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Drodzy Parafianie!

W

tym roku świętujemy 30 lat istnienia naszej wspólnoty
parafialnej, Polskiej Misji Katolickiej Koblenz.
21 października gościliśmy w naszej parafii naszego Biskupa
dr Stefana Ackermana oraz Bp. dr Wiesława Lechowicza,
który jest odpowiedzialny za wszystkie polskie parafie na
całym świecie. Istnienie naszej wspólnoty nie byłoby moŜliwe
dzięki zaangaŜowaniu księŜy, którzy pracowali przez ten
czas w parafii oraz wiernych którzy wspomagali ich w pracy
dla dobra Misji.
W tym miejscu chciałbym teŜ podziękować wszystkim
parafianom, którzy poświęcili swój czas i włączyli się w
przygotowanie tej wspaniałej uroczystości w Kościele
i później przy biesiadnym stole.
W ostatnim czasie do naszej wspólnoty dołączyło wielu
nowych parafian, którzy za pracą przybyli do tej części
Niemiec, zapraszam wszystkich do czynnego udziału
i wspólnego tworzenia naszej misji. Niech kolejne jubileusze
będą wzmocnieniem naszego przywiązania do wiary w Boga,
a takŜe wyrazem naszej wspólnoty.
Zapraszam na rekolekcje adwentowe, które w tym roku
poprowadzi ks. mgr. Jarosław Banasiak, duszpasterz
młodzieŜy z diecezji gnieźnieńskiej, znajdźmy czas na
spowiedź świętą, na modlitwę i zadumę.
Przed nami kolejne święta, czas BoŜego Narodzenia, Ŝyczę
wszystkim wielu łask BoŜych, owocnego spotkania w gronie
najbliŜszych, a przede wszystkim BoŜego błogosławieństwa.

ks. dr Wojciech Styś
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W

ramach przygotowań do Świąt
wiąt BoŜego Narodzenia w naszej
misji odbędę się Rekolekcje Adwentowe połączone ze
spowiedzią przedświąteczną. Rekolekcje poprowadzi ks. mgr
Jarosław Banasiak z Zagórowa z diecezji gnieźnieńskiej
nieńskiej.

Koblenz - St. Antonius, Brenderweg 17
14.12.2017, czwartek
od godz. 18.00
spowiedź
godz. 18.30
Msza św.
z nauką rekolekcyjną

15.12.2017, piątek
od godz. 18.00
godz. 18.30

spowiedź
Msza św. z nauką rekolekcyjną

16.12.2017, sobota
od godz. 11.30
godz. 12.00

spowiedź
Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.12.2017, III Niedziela Adwentu
od godz. 9.00
spowiedź
godz. 9.30
Msza św. z nauką rekolekcyjną
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Andernach - klinika psychiatryczna
Aktienstraße 56-56
17.12.2017, III Niedziela Adwentu
od godz. 11.30
spowiedź
godz. 12.00
Msza św. z nauką
rekolekcyjną

Bad Kreuznach - St. Franziskus, Holbeinstr. 108
16.12.2017, sobota
od godz. 15.30
godz. 16.00

spowiedź
Msza św. z nauką
rekolekcyjną

Trier - St. Antonius, Antoniusstraße 1
17.12.2017, III Niedziela Adwentu
od godz. 15.30
spowiedź
godz. 16.00
Msza św. z nauką
rekolekcyjną
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KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 17:

IV NIEDZIELA ADWENTU - 24.12.2017
godz. 9.30
Msza św. adwentowa (nie ma spowiedzi św.)
WIGILIA BOśEGO NARODZENIA - niedziela, 24.12.2017
godz. 22.30
montaŜ słowno-muzyczny w kościele
godz. 23.00
PASTERKA
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - poniedziałek, 25.12.
godz. 9.30
Msza św.
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - wtorek, 26.12.
godz. 9.30
Msza św.
ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU, ŚW. SYLWESTRA, ŚWIĘTO
ŚWIĘTEJ RODZINY - z błogosławieństwem rodzin
- niedziela, 31.12
godz. 9.30
Msza św.
NOWY ROK UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOśEJ RODZICIELKI
MARYI
- poniedziałek, 01.01.2018
godz. 15.00
Msza św. ze wspólnotą niemiecką
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, TRZECH KRÓLI
- sobota, 06.01.2018
godz. 12.00
Msza św. z błogosławieństwem kredy
i kadzidła
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 07.01.2018
godz. 9.30
Msza św.
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NEUWIED - St. Matthias, Heddesdorfer Straße 10
IV NIEDZIELA ADWENTU - 24.12.2017
godz. 12.00
Msza św. adwentowa
poniedziałek 25.12.
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - poniedziałek,
godz. 12.00
Msza św.
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - wtorek,, 26.12.
godz. 12.00
Msza św.
MAYEN - Herz-Jesu-Kirche, Bäckerstraße 10
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, TRZECH KRÓLI
- sobota, 06.01.2018
godz. 17.00
Msza św. z błogosławieństwem kredy
i kadzidła
ANDERNACH - klinika psychiatryczna, Aktienstraße
nstraße 52-56
52
BOśE NARODZENIE - MSZE ŚW. TYLKO W NEUWIED!
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 07.01.
godz. 12.00
Msza św.

