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Słowo Księdza Proboszcza
Drodzy Parafianie!
Niespełna miesiąc temu przybyłem do naszej
wspólnoty parafialnej, by podjąć obowiązki proboszcza.
W Kościele katolickim proboszcz jest mianowanym
przez biskupa duszpasterzem i zarządcą parafii. Jest więc
odpowiedzialny za duszpasterstwo parafian i dobra
materialne parafii.
Pamiętam jak mój rektor w seminarium duchownym
mówił: ksiądz jest dla ludzi, a nie ludzie dla księdza, więc
słuŜę moją pomocą, ale równieŜ proszę o pomoc w
kierowaniu naszą parafią, bardzo chętnie wysłucham rad, a
wszelkie uwagi przyjmę z pokorą.
Trwamy
w
Wielkopostnym
czasie,
zadumy,
umartwienia i pochylenia się nad Męką i śmiercią Chrystusa.
Przychodźmy na Drogę KrzyŜową w piątki, śpiewajmy
Gorzkie śale w niedzielny poranek, zachęcam do
uczestnictwa
w
rekolekcjach,
które
w
tym
roku
rozpoczniemy w niedzielę palmową.
Nie zapominajmy, Ŝe wszystko to prowadzi nas ku
Zmartwychwstaniu, ku chwale
Jezusa, który przebacza
nam grzechy w sakramencie pokuty i który pozostał z nami
w Eucharystii.
Na
nadchodzące
Święta
Wielkanocne,
Ŝyczę
wszystkim wiele radości i pokoju, byśmy odkryli na nowo
Chrystusa,
który
przemienia
nasze
Ŝycie
poprzez
sakramenty święte.
ks. Wojtek, Wasz proboszcz
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Uroczystość wprowadzenia
W niedzielę 2 lutego br. podczas Mszy świętej nastąpiło oficjalne
wprowadzenie księdza Wojciecha Stysia w urząd proboszcza Polskiej
Misji Katolickiej w Koblencji. Liturgii przewodniczył nasz nowo
mianowany proboszcz, a Mszę świętą koncelebrowali proboszcz
parafii niemieckiej ksiądz Eric Condé i brat Daniel Graf (FMMA) oraz
dziekan Koblencji ksiądz Thomas Hüsch. Ksiądz dziekan dokonał aktu

wprowadzenia w imieniu biskupa diecezji trewirskiej Stephana
Ackermanna poprzez odczytanie na początku Mszy świętej
dokumentu nominacyjnego czyli dekretu. Wśród gości obecny był pan
Francesco Caglioti, przedstawiciel kurii biskupiej, który równieŜ
skierował kilka ciepłych słów powitania pod
adresem naszego księdza proboszcza. Chór
„Magnifikat” pod dyrekcją pani organistki
Stefanii Gałeckiej, zadbał swoim śpiewem,
równieŜ po łacinie,
o godną oprawę
muzyczną
uroczystości.
Jej
podniosły charakter
podkreśliła
teŜ
obecność
pocztu
sztandarowego. RównieŜ nasi najmłodsi
parafianie chcieli mieć udział w tej wyjątkowo
radosnej dla naszej wspólnoty uroczystości –
dzieci w strojach ludowych niosły dary do
ołtarza, a pod koniec Mszy świętej przywitały
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nowego księdza proboszcza
wraz z dorosłymi przedstawicielami Misji kwiatami i
pięknym wierszem.

