „jest on (internet) nośnikiem
dwuznacznych informacji w stosunku do bardzo wielu aspektów
religii – nie wszystko, co nosi miano „chrześcijańskie”, lub „katolickie”, wiernie odzwierciedla nauczanie Kościoła katolickiego”.
Rozmowa z mądrym i doświadczonym księdzem moŜe być
nieoceniona w rozeznaniu.
Istnieją teŜ sekty, które kuszą w inny sposób. MoŜe
rozpocząć się od niewinnego kursu np. jogi, lub sztuk walki.
Reklamowane są jako ćwiczenia fizyczne i rzeczywiści w taki
sposób są prowadzone przez kilka miesięcy, ale po jakimś czasie
okazuje się, Ŝe aby rozwijać się dalej potrzeba jakiegoś
wtajemniczenia. Członek dowiaduje się, Ŝe do rozwoju potrzebny
jest np. wegetarianizm. Mijają miesiące, uczestnik rozwija się,
zdobywa kolejne stopnie, nabywa umiejętności. To jeszcze brzmi
niewinnie, ale po kolejnej dawce ćwiczeń człowiek jest
wtajemniczany w „prawdy” np. o reinkarnacji. Okazuje się tym
razem, Ŝe do rozwoju potrzebne jest opuszczenie własnej rodziny
Oni „przecieŜ są na niŜszym stopniu doskonałości, oni są nieczyści,
przez nich zaciąga się nieczystość, oni hamują postęp uczestnika
kursu”. Proponuje się więc wyjazd, w trakcie którego stworzy się
idealne warunki do rozwoju. Później stosuje się inne techniki
manimulacyjne oraz tzw. „pranie mózgu”. I „rybka chwyciła
haczyk”.
Oczywiście, Ŝe nie kaŜdy kurs jogi, lub sztuk walki jest
„początkowym haczykiem”. Czasem wstępem będą wizyty u
homeopaty, bioenergoterapeuty, wróŜki, niektórych terapeutów,
albo „przypadkowe spotkanie Ŝyczliwych osób”, proponujących
nietypowe spotkania. Innym razem wstępem do sekty moŜe być
wejście w grupę działającą pod przykrywką religii np. buddyzmu,
17
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hinduizmu.
Raport watykański określa sektę jako grupę religijną
posiadającą własny, indywidualny, światopogląd, wywiedziony z
nauki jakiejś wielkiej religii światowej, lecz nie toŜsamy z nimi. Aby
jeszcze lepiej zrozumieć i umieć rozpoznać sektę przywołam
pewne elementy sekty porównując je z cechami Kościoła. W
sekcie jest się manipulowanym i zniewalanym, w Kościele winno
się dobrowolnie i świadomie oddaś Chrystusowi, w sekcie
dominuje elitarność (członkami są Ci „lepsi, wybrani”), Kościół
jest powszechny, dla wszystkich w równym stopniu. W sekcie
panuje autorytet, guru, któremu naleŜy się poddać i oddać, w
Kościele istnieje hierarchia słuŜby i charyzmantu. Sekta jest wroga
wobec świata, Kościół ma świat zbawiać i uświęcać. W sekcie
interpretuje się Biblię subiektywno-arbitralnie, w Kościele posiada
się całą gamę środków (w tym naukowych) dochodzenia do
obiektywnego sensu Pisma Świętego. W sekcie preferuje się
emocjonalność, tłumi samodzielne myślenie, w Kościele
motywacja bycia katolikiem ma być zarówno poznawcza,
wolitywna, jak i emocjonalna. W sekcie kontroluje się myśli i
„pierze mózg”, w Kościele naleŜy podejmować decyzję w wolny i
świadomy sposób. W sekcie manipuluje się poczuciem winy, w
Kościele preferuje się poszukiwanie prawdy.
RóŜnorodność sekt sprawia, Ŝe trudno je włoŜyć do
jednego worka, nie mniej jednak moŜna wychwycić pewne cechy
charakterystyczne. PowyŜsze treści były próbą ich wydobycia.
Jeśli ktoś zauwaŜył zbieŜność pewnych elementów z grupą, w
której jest, lub w którą stara się wejść, niech dziesięć razy
przemyśli decyzję, przemodli i poradzi się jakiejś zaufanej, mądrej,
znającej się na problemie sekt osoby.

