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Powitanie  Ks. Tomasza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
PMK Koblenz                                                                               Sygnały 1 (2022), nr 78 

3 
 

 

 

„Dziś w mieście Dawida 

narodził się wam Zbawiciel...” 
 

Drodzy Parafianie i Goście 
 

Radując się wydarzeniem Nocy Betlejemskiej, 

składam najserdeczniejsze życzenia błogosławionych  

i pełnych pokoju Świąt Narodzenia Pańskiego.  
 

Na progu Nowego  Roku życzę codziennego zachwytu 

nad Miłością Ojca, która tej właśnie nocy znalazła 

swoje oblicze w Nowonarodzonym Dzieciątku. 
 

Niech Nowy Rok Pański 2023 będzie pełen łaski          

i błogosławieństwa od Pana. 
 

życzy 

Ks. Tomasz Świątek 

Proboszcz 
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ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia       

w naszej misji odbędę się Rekolekcje Adwentowe 

połączone ze spowiedzią przedświąteczną.  Rekolekcje 

poprowadzi  Ks. Łukasz Bańkowski (kapłan diecezji świdnickiej) 

obecnie student historii kościoła na Papieskim Uniwersytecie 

Gregoriańskim w Rzymie. 

 

Koblenz -  St. Antonius, Brenderweg 17 

 
08.12.2022  czwartek 
od godz. 18.00  spowiedź 
godz. 18.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną                                                   

  
09.12.2022 piątek  
od godz. 18.00  spowiedź 

   godz. 18.30    Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 

10.12.2022 sobota 
od godz. 11.30  spowiedź 
godz. 12.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną  
 
11.12.2022  III  Niedziela  Adwentu 
godz. 9.00 i 11.00   Msze św. na zakończenie rekolekcji 

 

 
Neuwied - St. Matthias Kirche, Heddesdorfer Str. 10 
   
11.12.2022  III  Niedziela  Adwentu  
godz. 13.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną  

W 
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KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 17: 
 

 

24.12.2022 sobota - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

godz. 22.00   PASTERKA  
 

25.12.2022 niedziela - BOŻE  NARODZENIE  

godz . 9.00  i 11.00  Msze  św.  
 

26.12.2022 poniedziałek  - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA  

godz. 9.00 i 11.00  Msze  św.  
 

30.12.2022 piątek - ŚWIĘTO  ŚWIĘTEJ RODZINY                                          

godz . 18.30  Msza  św.                                            

z błogosławieństwem rodzin  

31.12.2022 sobota  - ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU                              

godz. 18.00   Msza św. dziękczynna 
 

01.01.2023 niedziela  - NOWY ROK UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ                                                                                            

                          RODZICIELKI  MARYI  

godz . 11.00    Msza  św.  

 

06.01.2023 piątek - OBJAWIENIE PAŃSKIE, TRZECH KRÓLI        

godz. 18.30               Msza św. zbłogosławieństwem                                        

                                           kredy i kadzidła 
 

07.01.2023 - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA   

 godz. 12.00   Msza św.  
 

08.01.2023 -  NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO  

 godz . 9.00 i 11.00   Msze św.  
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   NEUWIED - St. Matthias, Heddesdorfer Straße 10 

 

 

25.12.2022 niedziela - BOŻE  NARODZENIE  

godz . 13.00  Msza  św.  

 

26.12.2022  poniedziałek - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA  

godz. 13.00  Msza św. 

 

01.01.2023 niedziela  - NOWY ROK UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ                                                                                            

                          RODZICIELKI  MARYI  

godz . 13.00   Msza  św.  

 

08.01.2023 -  NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO  

 godz. 13.00   Msza św.  

 

 

    MAYEN  - Herz-Jesu-Kirche, Bäckerstraße 10 

  

 

07.01.2023 - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA  

 godz. 17.00  Msza św. 
 

********************** 
 

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
KOLĘDA 2023 

 

d 3 stycznia 2023 rozpoczynają się  duszpasterskie 

odwiedziny parafian z błogosławieństwem kolędowym na 

Rok Pański 2023.  Można zgłaszać chęć przyjęcia kapłana 

na kartkach wyłożonych w kościele, podając  dokładny adres 

zamieszkania i numer  telefonu.  
 