Dzień 2 lutego to Święto
Ofiarowania
Pańskiego,
w
tradycji polskiej obchodzone teŜ
jako święto Matki Boskiej
Gromnicznej. W tym dniu święcimy świece, których płomień jest
symbolem Jezusa – Światłości świata. RównieŜ podczas tej
wyjątkowej pierwszej Mszy świętej odprawianej przez naszego nowo
mianowanego proboszcza zapłonęły poświęcone świece i ich światło
podkreśliło jeszcze bardziej wyjątkowość tej uroczystości.
Wszyscy byliśmy bardzo ciekawi pierwszych słów nowego księdza
proboszcza. A kiedy one juŜ padły, to podbiły nasze serca. I te o
ornacie prymicyjnym, który ksiądz proboszcz specjalnie w tym dniu
załoŜył i te, Ŝe przyszedł do nas, aby nam słuŜyć.
Po Mszy świętej ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich do sali
parafialnej na spotkanie przy kawie, i nie tylko, gdzie była okazja,
aby osobiście zamienić kilka słów z naszym nowym duszpasterzem.
Pięknie udekorowana sala (tu podziękowania naleŜą się Kasi Kreschel
i jej ekipie) dosłownie pękała w szwach, panowała w niej radosna
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atmosfera, a stół, gdzie
miejsce, oprócz księdza
proboszcza,
zajęli
przedstawiciel
kurii
Francesco Caglioti i
przewodniczący
rady
parafialnej St. Antonius
Ralf
Fries,
otaczali
chętni do rozmowy
wierni. Ksiądz Wojtek
zamienił teŜ kilka słów z zaproszonymi gośćmi - przewodniczącym
Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Mathiasem Schaeferem i nauczycielką języka polskiego ElŜbietą Snochowską-Lydką. Atmosfera
spotkania nabrała jeszcze bardziej
rodzinnego charakteru, gdy cała sala
odśpiewała „Sto lat” jednemu z
ministrantów, który tego właśnie
dnia skończył 18 lat! Marek
Spranzel, bo to o niego chodzi, z
pewnością długo nie zapomni tego
dnia.
Dla nas wszystkich był to wyjątkowy
dzień, początek nowego rozdziału w
historii naszej Misji, naszej wspólnej
ojczyzny w wierze. Księdzu Wojtkowi, naszemu nowemu Proboszczowi Ŝyczymy wszelkiego błogosławieństwa BoŜego i polecamy Go w
modlitwie opiece Najświętszej Maryi
Panny, Matki Kościoła, patronce
naszej Misji. śyczymy teŜ wsparcia i
natchnienia Ducha Świętego w
wypełnianiu duszpasterskich zadań
w naszej wspólnocie i ze swojej
strony chcemy zapewnić, Ŝe będziemy Księdza Proboszcza w tych
działaniach z całą mocą wspierać!