Przedruk za zgodą autora: Teodora Sawielewicza
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K ą c i k

p o e z j i

Płoną świeczki
Dzień jesienny tak cicho
Jak liść zŜółkły opada;
Złoto ma z października
Smutek ma z listopada
I w ten smutek złotawy,
I w ten płomyk zamglony
Przybrały się Zaduszki
Jak w przejrzyste welony.
Płoną świeczek szeregi,
Płoną świeczek tysiące,
Powiewają płomyki
Zamyślone i drŜące.
Więc płomykiem jak dłonią,
Dłonią ciepłą i jasną,
Pozdrawiamy tych wszystkich,
Których Ŝycie juŜ zgasło.

Hanna Łochocka

*******
Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od Ŝycia i znoju, dobiwszy
wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju.

ElŜbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.]
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Występ dzieci
na imprezie
charytatywnej
fundacji
"Kinderseele"

Wyjazd
Seniorów do
MariaMartental

Uroczystość
wprowadzenia
nowych
nadzwyczajnych
szafarzy Komunii
Świętej –
p. Piotra Wolke
i p. Janusza
Twardonia.
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Wybory Rady Parafialnej
Polskiej Misji Katolickiej
w diecezji Trier
z siedzibą w Koblenz
W dniu 8 listopada w Koblenz, Daun, Bad Kreuznach i Trier
zostaną przeprowadzone wybory nowej Rady Parafialnej naszej
Misji. Ze zgłoszonych 14 kandydatów będziemy mogli zaznaczyć
na liście wyborczej maksymalnie ośmiu. Zaznaczenie wyŜszej
liczby spowoduje, iŜ głos będzie niewaŜny. MoŜna natomiast
zaznaczyć mniej niŜ ośmiu tzn. jednego, trzech, czy pięciu. Skład
nowej Rady Parafialnej zostanie przedstawiony w ogłoszeniach
parafialnych.

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA
8 GRUDNIA 2015 - 20 LISTOPADA 2016

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Polska Misja Katolicka organizuje dyŜury
polskiego psychologa w pomieszczeniach Misji. Porad udziela mgr
psycholog Ewelina Waluszczyk. Termin spotkania naleŜy ustalić
telefonicznie (0173 1593 436) lub wysyłając e-maila na adres PMK
w Koblenz (pkmkoblenz@gmail.com)
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K A L E N D A R I U M 2015/2016
- Msze św. roratnie w kaŜdy piątek
adwentu o godz. 18.30. Zapraszamy wszystkich
do licznego udziału, a szczególnie dzieci z
lampionami.
- Kurs przedmałŜeński – sobota, 5 grudnia godz. 15.00.
- Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem





Koblenz – 6 grudnia w kościele
Bad Kreuznach - 6 grudnia
Daun -13 grudnia
Trier - 6 grudnia

- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Msza św. we
wtorek, 8 grudnia o godz. 18.30.
- Msza św. i Adoracja Pana Jezusa z modlitwą o uzdrowienie i
uwolnienie – którą poprowadzi o. Eryk Kapała OFM z Bornhofen,
w piątek 11 grudnia o godz. 18.30.
- Zabawa noworoczna, spotkanie opłatkowe, „Jasełka”,
zabawa karnawałowa, bal kostiumowy dla dzieci –
terminy zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.
- Ofiarowanie Pańskie – MB Gromnicznej - Msza św. we wtorek,
2 lutego o godz. 18.30.
- Środa Popielcowa – Msza św. z obrzędem posypania głów
popiołem - 10 lutego o godz. 19.30.
- 23 luty - 11 rocznica śmierci pierwszego proboszcza ks. Henryka
Bielaszewskiego.
- Pielgrzymki:

Od 28 lutego do 12 marca 2016 pielgrzymko-wycieczka do
Peru i Boliwii..
Od 11-18 czerwca 2016 pielgrzymka do Lourdes. La Salette,
Ars i Avignon.
22
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Stałe terminy
zespół muzyczny – próby w poniedziałki o godz. 18.00
grupa folklorystyczna – spotkania we wtorki o godz. 18.00
i w czwartki o godz. 19.15
chór parafialny – próby w czwartki o godz. 17.00
dziecięca grupa folklorystyczna – próby w soboty o godz.
10.00
spotkania dla seniorów – w III. środę miesiąca, po Mszy
św. o godz. 12.00
Msza św. ze szczególnym udziałem dzieci – w ostatnią
niedzielę miesiąca

Plan zajęć katechetycznych w roku 2015/2016
przedszkolaki, dzieci szkolne, dzieci
I-komunijne, pokomunijne, młodzieŜ po
bierzmowaniu – w niedziele o godz. 10.30
ministranci - w I. sobotę miesiąca
po Mszy św. godz. 12.00

Bad Kreuznach
dzieci I-komunijne w niedziele po Mszy św.

Trier
dzieci I-komunijne w niedziele po Mszy św.

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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