O 
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ekolekcje adwentowe w PMK Bad Kreuznach, odbędą się  

w dniach 16-18.12.2022. Słowo Boże wygłosi ks. dr Piotr 

Bartoszek, kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, 

dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego oraz duszpasterz 

akademicki w Zielonej Górze, a także wykładowca nauk biblijnych. 
 
Bad Kreuznach  -  St. Franziskus, Holbeinstraße 108 

 
16.12.2022  piątek 
od godz. 18.00-20.30  spowiedź 
godz. 18.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną,      

po Mszy św. adoracja do 20.30                                                   
  

17.12.2022 sobota 
od godz. 9.00-10.30  spowiedź 

   godz. 9.30    Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 

18.12.2022   IV  Niedziela  Adwentu 
od godz. 13.30-14.00 i w czasie Mszy św. spowiedź 
godz. 14.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną  
 
 

Bad Kreuznach  -  St. Wolfgang, Breslauer Str. 2 
 

18.12.2022  IV  Niedziela  Adwentu 
od godz. 10.45 i w czasie Mszy św. spowiedź 
godz. 11.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną  
 
 

R 
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Idar-Oberstein  -  St. Walburga, Wasenstr. 20 

 
18.12.2022  IV  Niedziela  Adwentu 
od godz. 16.30 i w czasie Mszy św. spowiedź 
godz. 16.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną.  
 

PO MSZY ŚW. MIKOŁAJ I SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W SALCE 
 

 

Laubach  -  St. Stephan, Kastellauner Str. 6 

 
17.12.2022  sobota 
od godz. 16.30-17.00 i w czasie Mszy św. spowiedź 
godz. 17.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 
 
 

********************** 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                      W święta Bożego Narodzenia   

                                                    kolekta Adveniat  przeznaczona   

                                                   jest na pomoc dla potrzebujących 

                                            w ubogich krajach Ameryki Łacińskiej. 
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BAD KREUZNACH - St. Franziskus, Holbeinstraße 108: 
 
 

24.12.2022 sobota - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 
godz. 20.00 PASTERKA (w jęz. polskim  i niemieckim) 
 

godz. 21.30    PASTERKA (w jęz. polskim) 
   

25.12.2022 niedziela – BOŻE  NARODZENIE  
godz . 14.00   Msza  św.  
 

26.12.2022 poniedziałek  - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA  
godz. 14.00  Msza  św.  

 

31.12.2022 sobota  - SYLWESTER                                     
godz. 17.00   Msza św. dziękczynna 

 

01.01.2023 niedziela  - NOWY ROK  
godz . 14.00    Msza  św.  

 

 

  IDAR-OBERSTEIN - St. Walburga, Wasenstraße 20: 
 
 

26.12.2022  poniedziałek  - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA 
godz . 11.00  Msza  św.  

 

 

  LAUBACH - St. Stephan, Kastellauner Straße 6 

 
 

25.12.2022 niedziela - BOŻE  NARODZENIE  
godz . 17.00  Msza  św.  

 

 

  BAD SAZIG - St. Aegidius, St.-Aegidius-Straße 6 

 
 

25.12.2022 niedziela - BOŻE  NARODZENIE  

godz . 10.30  Msza  św.  
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Z Nazaretu do Loreto ! 
 

ielu z nas było w Nazarecie w świątyni Zwiastowania. 

Wzniesiono ją w latach 1955 - 1960 na miejscu domu Maryi - 

Matki Boskiej, na reliktach trzech wcześniejszych kościołów: z V. 

wieku - są zachowane mozaiki i granitowe kolumny, romańskiego      

z okresu wypraw krzyżowych zburzonego przez muzułmanów w 1263  

r., który odbudowano w 1730 r. i rozbudowano w XIX. wieku. Ta        

z kolei została zastąpiona współczesną bazyliką z poszanowaniem      

i  odsłonięciem w podziemiach zachowanych elementów murowanych 

pod posadzką świątyni z V. wieku. Są one widoczne w środku bazyliki 

z za balustrady okalającej relikty z I. wieku naszej ery. Widzimy zręby 

części domu Maryi. Aby wyjaśnić co działo się z drugą częścią domu 

trzeba sięgnąć do losów Nazaretu. Otóż po zburzeniu pierwszej 

świątyni na miejscu domu Maryi na polecenie sułtana Baibarsa I. 