Paloma Seniów-Treyde
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Relikwiarz św. Piotra Apostoła
Niezwykłym wydarzeniem stało się wystawienie na ołtarzu papieskim,
ustawionym w czasie Mszy św. w dniu 24 listopada 2013 r. Chrystusa
Króla na placu bazyliki watykańskiej odprawionej przez papieŜa
Franciszka, relikwiarza z 8-mioma cząstkami kostnymi św. Piotra.
Relikwiarz ten od początku lat 70-tych ub. wieku znajduje się w
kaplicy Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Ale zanim relikwiarz ten
się tam pojawił minęły setki lat domniemywań odnośnie zachowania
szczątków Świętego.
Rybak z Kafarnaum nad jeziorem Genezaret zw. Piotrem to
w/g Ewangelisty św. Jana: Szymon Bar Joanan, Ŝyjący od początku
naszej ery do męczeńskiej śmierci w 64/7 r. w Rzymie. Przez
niespełna 40 lat spełniał zadanie powierzone mu przez Jezusa z
Nazaretu, syna BoŜego „przewodzenia owczarni człowieczej”
(Ewangelia św. Jana 21, 17). Określenie „Papa” – papieŜ z greckiego
„ojczulek” nie było wiązane z osobą św. Piotra jak niektórzy to
oceniają. W pierwszych dwóch wiekach chrześcjaństwa kaŜda
gmina/miasto wybierała „starszego”, przewodnika zwanego teŜ
biskupem, a określenie papieŜ jako tytuł honorowy przewodzącego
biskupami pojawił się po raz pierwszy przy wyborze Stephanusa I
(254 – 257r.) biskupa Rzymu. A św. Piotr a takŜe św. Paweł uznani
byli przez ówczesnych chrześcjan jako męczennicy, którzy ponieśli
śmierć za wiarę w Chrystusa, za przewodników duchowych Kościoła.
Rzym w okresie antycznym liczył 1.5 miliona mieszkańców, a w tej
metropolii zanim przybyli tu apostołowie Piotr i Paweł przypuszczalnie
było juŜ ok. 50 tysięcy chrześcjan.
Tradycja kościelna łączyła miejsce pochówku św. Piotra z
Rzymem, a obecna bazylika pw. św. Piotra, zbudowana w latach 1506
– 1626 stanęła na miejscu bazyliki z czasów Konstantyna Wielkiego
(ok. 326 r.). W historyczną prawdę tej tradycji wątpiących nie
brakowało, począwszy od Marcina Lutra po wypowiedzi
współczesnego teologa prof. U. Ranke Heinemann. Relacje w
pismach biskupa Lyonu z II wieku n. e., czy apologety
chrześcjańskiego Tertulliana wyraŜnie była mowa o uznaniu obu
świętych Piotra i Pawła ukonstytuowanych w Rzymie.
Hipotezy i wątpliwości odnośnie pochówku św. Piotra miały
zostać rozwikłane dopiero na naszych oczach współcześnie Ŝyjących.
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Tego zadania podjął się papieŜ Pius XI (1922 – 1939) w 1934 r.,
polecając pracowni konserwatorskiej Fabrica de San Pietro
odsłanianie
reliktów
architektury z poprzednich
wieków
pod
posadzką bazyliki św.
Piotra w jej środkowej
części. Niebawem natrafiono na dobrze zachowane krypty papieskie
wczesnochrześcjańskie,
a juŜ w 1939 r. poniŜej
tych krypt na antyczną
nekropolię/-cmentarz
rozciągający sie, jak się póŜniej okazało poza obrębem obecnej
bazyliki. Wykorzystano bowiem niezabudowany a nieczynny teren
cyrku Nerona by urządzić tu juŜ w II wieku n. e. nekropolię, w
staroŜytności tak określano „miasto umarłych”. Nad częścią tej
nekropolii cesarz Konstantyn Wielki polecił zbudowć trzynawową
bazylikę chcąc uczcić miejsce męczeńskiej śmierci apostoła Piotra i
zapewne wiedząc, Ŝe tutaj znajdują sie jego szczątki kostne. To, Ŝe
cesarz polecił budować bazylikę na miejscu cmentarza przeczyło
wszelkim zwyczajom staroŜytnego Rzymu i musiało
świadczyć o wyjątkowości tej lokalizacji. Niemniej warunkiem takiej
decyzji było nie burzenie grobowców. Dlatego teŜ zasypano je ziemią
i gruzem, a w celu stabilizacji gruntu pod przyszłą budowlę –
bazylikę, stawiano ściany działowe. Cały ten proces budowlany
zdołano odtworzyć gdy po śmierci Piusa XI jego następca Pius XII
(1939 – 1958) polecił kontynuować odkopywanie nekropolii wbrew
niesprzyjającym wojennym okolicznościom w latach 1940 – 45.
Gdy zaczęto odsłaniać grobowce w podziemiu pod konfesją
(baldachim nad ołtarzem papieskim) natrafiono na tzw. aediculę –
rodzaj grobowca w formie niszy obłoŜonej płytami z porfiru, odobnie
jak to ma miejsce w obudowie Grobu Pańskiego w bazylice
Konstantyna w Jerozolimie. Wiedziano wówczas, Ŝe zbliŜano się do
poszukiwanego miejsca kultowego. W pośrodku zgodnie z tradycją
powinien znajdować się sarkofag z ciałem pochowanego. W
oświadczeniu papieŜa Piusa XII w 1951 r, podano, Ŝe natrafiono na
grób św. Piotra, ale jego szczątków nie znaleziono. Mogło to być
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miejsce upamiętniające ukrzyŜowanie Piotra Apostoła - z greckiego