LAUBACH (SIMMERN - KASTELLAUN)
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - poniedziałek, 25.12.
godz. 10.30
Msza św.
IDAR OBERSTEIN - St. Walburga, Wassenstraße 20
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - poniedziałek, 25.12.
godz. 17.00
Msza św.
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BAD SALZIG - St. Ägidius, Ägidius Straße 6
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - wtorek, 26.12.
godz. 10.15
Msza św.

BAD KREUZNACH - St. Franziskus, Holbeinstraße 108:
WIGILIA BOśEGO NARODZENIA - sobota, 24.12.
godz. 20.00
PASTERKA częściowo w j. niemieckim
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - poniedziałek, 25.12.
godz. 14.00
Msza św.
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - wtorek, 26.12.
godz. 14.00
Msza św.
ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU, ŚW. SYLWESTRA, ŚWIĘTO
ŚWIĘTEJ RODZINY
- niedziela, 31.12.
godz. 14.00
Msza św.
NOWY ROK - poniedziałek, 01.01.2017
godz. 14.00
Msza św.
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 07.01.2018
godz. 14.00
Msza św.

BITBURG - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 1
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - poniedziałek, 25.12.
godz. 12.00
Msza św.
NOWY ROK - poniedziałek, 01.01.2018
godz. 12.00
Msza św.
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TRIER- St. Antonius, Antoniusstrasse 1:

IV NIEDZIELA ADWENTU - 24.12.2017
godz. 10.00
Msza św. adwentowa
WIGILIA BOśEGO NARODZENIA - niedziela, 24.12.
godz. 22.00
PASTERKA
UROCZYSTOŚĆ BOśEGO NARODZENIA - poniedziałek,
poniedziałek 25.12.
godz. 16.00
Msza św.
II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA - wtorek, 26.12.
godz. 16.00
Msza św.
ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU, ŚW. SYLWESTRA
- niedziela, 31.12.
Msza
sza św. dziękczynna
godz. 16.00
NOWY ROK - poniedziałek, 01.01.2018
godz. 16.00
Msza św.
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, TRZECH KRÓLI
- sobota, 06.01.
godz. 18.00
Msza św. z błogosławieństwem kredy
i kadzidła
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 07.01.2018
godz. 16.00
Msza św.
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K ą c i k

p o e z j i

Do Betlejem
Kto dziś śpieszy do Betlejem
kto dla Boga ma dziś czas
Kogo gwiazda poprowadzi
w blasku rozświetlonych miast
Niby wszystko jest piękniejsze
i w neonach tonie świat
Zniewolone nasze serca
zatraciły wiary smak
Zasypani prezentami
w cieniu egzotycznych bóstw
W ciałach tak wysportowanych
skurczył bardzo się nasz duch
Niech narodzi się na nowo
niech się stanie taki cud
By się ciałem stało słowo
by się w nas narodził Bóg.
Anioły
Anioły ptaki stadne zamieszkują chmury pierzaste
co płyną dzień za dniem w stronę końca świata
Być aniołem to więcej niŜ zwykły słuŜbista
pilnujący wejścia do bram zbawienia
Być aniołem to Ŝyć z grzesznikami
i zawsze wyciągać pomocną dłoń.

Janusz Marszałek
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GUADALUPE – OBJAWIENIA MATKI BOśEJ

I

ndianin Juan Diego, któremu
Matka BoŜa objawiła się o świcie
9 grudnia 1531 roku na wzgórzu
Tepeyac, został kanonizowany przez
Ojca Świętego Jana Pawła II w
Guadalupe, w końcu lipca 2002
roku. Święty Juan Diego urodził się
w 1474 roku i otrzymał imię, które
w
azteckim
języku
znaczy
„Śpiewający Orzeł”. Przyjął chrzest
w 1525 roku, razem ze swoim
wujem Juanem Bernardino, którego
uwaŜał za przybranego ojca. Byli
jednymi z pierwszych Indian nawróconych na chrześcijaństwo przez
misjonarzy franciszkańskich.
Juan Diego był Ŝonaty, ale jego Ŝona, Maria Lucia zmarła,
nie pozostawiając mu potomstwa. Był bardzo gorliwym
chrześcijaninem. 9 grudnia 1531 roku, w obchodzone wtedy święto
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Juan wyszedł
z domu przed świtem, aby zdąŜyć na Mszę św. w odległym kościele
Santiago. Było jeszcze ciemno i wyjątkowo zimno. Zwyczajem
indiańskim biegł przez kamieniste i rzadko porośnięte wzgórza.
W pewnym momencie usłyszał przepiękny śpiew ptasich chórów,
rozrzuconych po zaroślach rosnących na wzgórzu zwanym Tepeyac,
w miejscu gdzie były ruiny pogańskiej świątyni poświęconej bogini
Matki Bogów. Śpiew nagle ustał i zdumiony Indianin zobaczył
przepiękną kobietę, otoczoną jakby słońcem, która wołała go po
imieniu: „Juan Diego! Juanito!” Była cudownie piękna i wyglądała,
jakby miała 16 lat. Zapytała z niezwykłą czułością i miłością: „Dokąd
idziesz, Juanie, najmniejszy i najdroŜszy z moich dzieci?”
Juan odpowiedział: „Spieszę się, by zdąŜyć na Mszę świętą
i wysłuchać kazania”.
Wtedy usłyszał: „Kocham cię, mój drogi synku. Jestem
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Maryją, Niepokalaną Dziewicą, Matką prawdziwego Boga,
który daje Ŝycie i je zachowuje. On jest Stwórcą wszystkiego,
Panem nieba i ziemi. On jest wszechobecny. Chcę, aby w tym
miejscu wybudowano świątynię, gdyŜ chcę tutaj okazywać
miłość i współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom,
którzy szczerze proszą mnie o pomoc. Tutaj będę ocierać im
łzy, uspokajać i pocieszać. Biegnij teraz do biskupa i powiedz
mu, co tu widziałeś i słyszałeś”. Po tych słowach Juan upadł do
stóp Maryi i powiedział: „Szlachetna Pani, idę spełnić Twoje
Ŝyczenie”.
PIERWSZE