zwane tropaeum. Przez przypadek poluŜnił się fragment tynku na
tzw.”murze czerwonym” z połowy III wieku n.e. stanowiącym prawą
ścianę w/wym. aediculi i odsłonił niewielką skrytkę wyłoŜoną płytkami
marmurowymi, a w niej fragment czerwonego tynku z wyrytym
napisem greckim „Petrus w pokoju”, tak odczytanym przez
nadzorującego prace o. Antonio Ferrua. Kiedy jednak lingwistka z
rzymskiego uniwersytetu prof. Margherita Guarducci ujrzała
opublikowany napis w oryginale, odczytała go jako „Piotr tutaj”.
Odnosił się zatem do tego, który tą skrytkę by odkrył, informując go o
zawartości. W skrytce natrafiono na luźno rozrzucone kości i
drewnianą skrzynkę o wielkości 23 x 26 cm. A kiedy ją otworzono
zauwaŜono kości nóg, kręgosłupa i czaszki. Zbadał je renomowany
antropolog prof. Venerandi Correnti. W 1957 r. przedstawił wyniki
swoich badań papieŜowi, negując ich przynaleŜność do człowieka
między 60 – 70 r. Ŝycia (wiek św. Piotra), nie dosyć tego, stwierdził,
Ŝe naleŜały do trzech róŜnych osób.
W następnym roku zmarł Pius XII, a Jan XXIII (1958 – 1963)
nie wyraŜał zainteresowania dalszymi badaniami pod bazyliką. Po
1963 r. prof. Correnti dotarł do zespołu kostnego w obrębie tej
aediculi w murze tzw. sgraffitowym, pochodzące od jednej osoby o
silnej budowie, w wieku 60 – 70 lat i 1,66 m wzrostu. Fragmenty
kostne, a było ich 135 , brakowało tylko ze stóp. Zanieczyszczone
były ziemią a takŜe przemieszane z resztkami kości zwierząt
domowych. Z tego wynikało, Ŝe zmarły był pochowany w ziemi gdzie
wcześniej prowadzono gospodarkę hodowlaną. A tak działo się w
obrębie cyrku Nerona, zanim w połowie II wieku n.e. zaczęto
budować nekropolię i dopiero wówczas musiano przenieść szczątki
w/wym. Osoby. Symptomatyczne, Ŝe tylko brakowało resztek
kostnych ze stóp. A to był istotny szczegół w identyfiikacji Osoby
polegający na przekazach tradycji o ukrzyŜowaniu św. Piotra głową
ku dołowi. To Ŝyczenie skazańca o uśmiercenie odmienne aniŜeli
Chrystusa skutkowało przybiciem stóp do krzyŜa, co w rezultacie
mogło doprowadzić do zerwania przebitych stóp.
Ekspertyza czterech specjalistów: antropologii – prof. V.
Correnti, biologii – prof. L.Cardini, petrografii – prof. C. Lauro, tkanin
– prof. M. L. Stein przedstawiona papieŜowi Pawłowi VI (1963 –
1978) w 1965 r. uzyskała akceptację i szczątki znalezione w murze
aediculi z drugiej połowy II wieku n. e. uznano za relikwie św. Piotra.
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Ujmując retrospektywnie proces obchodzenia się ze szczątkami
apostoła św. Piotra byłby on następujący: aediculę zbudowano około
150 r. n. e. nad pochówkiem św. Piotra, w połowie następnego III
wieku n. e. zbudowano mur osłanający z boku tą aediculę ze skrytką
zawierającą szczątki Apostoła, a budując w 324 r. bazylikę cesarza
Konstantyna zasłonięto dostęp do schowka dodatkową ścianą.
Zatajenie dostępu do schowka historycy kojarzą z
prześladowaniami chrześcjan w latach 257/8 n. e. pod rządami
cesarza Valeriana, zakazujace zgromadzeń przy grobach. Zanim
zaczęto budowę bazyliki na miejscu relikwii św. Piotra chrześcjanie
gromadzili się w domach prywatnych na naboŜeństwa, a
najbezpieczniej było je odprawiać w katakumbach (podziemne
cmentarzyska). Aedicula nad grobem św. Piotra była pomnikiem na
wolnym powietrzu, dopiero cesarz Konstantyn Wielki budując bazylikę
uczynił ten pomnik centralną częścią całej budowli. Nie był to zatem
w początkowym okresie kościół z ołtarzem a mauzoleum. Dopiero
papieŜ Grzegorz Wielki (590 – 604) postanowił odprawiać Mszę św.
na grobem św. Piotra. Podniesiono wówczas posadzkę nad poziom
grobowca i całej nekropolii, a nad grobowcem Ewangelisty
zbudowano ołtarz – mensę. Za grobowcem wzniesiono kaplicę pw.
św. Klemensa, z której moŜna było ujrzeć tylna część grobowca.
Jeszcze w średniowieczu papieŜ Calikstus II (1119 – 1134) polecił
umieścić większą mensę nad
tą wczesnochrześcijanską, by
po 400 latach w czasie
pontyfikatu Klemensa VIII
(1592–1605) juŜ w nowoŜytnej bazylice zbudować
obecnie
widoczny
ołtarz
papieski z białego marmuru,
a nad nim sławny architekt
Gianlorenzo Bernini wzniósł w
latach 1624 – 1633 wspaniałą
konfesję baldachimowo wieńczącą w sposób symboliczny grób św. Piotra.Teraz przed ołtarzem
znajduje się półkoliście ukształtowana krypta. Na balustradzie ją
okalającej w poziomie uŜytkowym bazyliki palą się wiecznie 92 lampki
oliwne ku czci św. Piotra.

Zbigniew Radacki
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opr. Hanna Walkowska

CZAS WIELKIEGO POSTU
Zostawiam radości karnawałowe i przychodzę do Ciebie, Panie
na początku Wielkiego Postu. Chcę myśleć o tym, Ŝe odkupiłeś
mnie za cenę swojej krwi i śmierci, abym mógł być wolnym
dzieckiem i Boga mego nazywać Ojcem. Wiem, Ŝe jestem
wolnym, tylko nie wszystko mi wypada, gdy Ty, Panie, za mnie
dźwigasz krzyŜ i na nim za mnie umierasz. Chcę być Szymonem
z Cyreny, dobrą Weroniką. Nie
chcę umierać, ale wziąć swój
krzyŜ na kaŜdy dzień i iść za Tobą.
Ksiądz posypał mi głowę popiołem, a
Ty mi przypomniałeś, Ŝe ciało moje
jest z ziemi i do ziemi wróci, ale ja
noszę w sobie Twoje święte Ŝycie.
Jestem Twoim dzieckiem. Nie
umrę lecz wrócę do Ciebie. Wiem, Ŝe muszę przejść drogę
krzyŜową, z Tobą umrzeć, ale daj mi tę wielką nadzieję, Ŝe z
Tobą teŜ zmartwychwstanę. Panie, gdy Ty cierpisz i umierasz,
nie umiem tańczyć i być hałaśliwym. Ja chcę przeŜyć
rekolekcje, być lepszym.Więcej będę się modlił, krzyŜ Twój
całował. Mocniej uwierzę, Ŝeś moim Bogiem ukrzyŜowanym i
zmartwychwstałym. Pamiętajcie, Ŝe trudno jest kogoś tak
naprawdę pokochać, jeŜeli się go dokładnie nie pozna.
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śeby nauczyć się czytać i pisać chodzicie do szkoły.
śeby tak naprawdę poznać i pokochać Pana Jezusa
uczęszczajcie regularnie na lekcje religii, które w naszej Misji
odbywają się po kaŜdej niedzielnej Mszy świętej. Tylko tam
moŜecie pogłębiać wasze wiadomości o Ŝyciu Pana Jezusa,
spotkać się z waszymi rówieśnikami, którzy juŜ dłuŜej poznają
prawdy naszej wiary. Oni pokochali Pana Jezusa ich Przyjaciela
i pragną kroczyć Jego drogą, by spotkać się z Nim w Niebie.
Pamiętajcie, Ŝe właśnie w waszym wieku jest to bardzo waŜne,
Ŝeby poznać przykazania BoŜe. Potem, kiedy będziecie
wkraczać w Ŝycie ludzi dorosłych, pomogą wam one bez Ŝadnych
problemów i z łatwością odróŜnić dobro od zła i pewnie kroczyć
drogą wiary, którą dał nam Pan Jezus.

****************************************
Ciąg dalszy cyklu „CUDA PANA JEZUSA” według ksiąŜki ks. Bogusława Zemana SSP

PRZEMIENIE PANA JEZUSA
Pewnego dnia Pan Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i jego
brata Jana i wyprowadził ich na wysoką górę z dala od ludzi.
Tam przemienił się w ich obecności: Jego twarz zajaśniała jak
słońce, a Jego ubranie stało się białe jak światło.
Wtedy ukazali im się MojŜesz i Eliasz, którzy rozmawiali z
Panem Jezusem. Piotr powiedział do Jezusa
- Panie, dobrze, Ŝe tu jesteśmy. JeŜeli chcesz, postawię tutaj
trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla MojŜesza, a trzeci dla
Eliasza. Ale gdy jeszcze mówił te słowa, zasłonił ich świetlisty
obłok. Z obłoku rozległ się głos:
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- On jest moim umiłowanym Synem, którego sobie upodobałem.