SPOTKAN IE

Z

BISKUPEM

Kiedy Juan Diego dotarł do domu biskupa, szybko przekonał
się, Ŝe wypełnienie misji, jaką Maryja mu powierzyła, jest ponad jego
moŜliwości. Biskup Zumarraga wprawdzie był bardzo miły i cierpliwie
wysłuchał opowiadania o objawieniu Matki BoŜej, ale myśl o budowie
kościoła na prawdziwym pustkowiu odrzucił jako nierealną. Juan
zmęczony i zawiedziony nieudaną misją wrócił na miejsce objawienia.
Kiedy dotarł na wzgórze, Niepokalana Dziewica juŜ czekała na niego.
W wielkiej pokorze powiedział Jej: „Niestety, biskup mi nie uwierzył.
Wybacz mi, Ŝe mam odwagę dawać Ci rady. Nie jestem godny, byś
powierzyła mi tak waŜną misję. Wyślij, proszę, kogoś bardziej
odpowiedniego, bo ja jestem nikim”. Matka BoŜa odpowiedziała:

„Mój kochany syneczku, mogłam posłać innych, ale ja ciebie
wybrałam. Nie zniechęcaj się, jutro rano idź do biskupa
i powiedz mu, Ŝe posyła cię Maryja Dziewica i Ŝe bardzo
pragnę, by w tym miejscu wybudowano kościół”.
Umocniony tym spotkaniem, Juan Diego z nowym
entuzjazmem zabrał się do spełnienia powierzonej mu misji.
Następnego dnia musiał okazać wielki upór, by skłonić słuŜbę, Ŝeby
pozwoliła mu spotkać się ponownie z biskupem. Biskup cierpliwie
wysłuchał jego relacji ze spotkania z Matką BoŜą i na koniec
powiedział, Ŝe dopiero wtedy podejmie konkretne działania w sprawie
budowy kościoła, gdy Maryja da mu jakiś widzialny znak. Po tej
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rozmowie Juan Diego poszedł znowu na wzgórze Tepeyac, aby
opowiedzieć o wszystkim Maryi. Klęknął u Jej stóp i powiedział,
Ŝe biskup prosi o jakiś znak. Odpowiedziała: „Miałeś przeze mnie

wiele kłopotów, idź więc w pokoju, aby odpocząć. Przyjdź tu
jutro o świcie i wtedy dam ci znak, abyś przekazał go
biskupowi”.
CHOROBA

WUJKA

Umocniony spotkaniem z Niepokalaną Juan Diego poszedł
odwiedzić swojego ukochanego wujka Bernardino. Zmartwił się
bardzo, kiedy zobaczył go w łóŜku, dotkniętego cięŜką chorobą. Nie
mógł go zostawić samego, został więc z nim przez całą noc i cały
następny dzień, aby przygotowywać mu posiłki i ziołowe lekarstwa.
To był główny powód, dla którego w poniedziałek rano nie mógł
stawić się na umówione spotkanie z Matką BoŜą. Juan Bernardino
czuł się coraz gorzej i poprosił siostrzeńca, aby przyprowadził mu
księdza, gdyŜ chciał jeszcze przed śmiercią wyspowiadać się i przyjąć
Komunię św. Juan Diego wczesnym rankiem 12 grudnia pobiegł po
księdza do kościoła parafialnego. Droga prowadziła przez wzgórze
Tepeyac. W swojej naiwności sądził, Ŝe nie spotka Maryi, biegnąc
wschodnią stroną wzgórza. Kiedy tam się znalazł, nagle, ku jego
wielkiemu zaskoczeniu, pojawiła się przed nim postać Matki BoŜej.
Niepokalana postawiła mu pytanie: „Co się stało, moje kochane
dziecko?” Indianin, pragnąc ukryć zakłopotanie, odpowiedział:
„Moja Pani, dlaczego wstałaś tak wcześnie? Nic Ci nie jest? Wybacz
mi, Ŝe nie przyszedłem wczoraj rano, by zanieść biskupowi znak,
który zamierzałaś mu posłać. Nie zlekcewaŜyłem obietnicy, ale mój
wujek jest umierający i pragnie, bym sprowadził mu przed śmiercią
księdza”.
„Nie bój się, mój synu – odpowiedziała Maryja – czyŜ nie