Jego słuchajcie!
Gdy uczniowie to usłyszeli, upadli na twarz, bo bardzo się
przerazili. Wtedy Pan Jezus podszedł do nich, dotknął ich i
powiedział:

- Wstańcie! Nie bójcie się!
Gdy podnieśli oczy, nikogo juŜ nie widzieli, tylko samego
Jezusa.
Co poznaję?
KaŜdy cud Pana Jezusa to wydarzenie niezwykłe i zadziwiające.
Przede wszystkim pozwala jednak coraz lepiej poznać, kim jest
Pan Jezus.
Cud przemienienia Pana Jezusa
odsłonił przed apostołami
prawdziwe niebo! Zobaczyli oni
Pana Jezusa takiego, jaki jest w
niebie; usłyszeli głos Boga Ojca i
zobaczyli świętych mieszkańców
nieba: MojŜesza i Eliasza, znanych ze Starego Testamentu.
Nigdy przedtem Piotr, Jakub, i Jan nie byli świadomi czegoś
takiego. Nic więc dziwnego, Ŝe bardzo się przestraszyli.
Przemienienie Pana Jezusa miało pomóc im zrozumieć, Ŝe Ten, z
którym przebywają na codzień, jest prawdziwym Synem Boga i
wszystko, czego On naucza, to najprawdziwsza prawda.
Obecność MojŜesza i Eliasza oznaczała, Ŝe Pan Jezus jest tym,
którego zapowiadał Stary Testament i którego ludzie
oczekiwali z tęsknotą przez wiele setek lat.
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Widzenie było tak cudowne, Ŝe Piotr wpadł na pomysł, aby
zbudować namioty, w których te niezwykłe osoby mogłyby
zamieszkać. Apostoł chciał, aby ta niezwykła chwila trwała jak
najdłuŜej, ale nie da się nieba zatrzymać na ziemi. MoŜna
natomiast do nieba się dostać dzięki wierze w Pana Jezusa i
dzięki posłuszeństwu Jego nauce.
W co wierzę?
Panie Jezu, wierzę w to wszystko, co Bóg Ojciec nam o Tobie
objawił. Ty jesteś Jego Synem i prawdziwym Bogiem, a kaŜde
Twoje słowo jest prawdą. Czasem nie rozumiem do końca
Twojej nauki, ale chcę ją poznawać i uczyć się co ona dla mnie
oznacza. PomóŜ mi postępować zgodnie z nią, bo to jest droga
do nieba.
Jak działam?
Bóg polecił Apostołom, aby słuchali Pana Jezusa. To polecenie
jest waŜne takŜe dla nas. Jak je wypełnić? MoŜesz to zrobić,
słuchając pilnie Ewangelii podczas Mszy świętej. MoŜesz takŜe
wziąć w domu Pismo Święte i z uwagą czytać krótkie
fragmenty. Jeśli czegoś nie będziesz rozumieć, zapytaj
rodziców albo katechety.
TakŜe w szkole poznajesz Pana Jezusa i Jego naukę, biorąc
udział w katechezie. Jak w niej uczestniczysz? Staraj się być
pilnym uczniem.

14
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K ą c i k

p o e z j i

ZMARTWYCHWSTANIE
Chodziłeś Panie, po ziemskich ścieżkach,
czułeś zmęczenie i głód swego ciała.
W sercu człowieka chciałeś zamieszkać
ażeby ziemia lepszą się stała.
Oto Twa ziemska wędrówka się kończy –
dalsze swe dzieło uczniom powierzasz.
Ziemia się z niebem raz wtóry się łączy,
z której do Ojca swojego zmierzasz.
Jeszcze raz jeden Oliwna Góra
jest świadkiem Twojej nieśmiertelności;
Błękitna, Panie, ujmuje Cię chmura
unosząc nad ziemię – do wysokości.
Niebiosa szeroko rozwarły swe bramy,
zastęp Aniołów stanął w orszaku.
Ty, w zmartwychwstałe szaty ubrany,
wstępujesz do nieba – z ziemskiego szlaku.
W tym zachwycie ziemi nad niebem
gdzie Twa boskość dosiegła zenitu,
pozostałeś wciąż żywym chlebem pełnym mocy jak kamień granitu.
I zasiadłeś po Ojca prawicy
aby w chwale Jego królować ...
Zmartwychwstały Syn – Bogarodzicy
Odszedł, by miejsce mi przygotować.
Zbigniew Szczębara
15

PMK Koblenz

Sygnały 1 (2014), nr 64

T E R M I NY
SPOWIEDZI
PRZEDŚWIĄTECZNEJ
Nickenich:
sobota - 22.03.