jestem twoją Matką, która się tobą opiekuje? Twój wujek
odzyska zdrowie. A teraz posyłam cię z moją misją. Wejdź
na szczyt wzgórza i nazbieraj kwiatów, które tam rosną
i przynieś je tutaj”.
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Kiedy Juan wszedł na szczyt, zobaczył przepiękne kastylijskie
róŜe, które przecieŜ nie mogły same urosnąć w środku zimy na
kamienistej, zmroŜonej i pokrytej szronem ziemi. Szybko napełnił
kwiatami swój indiański płaszcz (tilmę), opuszczony z przodu jak
peleryna i podwiązany na plecach. Kiedy przybiegł z kwiatami, Maryja
własnymi rękami je poukładała i zawiązała mu dolne końce tilmy na
szyi, by mógł bezpiecznie donieść kwiaty biskupowi. Powiedziała: „To

jest obiecany znak, który przesyłam biskupowi. Kiedy go
otrzyma, powinien zgodnie z moim pragnieniem, wybudować
w tym miejscu świątynię. Nie pokazuj nikomu kwiatów i nie
opuszczaj końców tilmy, dopóki nie znajdziesz się przed
biskupem. Tym razem bądź pewny, Ŝe biskup uwierzy we
wszystko, co mu powiesz”.
ZNAK OD MARYI
Kiedy wpuszczono Juana Diego do domu biskupa, wszystkich
zdumiał cudowny zapach, który otaczał ubogiego Indianina. Niektórzy
próbowali uchylić jego tilmę i zobaczyć, co tam kryje. Wszelkimi
sposobami bronił dostępu, jednak niektórym udało się zobaczyć
ukryte róŜe. Próbowali więc brać kwiaty w ręce, ale gdy ktoś tylko
dotknął róŜy, zamieniała się ona w rodzaj haftu na płaszczu Juan
Diego. Kiedy wreszcie stanął przed biskupem Zumarraga, podniósł
obie ręce i rozwiązał rogi swojego zgrzebnego płaszcza. Zaskoczony
biskup zobaczył całe naręcze cudownych kastylijskich róŜ, które po
pewnym czasie znikły, a na tilmie ukazało się przepiękne odbicie
postaci Matki Boskiej. Biskup zerwał się z fotela i razem
z domownikami ukląkł u stóp Indianina i przed długi czas adorował
cudowny obraz. Po długim czasie gorącej modlitwy, biskup wstał,
delikatnie zdjął tilmę z ramion Juan Diego i przeniósł ją do głównego
ołtarza swojej kaplicy. Wieść o cudzie rozeszła się po mieście lotem
błyskawicy.
Następnego dnia w procesji przeniesiono cudowny obraz
do katedry. Wydarzeniu towarzyszył radosny śpiew ogromnej rzeszy
ludzi. 12 grudnia rano Matka BoŜa objawiła się równieŜ umierającemu
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Juanowi Bernardino, wujkowi Juana Diego. Przywróciła mu pełne
zdrowie i powiedziała, Ŝeby się nie martwił o swego siostrzeńca, gdyŜ
posłała go do biskupa z cudownie odbitym obrazem na jego płaszczu.
Powiedziała równieŜ pod jakim tytułem chciałaby, aby Ją czczono
w przyszłości.
Tłumacz, który przekazał biskupowi relację Juana Bernardino,
przełoŜył tytuł jako: „Zawsze Dziewica, Święta Maryja z Guadalupe”.
Słowo „Guadalupe” Hiszpanie skojarzyli natychmiast ze znanym
sanktuarium Matki BoŜej w dalekiej Hiszpanii. Natomiast tubylcy
rozumieli to imię jako „de Guatlashupe”, co pisze się w ich języku
„tetlcoatlaxopeuh”, a znaczy „Zdeptany Kamienny WąŜ”. „Te” oznacza
kamień; „coa” węŜa; „tla” jest końcówką rzeczownika; „xopeuh”
oznacza zdeptanie, pokonanie. Najprawdopodobniej tłumacz błędnie
przełoŜył z azteckiego języka Nahuatl słowo, które fonetycznie
brzmiało podobnie do „Guadalupe”. W azteckim języku nie istnieją
litery D i G. Ostatnie badania potwierdzają, Ŝe było to słowo
„tetlcoatlaxopeuh”, które wymawia się „de Guatlashupe”. W ten
sposób Matka BoŜa ogłosiła, Ŝe pokonała straszliwego boga
Quetzalcoatla, czczonego w postaci upierzonego węŜa oraz innych
bogów, za którymi kryje się sam szatan, a którym Aztekowie składali
w ofierze niezliczoną ilość ludzi.
Wśród Indian szybko rozniosła się wieść o imieniu, który
obrała sobie Kobieta, objawiając się Juanowi Bernardino i Juanowi
Diego. Jej cudowny wizerunek, w którym zawarte są wszystkie
symbole: chmury, gwiazdy, słońce, półksięŜyc i mały czarny krzyŜ na
złotej broszce, potwierdził prawdę, Ŝe zdeptała głowę krwioŜerczego
węŜa i pokonała go, poniewaŜ jest Matką Boga – Jezusa Chrystusa.
Na cudownym wizerunku dwie poły płaszcza są związane czarną
wstąŜką w kształcie kokardy (dla Azteków był to znak, Ŝe kobieta jest
w ciąŜy).
PoniŜej jest kwiat z czterema płatkami, który jest symbolem
boskości. Znaczy to, Ŝe dziecko w łonie Maryi jest Bogiem. Badania
astronomów w 1981 roku potwierdziły, Ŝe istnieje zgodność układu
gwiazd na płaszczu Matki BoŜej z układem gwiazd w czasie objawień,
w 1531 roku. Dla Azteków był to niezwykle mocny znak wzywający
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ich do porzucenia pogaństwa i zwrócenia się do religii
chrześcijańskiej, bo słońce, księŜyc i gwiazdy nie są Ŝadnymi bogami,
lecz zostały stworzone przez Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Patrząc na
cudowny obraz, kaŜdy Indianin mógł bez trudności odczytać
z niezwykle bogatej symboliki, Ŝe Kobieta jest w ciąŜy, a dziecko,
które się z niej narodzi, jest Bogiem.
NAWRÓCENIE