od godz. 15.30 - 16.00

Bernkastel-Kues:
sobota - 05.04.

od godz. 18.00- 18.30

Andernach:
niedziela - 06.04.

od godz. 18.00 - 18.30

Bad Kreuznach:
niedziela - 06.04.
sobota - 12.04.

od godz. 14.00 - 15.30
od godz. 16.00 - 17.30

Daun:
Niedziela Palmowa - 13.04.

od godz. 13.00 - 14.30

Trier:
Niedziela Palmowa -13.04.

od godz. 15.30 - 17.00

Koblenz:
Niedziela Palmowa - 13.04.
poniedziałek -14.04.
wtorek - 15.04.

od godz. 09.00 - 10.30
od godz. 18.00 - 19.30
od godz. 18.00 - 19.30
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-program rekolekcji wielkopostnych(12. - 15. kwietnia 2014 r.)
BAD KREUZNACH (St. Franziskus):
12.04. - sobota, Msza św. z nauką
rekolekcyjną o godz. 16.30
***

KOBLENZ (St. Antonius):
13.04. - Niedziela Palmowa, Msza św. z nauką
rekolekcyjną o godz. 9.30
14.04. - poniedziałek, Msza św. z nauką
rekolekcyjną o godz. 18.30
15.04. - wtorek, Msza św. z nauką rekolekcyjną
kończącą tegoroczne rekolekcje o godz. 18.30
***

DAUN (St. Nikolaus):
13.04. - Niedziela Palmowa, Msza św. z nauką
rekolekcyjną o godz. 13.30
***

TRIER (St. Antonius):
13.04. - Niedziela Palmowa, Msza św. z nauką
rekolekcyjną o godz. 16.00
Przez cały czas trwania rekolekcji istnieje moŜliwość
skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Rekolekcje poprowadzi ks. dr Jacek Froniewski.

Serdecznie zachęcamy do licznego udziału!
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LITURGIA
WIELKIEGO TYGODNIA
Koblenz – St. Antonius, Brenderweg 19-21:
13.04. - Niedziela Palmowa - Msza św. z poświęceniem
palm i procesją o godz. 9.30
17.04. - Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej o
godz. 20.00
18.04. - Wielki Piątek - Liturgia Wielkopiątkowa o godz.
18.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Adoracja przy
Grobie Pańskim do godz. 21.00
19.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej
połączona z proceją rezurekcyjną o godz. 21.00

BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW W WIELKĄ SOBOTĘ
(„święconka” – 19 KWIETNIA 2014 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.
18

PMK Koblenz

OKTAWA

Sygnały 1 (2014), nr 64

WIELKIEJ

NOCY

KOBLENZ – St. Antonius, Brenderweg 19:
20.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. o godz. 9.30.
21.04. - Poniedziałek Wielkanocny
Msza św. o godz. 9.30.
27.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego)
Msza św. o godz. 12.30.

TRIER – St. Antonius, Antoniustr. 1:
20.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. o godz. 16.30.
27.04 - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego)
Msza św. o godz. 16.00.

BAD KREUZNACH – St. Franziskus, Holbeinstr. 108:
20.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Msza św. o godz. 14.00.
21.04. - Poniedziałek Wielkanocny
Msza św. ogodz. 14.30.
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Peregrynacja obrazu
Jezusa Miłosiernego
oraz relikwii św.
siostry Faustyny,
św. Jana Pawła II
i bł. Michała Sopoćko
w naszej wspólnocie
09. – 11. 05. 2014

Program rekolekcji i nawiedzenia przez obraz
„Jezu ufam Tobie”
Koblenz:
piątek
– 09.05. 
sobota – 10.05. 
niedziela – 11.05. 

Msza św. z nauką o godz. 18.30
Msza św. z nauką o godz. 12.00
Msza św. z nauką o godz. 9.30

Bad Kreuznach:
sobota

- 10.05. 

Msza św. z nauką o godz. 16.30

Daun:
niedziela – 11.05. 

Msza św. z nauką o godz. 13.30

Trier:
niedziela – 11.05. 

Msza św. z nauką o godz. 16.00

Nauki wygłosi o. Eryk Kapała OFM z Bornhofen
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K A L E N D A R I U M 2014
- NaboŜeństwa Drogi KrzyŜowej w piątki Wielkiego Postu
bezpośrednio po wieczornej Mszy świętej.
- Gorzkie śale w niedziele Wielkiego Postu - godz. 9.10.
- 19.03.
Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP, Msza św. o
godz. 18.30.
- 29.03.
Kurs przedmałŜeński dla narzeczonych, godz. 16.30 w
pomieszczeniach biurowych/ ul. Schanzenpforte 23.
- 22. - 29.04. Pielgrzymka śladami Chrystusa do Ziemi Świętej.
- 27.04.
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII.
- 03.05.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,
Msza św. o godz. 12.00.
- 02. – 04.05. Sympozjum teologiczno-pastoralne dla świeckich w
Schönstatt.
- 09. – 11.05. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego.
- 17.05.
IX piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki BoŜej w
Kamp-Bornhofen, Msza św. w kościele klasztornym
ojców franciszkanów o godz. 16.00.
- 25.05.
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej podczas
Mszy św. o godz. 9.30.
- NaboŜeństwa majowe – w kaŜdy piątek na zakończenie Mszy św.
- 09.06.
Uroczystość NMP Matki Kościoła połączona z
przyjęciem Sakramentu Bierzmowaniania w
drugi dzień Zesłania Ducha Świętego, podczas
Mszy św. o godz. 14.30.
- 19.06.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej Msza św. w połączeniu z procesją BoŜego Ciała o
godz. 11.00.
- 28.06. XII Polonijne Spotkanie Młodych w „Concordii” .
- 29.06. Zakończenie roku katechetycznego.
- NaboŜeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w kaŜdy piątek na zakończenie Mszy św.
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- 15.08.

Uroczystość Wniebowzięcia Matki BoŜej, Msza św. o
godz. 18.30.
- 26.08.
Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.
- adoracja Najświętszego Sakramentu w kaŜdy pierwszy piątek
miesiąca od godz. 18.00 oraz w kaŜdy trzeci piątek miesiąca
(po Mszy św.).
- wspólny róŜaniec w kaŜdą niedzielę przed Mszą św. oraz w kaŜdy
pierwszy i trzeci piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. (oprócz lipca
i sierpnia).
- dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi, Msza św. w pierwszą sobotę
miesiąca Msza św. o godz. 12.00
- okazja do spowiedzi św. pół godz. przed Mszą św.
**************

TELEFON POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
DLA POLONII W NIEMCZECH
UWAGA NOWY NUMER:
0221 4714307
Wtorek: 11.00 – 14.00
Czwartek: 11.00 – 14.00
DyŜurny psycholog udzieli wsparcia w sytuacjach trudnych. W oparciu
o swoją wiedzę oraz doświadczenie zawodowe pomoŜe poszukać
najwłaściwszych rozwiązań, zmobilizuje do konstruktywnych działań
oraz będzie towarzyszył w podejmowaniu waŜnych decyzji i
wprowadzaniu ich w Ŝycie. Rozmowa z psychologiem ułatwi
zrozumienie przyczyn własnych trudności i pomoŜe w rozwiązaniu
konfliktów Ŝyciowych, problemów małŜeńskich, wychowawczych czy
redukcji stresu. Jeśli znajdujesz się w sytuacji kryzysowej, tracisz
równowagę Ŝyciową i zawodzą Cię dotychczasowe sposoby radzenia
sobie z trudnościami, zadzwoń.
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Stałe terminy
chór parafialny – próby w czwartki o godz. 17.00
grupa taneczna – spotkania w czwartki o godz. 19.15
zespół muzyczny – próby w poniedziałki o godz. 18.00
spotkania dla seniorów – w III środę miesiąca po Mszy św.
o godz. 11.00 (oprócz m-ca lipca i sierpnia)
msza św. z udziałem dzieci – w ostatnią niedzielę miesiąca
grupa modlitewna – w I i III piątek po wieczornej Mszy św.
Katecheza dla dorosłych- w II piątek miesiąca po
wieczornej Mszy św.

Plan zajęć katechetycznych w roku 2014
przedszkolaki, dzieci szkolne, dzieci
pokomunijne, kandydaci do bierzmowania
w niedzielę o godz. 11.00
grupa do I Komunii św.
w sobotę o godz. 11.00
młodzieŜ starsza
w ostatni piątek miesiąca o godz. 19.30
ministranci – w I sobotę miesiąca
po Mszy św. godz. 12.00

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