MEKSYKU

Objawienia Matki BoŜej na wzgórzu Tepeyac były momentem
zwrotnym w ewangelizacji Ameryki. Dały początek masowym
nawróceniom Indian. Do momentu objawień misjonarze chrzcili
najczęściej niemowlęta i umierających. Natomiast po objawieniach
kaŜdego dnia tysiące Indian zgłaszało się do placówek misyjnych
z prośbą o chrzest. Niektórzy księŜa musieli udzielać sakramentu
chrztu nawet 6 tysiącom osób dziennie. Misjonarz Torbio
de Benavento pisze, Ŝe w konwencie Quecholac w ciągu pięciu dni
ochrzcił 14200 Indian. Flamandzki franciszkanin o. Peter Ghent
zaświadcza, Ŝe w czasie jego misji w Meksyku, sam ochrzcił około
miliona Indian. W ciągu zaledwie kilku lat, od 1532 do 1538 roku,
dokonała się chrystianizacja całego Meksyku, około 9 milionów ludzi
przyjęło dobrowolnie chrzest i inne sakramenty. Jest to fakt bez
precedensu w historii.
Wszyscy mieszkańcy, którzy przed objawieniami w większości byli
bardzo niechętni i często wrogo nastawieni do chrześcijaństwa,
nawrócili się w sposób zupełnie spontaniczny. Przez Reformację
w Europie 5 milionów ludzi opuściło Kościół katolicki, a w tym samym
czasie, po objawieniach w Gua-dalupe, 9 milionów Azteków włączyło
się we wspólnotę Kościoła katolickiego. Liczni misjonarze, którzy
przyjechali z Europy, zaczęli budować w całym Meksyku szkoły,
szpitale, warsztaty pracy, kościoły i klasztory. W 1552 roku dekretem
papieŜa i króla został powołany do istnienia pierwszy Uniwersytet
Meksyku i otrzymał podobną rangę, jak hiszpański Uniwersytet
w Salamance.
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MATCE

BOśEJ

Zaraz po objawieniach rozpoczęto budowę pierwszej kaplicy
na wzgórzu Tepeyac. Zakończono ją w ciągu 13 dni, tuŜ przed
świętami BoŜego Narodzenia. 26 grudnia 1531 roku biskup
Zumarraga przeniósł cudowny obraz w uroczystej procesji z katedry
do kaplicy w Tepeyac. Wzięli w niej udział wszyscy mieszkańcy
miasta. Indianie z wielkiej radości śpiewali, tańczyli, dla wiwatu
strzelali strzałami w powietrze. Niestety, jedna ze strzał zupełnie
przypadkowo ugodziła pewnego męŜczyznę w szyję. Zabitego
połoŜono pod obrazem Matki BoŜej i wszyscy ludzie z dziecięcą wiarą
zaczęli modlić się o cud. Po pewnym czasie Indianin otworzył oczy,
popatrzył na obraz Niepokalanej i wstał o własnych siłach. Został
całkowicie uzdrowiony. Na widok cudownie przywróconego do Ŝycia
Indianina zgromadzeni z jeszcze większą gorliwością zaczęli śpiewać
Bogu azteckie hymny dziękczynienia.
Biskup Zumarraga ustanowił Juana Diego odpowiedzialnym za
nową kaplicę z cudownym obrazem Matki BoŜej. Na mocy
specjalnego pozwolenia przyjmował Jezusa w Komunii św. trzy razy
w tygodniu. Do nowego sanktuarium kaŜdego dnia przybywały rzesze
pielgrzymów. Matka BoŜa zgodnie ze swoją obietnicą pocieszała
strapionych, przywracała radość Ŝycia oraz zdrowie dusz i ciał. Juan
Diego nieustannie opowiadał przychodzącym Indianom historię
objawień w ich ojczystym języku. Wyjaśniał prawdy chrześcijańskiej
wiary i w ten sposób przygotowywał Indian do przyjęcia chrztu,
później odsyłał ich do misjonarzy, aby przez udzielenie sakramentów
dopełnili dzieła ewangelizacji. Juan Diego zmarł 30 maja 1548 roku i
został pochowany na wzgórzu Tepeyac. Jego beatyfikacji dokonał
Ojciec Święty Jan Paweł II 6 maja 1990 roku w Guadalupe. Natomiast
kanonizacji w lipcu 2002 roku, równieŜ w Meksyku. Wpatrując się w
postać świętego Indianina, prośmy go o wstawiennictwo, aby nam
dopomógł osiągnąć ducha heroicznej wiary i pokornej miłości. św.
Juanie Diego, módl się za nami!
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O

kultyzm (czyli wszelkie formy wróŜbiarstwa,
astrologia, jasnowidztwo, chiromancja, posługiwanie się medium, wywoływanie zmarłych, odwoływanie się do szatana, korzystanie z horoskopów)
trzeba nazwać prawdziwą religią szatana dlatego,
Ŝe wszyscy, którzy go praktykują, występują przeciwko
pierwszemu przykazaniu Dekalogu:

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” (Wj 20,3);
„Pan jest naszym Bogiem – Panem Jedynym. Będziesz miłował Pana,
Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich”(Pwt 6,4-5).
Chrześcijaństwo jest niezwykle fascynujące. Uświadamia nam,
Ŝe moŜemy nawiązać prawdziwą relację miłości z Jezusem Chrystusem, który jako prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, a
uczynił to „dla nas i dla naszego zbawienia”. JeŜeli przez wiarę
przylgniemy do Niego całym sercem, to wtedy swoją miłością będzie
nas prowadził do pełni szczęścia.
Niestety, wielu współczesnych ludzi ulega pokusie i szuka
szczęścia nie w Bogu, lecz w okultyzmie. Dlatego idą radzić się do
jasnowidzów, chiromantów czy magów. Zajmują się astrologią, wierzą
w horoskopy, ulegają zabobonom, a przed podjęciem waŜnych
decyzji „radzą się gwiazd”. Gdy szwankuje im zdrowie, udają się do
najprzeróŜniejszych okultystycznych uzdrowicieli, którzy najczęściej są
narzędziami w rękach złych duchów. Albo oddają swoje Ŝycie diabłu,
aby uzyskać perwersyjną przyjemność seksualną, władzę nad innymi
lub zdobyć pieniądze.
To prawda, Ŝe czytanie horoskopów w gazecie nie jest tak
wielkim złem jak na przykład wyznawanie satanizmu. To tak, jak nie
moŜna porównać kradzieŜy drobnej rzeczy w sklepie od kradzieŜy
samochodu. Jednak mała kradzieŜ moŜe doprowadzić do kradzieŜy
na wielką skalę, a często niewinne zainteresowanie się okultyzmem
(horoskopy) moŜe doprowadzić do wielkiego uzaleŜnienia.
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Praktykowanie
okultyzmu
prowadzi
do
całkowitego
zniewolenia człowieka przez siły zła. Historia Narodu Wybranego,
a takŜe historia ludzkości mówi nam, Ŝe ile razy ludzie odwracali się
od prawdziwego Boga, to wtedy zawsze oddawali się najbardziej
irracjonalnemu i prymitywnemu bałwochwalstwu. Istnieje pewna
prawidłowość, a mianowicie kaŜdemu upadkowi religijności
towarzyszy równoczesny wzrost zabobonu, okultyzmu i wróŜbiarstwa.
Okultyzm jest związany z wiarą w istnienie duchowych sił lub
energii, za pomocą których człowiek pragnie poznać przyszłość,
odzyskać zdrowie, osiągnąć powodzenie, sukces, uzyskać
nadzwyczajne władze, aby panować i manipulować innymi ludźmi.
W tym celu przechodzi inicjację i podejmuje róŜnorodne praktyki
okultystyczne, ćwiczenia, medytacje itp.
Praktykujący okultyzm twierdzą, Ŝe uzyskują paranormalne
poznanie oraz zdolności takie, jak umiejętność czytania myśli, przyszłości, dobrego lub złego oddziaływania i manipulowania innymi
ludźmi, materializowania przedmiotów, kontaktów ze zmarłymi, z UFO
lub częściowe panowanie nad siłami natury. Często nie zdają sobie
sprawy z tego, Ŝe w ten sposób otwierają się na działanie tajemnych
złych mocy, nad którymi nie mają juŜ Ŝadnej moŜliwości kontroli. Po
prostu dobrowolnie oddają się w ich władanie, stając się niewolnikami
sił zła.
KaŜdy więc, kto praktykuje najróŜniejsze formy magii,
satanizmu, astrologii, spirytyzmu, wróŜbiarstwa lub staje się
członkiem masonerii, występuje przeciwko pierwszemu przykazaniu –
czyli popełnia grzech śmiertelny. Podobnie grzeszą ci wszyscy, którzy
odwołują się do praktyk hinduskich, tybetańskich, chcąc wykorzystać
staroŜytne mity i symbole, aby posłuŜyć się ich tajemną mocą przez
poddanie się prowadzeniu złego ducha. Jest to cięŜki grzech
nieposłuszeństwa Duchowi Świętemu oraz odrzucenia przewodnictwa
Anioła StróŜa.
Tak więc kaŜdy, kto posługuje się wahadełkiem, kartami
tarota, udaje się z prośbą o pomoc do wróŜbitów, magów,
uzdrowicieli, wróŜących z kart lub tych, którzy mówią, Ŝe działają za
pośrednictwem ducha - przewodnika, wyraŜa w ten sposób swój brak
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wiary w miłość Boga i otwiera się na działanie złych duchów.
Pismo św. jednoznacznie potępia praktyki okultystyczne jako
grzechy, które wykluczają ludzi z Królestwa BoŜego (por. Ga 5,20;
Ap 9,21; 22,15).
Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa:

„Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał
przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróŜby, gusła,
przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów
i widma, zwracał się do umarłych.
Obrzydliwy jest bowiem dla Pana kaŜdy, kto to czyni.
Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed
twego oblicza.
Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu.
Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróŜbitów
i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg
twój” (Pwt 18,9-14; por. Kpł 19,31; 20,6.27).
Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego w sposób jednoznaczny mówi
na temat okultyzmu:

„NaleŜy odrzucić wszelkie formy wróŜbiarstwa: odwoływanie
się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne
praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość.
Korzystanie z horoskopów,
astrologia,
chiromancja,
wyjaśnianie
przepowiedni i wróŜb, zjawiska jasnowidztwa,
posługiwanie się medium są przejwami chęci panowania nad czasem,
nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem
zjednania sobie ukrytych mocy.
Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym
z miłującą bojaźnią – które naleŜą się jedynie Bogu” (2116).
„Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąŜy się do
uzyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć
nadnaturalną władzę nad bliźnimi – nawet w celu zapewnienia im
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ści.
zdrowia – są w powaŜnej sprzeczności z cnotą religijności.
Praktyki te naleŜy potępić tym bardziej wtedy,
dy, gdy towarzyszy
to
im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi
wi lub uciekanie
ucie
się do
interwencji demonów.
Jest równieŜ naganne noszenie amuletów.
tów. Spirytyzm
Spi
często
pociąga za sobą praktyki wróŜbiarskie lub magiczne.
ne. Dlatego
Dla
Kościół
upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie
nie się do tak
zwanych tradycyjnych praktyk medycznych
nych nie usprawiedliwia
uspra
ani
wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierno
wierności drugiego
człowieka” (2117).
kom lub innym
in
świętym.
„Bóg moŜe objawić przyszłość swoim prorokom
Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym
nym powierzniu
po
się Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości,
ści, i na odrzuceniu
od
wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie. Nieprzewidywanie
Nieprze
moŜe jednak stanowić brak odpowiedzialności” (2115).
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PODZIĘKOWANIE
„Najwiekszy dar, jaki Bóg moŜe dać rodzinie, to powołanie
p
do
kapłaństwa„
św. Jan Bosko

W

dzieczni za tą wielką łaskę okazaną nam,, pragniemy z całego
ca
serca podziękować Dobremu Bogu i Wam drodzy przyjaciele,
przyjaciele
Szanownemu Księdzu Proboszczowi i wszystkim parafianom.
Za wsparcie nas w przygotowaniu tej pięknej
knej uroczystości
uroczysto
naszego syna. Dla nas rodziców było to wielkim wyzwaniem i nie
ukrywamy Ŝe wiązało się to z troską czy wszystko odbędzie
odb
się tak
aby pozostało w naszej pamięci, jako szczególne
lne wydarzenie i
wielka łaska dla naszej parafii.
Mamy nadzieję, Ŝe tak się stało. Z ogromną wdzięcznością
pragniemy Wszystkim podziękować. Otrzymaliśmy
śmy od Was tyle
dobroci, pomocy, miłego słowa, uśmiechu, Ŝyczliwo
yczliwości oraz
wsparcia modlitewnego, Ŝe nie jesteśmy
my wstanie wszystkiego
wyliczyć.
Jedno dla nas jest pewne, Ŝe
e wszelkie dobro i Wasza
ofiarna i bezinteresowna pomoc zostanie Wam wynagrodzona
przez Dobrego Boga.
Z serca wszystkim dziekujemy,
Ilona i Marian Schleger

„Niech Cię Pan błogoslawi i strzeŜe. Niech Pan rozpromieni oblicze
swe nad Tobą , niech Cie obdarzy swą łaską. Niech zwróci
zwr
ku
Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem „
(Lb 6,24-26
6,24
)
22

PMK Koblenz

Sygnały 2 (2017), nr 71

23

PMK Koblenz

Sygnały 2 (2017), nr 71

OGŁOSZENIA
 Msze św. roratnie - w czasie adwentu będą odprawiane
w piątki o godz. 18.30. Zapraszamy wszystkich do licznego
udziału, a szczególnie dzieci z lampionami.
 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
- Msza św. w piątek 8 grudnia o godz. 18.30.
 Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem
- w niedzielę 10 grudnia po Mszy św. o godz. 9.30,
w sali przy kościele St. Peter.
 Jasełka - w niedzielę 21 stycznia 2018

 Msza św. i Adoracja Pana Jezusa z modlitwą
o uzdrowienie i uwolnienie - którą prowadzi o. Eryk
Kapała OFM z Kamp-Bornhofen, w piątki: 12.01.2018
i 02.03.2018 - zawsze godz. 18.30.
 Zabawa noworoczna, zabawa karnawałowa, bal
kostiumowy dla dzieci - terminy zostaną podane
w ogłoszeniach parafialnych.
 Ofiarowanie Pańskie - MB Gromnicznej, Msza św.
w piątek, 2 lutego o godz. 18.30.
 Środa Popielcowa - Msza św. z obrzędem posypania
głów popiołem - 14 luty o godz. 19.30.
 23 luty - 13 rocznica śmierci pierwszego proboszcza śp.
ks. Henryka Bielaszewskiego. Msza św. w intencji naszego
Pasterza o godz. 18.30.
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 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
- Msza św. w piątek 8 grudnia o godz. 18.30.
 Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem
- w niedzielę 10 grudnia po Mszy św. o godz. 14.00
14.00.
 Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieŜy - pod
kierownictwem p. Sylwii Krämer, w niedzielę 17 grudnia
po Mszy o godz. 14.00.
 Zabawa karnawałowa - w sali parafialnej od godz.
18.00. Zgłoszenia u p. Jozefa Kachel.
 Środa Popielcowa - Msza św. z obrzędem posypania
głów popiołem - 14 luty o godz. 18.00.

 Spotkanie opłatkowe - w sobotę 16 grudnia godz.
godz 18.00
 Zabawa karnawałowa - w sobotę 27 stycznia
od godz. 18.00. Zgłoszenia u p. Beaty Kolbeck.
 Czwartek po Popielcu - Msza św. z obrzędem posypania
głów popiołem - 15 luty o godz. 18.00.
********************
PIELGRZYMKI:


19.02.2018 - 03.03.2018 Guadalupe - Meksyk



15.09.2018 - 22.09.2018 Kijów - Lwów

Przyjmujemy zapisy w biurze misji lub bezpośrednio u księŜy.
księŜy
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P L A N K A T E C H I Z A C J I 2017
201 / 2018
przedszkolaki, dzieci szkolne, pokomunijne,
młodzieŜ po bierzmowaniu - w niedziele po Mszy św. o
godz. 9.30 w pomieszczeniach biurowych
dzieci przygotowujące się do I-komunii
komunii św. - w
soboty w pomieszczeniach biurowych o godz. 10.00

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

WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2017/2018
Od I Niedzieli Adwentu

rozpoczynają się
duszpasterskie
odwiedziny parafian z błogosławieństwem kolędowym na Rok
Pański 2017.. MoŜna zgłaszać chęć przyjęcia kapłana, podając
dokładny adres zamieszkania i numer
telefonu. Zgłoszenia
przyjmowane będą do końca miesiąca grudnia.

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Polska Misja Katolicka organizuje dyŜury polskiego psychologa.
Porad udziela mgr psycholog Ewelina Waluszczyk. Termin
spotkania naleŜy ustalić telefonicznie (0173 1593 436) lub
wysyłając
e-maila
maila
na
adres
PMK
w
Koblenz
(pkmkoblenz@gmail.com)
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Stałe terminy w Koblenz
zespół muzyczny - próby w poniedziałki o godz. 18.00
grupa folklorystyczna - spotkania we wtorki o godz. 18.00
i w czwartki o godz. 19.15
chórparafialny - 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
adoracja Najświętszego Sakramentu – w I i III piątek
miesiąca o godz. 18.00
modlitwa róŜańcowa - w kaŜdą niedzielę o godz. 9.00 oraz
w I i III piątek miesiąca po wieczornej mszy św. o godz.
18.30
dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi – Msza św.
w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00

Posługi duszpasterskie
odwiedziny chorych - w pierwszy piątek miesiąca
(na Ŝyczenie)
chrzty – po uprzednio uzgodnionym terminie
śluby – w uzgodnionym terminie, poprzedzone naukami
przedmałŜeńskimi
pogrzeby – istnieje moŜliwość pogrzebu w języku polskim
(po ustaleniu z zakładem pogrzebowym)
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MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM
Okręg Koblenz - Ks. dr Wojciech Styś
Koblenz - St. Antonius, Brenderweg 19-21
♦ w niedziele i uroczystości o godz. 9.30
♦ w kaŜdy piątek miesiąca o godz. 18.30
♦ w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00
♦ raz w miesiącu (środa) dla seniorów o godz. 12.00
Neuwied - St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10
♦ w kaŜdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12.00
♦ w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i BoŜego
Narodzenia o godz. 12.00
Mayen - Herz-Jesu-Kirche, Bäckerstraße 10
♦ w kaŜdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00
Andernach – klinika psychiatryczna, Aktienstraße 52-56
♦ w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.00
Nickenich - St. Arnulf, Arnulfusstraße 2
♦ 09.12.2017, 20.01.2018,17.02.2018, 10.03.2018,
28.04.2018 o godz. 16.00
Schönstatt/Vallendar - Prasanktuarium, Pallottistraße
♦ w drugą środę miesiąca o godz. 18.30
Spowiedź św. - pół godz. przed kaŜdą Mszą św.
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Okręg Bad Kreuznach - Ks. mgr Piotr Prończuk
Bad Kreuznach - St. Franziskus, Holbeinstr. 108
♦ w niedziele i uroczystości o godz. 14.00
Idar Oberstein - St. Walburga, Wasenstraße 20
♦ w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00
Bad Salzig - St. Ägidius, Ägidius Straße 6
♦ w II lub III niedzielę miesiąca o godz. 10.15, najbliŜszy
termin: 10.12. godz. 10.15
Laubach - St. Stephanus, (Dekanat Simmern-Kastellaun)
♦ w II lub III niedzielę miesiąca, najbliŜsze terminy: 25.12.
godz. 10.30, 21.01. godz. 9.00 i 18.02. godz. 10.30
Spowiedź św. - pół godz. przed kaŜdą Mszą św.

Okręg Trier - Ks. dr Zbigniew Stokłosa
Trier - St. Antonius, Antoniusstraße 1
♦ w niedziele i uroczystości o godz. 16.00
♦ dodatkowo w kaŜdą II i IV niedzielę miesiąca o godz. 10.00
♦ w pierwsze piątki miesiąca o godz. 18.00
Bitburg - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14
♦ w I i III niedzielę miesiąca oraz uroczystości o godz. 12.00
Daun - St. Nikolaus, Wirichstraße 6
♦ w drugą niedzielę miesiąca o godz. 13.30
Bernkaste-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 kaŜdą Mszą św.
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