przez Mameluków - oligarchią wojskową rzadzącą Egiptem i Syrią, 

Królestwo Jerozolimskie upadło ostatecznie po utraceniu ostatniej 

twierdzy - miasta portowego Akkon w 1291 roku. Z ruin światyni z V. 

wieku pod którą prawdopodobnie znajdował się dom Maryi, 

powiernicy księżnej  Thamary Angeliny Komena z Epiru (to jest kraina 

historyczna w północno-zachodniej Grecji) jako prezent ślubny           

z synem królewskim Filipem I. z Tarentu w Apulii (południowe 

Włochy) wydobyli części kamieni i statkiem rycerzy krzyżowców  

przetransportowali do Epiru. Wzdłuż wybrzeża Adriatyku dotarły do 

Rijeki, by po zaślubinach w/wym. w 1294 roku przewieść ten cenny 

ładunek do Italii. Omijąjąc Wenecję trafiły na skaliste wybrzeże koło 

Ankony, które w średniowieczu należało do Państwa Kościelnego, 

sięgajace od Bolonii aż po Monte Casino, a Ankona znajdowała się w 

pośrodku tego Państwa.  20 km. na południe od Ankony wśród gajów 

wawrzynowych, wiecznie zielonych, zrekonstruowano trzy ściany 

domu Matki Boskiej. Kamienny dom z Nazaretu o wielkości 9,25 x 4,1 

m. i 5 m. wysokości przesklepiono, odtworzono jedno okno, a czwarta 

ściana z wejściem pozostała na miejscu pochodzenia budowli. 

Badania kamieni ujawniły napisy hebrajskie przedstawiające 

chrześcjańskie monogramy znane z Jerozolimy. W  zaprawie wapien-  

W 
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nej znaleziono  wota w  postaci monet średniowiecznych  i  5 czerwo-                       

nych krzyży, które rycerze templariusze mieli naszyte na płaszcze 

rycerskie, także skorupy strusich jaj, traktowane jako symbole 

dziewictwa. Mury domu zostały znacznie podwyższone, na których 

znajdują się resztki fresków, a więc też pochodzące z ruin                 

w Nazarecie. 

W sąsiedztwie domu po-

wstała mejscowość Loreto, 

liczące obecnie ponad 10. 

tysięcy mieszkańców. Nad 

domem Matki Boskiej w 

którym mieszkał Chrystus 

około 30 lat życia na ziemi, 

zbudowano mały kościół. 

Po około 250 latach w 

1468 roku, angażując naj-

lepszych  włoskich archi-

tektów zaczęto wznosić 

nad domem z Nazaretu 

bazylikę z kopułą,  w czym 

szczególnie przysłużył się papież Paweł II. Budowę zakończono 

wznosząc reprezentacyjną fasadę po stuleciu w 1587 roku. Sam dom 

został osłonięty renesansową architekturą z czterech stron w/g 

projektu Donato Bramantego w 1507 roku z inicjatywy papieża 

Juliusza II., którzy  też w tym samym czasie rozpoczęli  budowę 

bazyliki św. Piotra w Rzymie. Jako papieska bazylika pielgrzymkowa 

w Loreto uzyskała  nazwę „Santuario Basilica Pontificia della Santa 

Casa di Loreto”. Jak nadmienia komunikat  z Watykanu w ostatnim 

numerze „Naszego Słowa” z października 2022 r. zgodnie z tradycją 

zaincjowaną przez  Jana Pawła II. - 8. września przed figurą Matki 

Boskiej Loretańskiej zapalana jest świeca symbolizująca modlitwę 

Kościoła za świat, a obecnie o pokój. W tym domu Maryja się 

urodziła, wzrastała, przyjęła powołanie przez Boga, tutaj wychowywał 

się i przebywał przez 30 lat Syn Boży. 

dr  Zbigniew Radacki 
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Co uzupełnia kaplicę Sykstyńską ? 
    

 kaplicy Sykstyńskiej odbywają się konklawe czyli wybór 

nowego papieża i jest miejscem podziwianym przez ludzi 

całego świata. Ale nie odbywają się tutaj Msze Święte, bo ponad 

mensą nie ma tabernakulum. Gdy papież Sykstus IV (1473 – 

1484) polecił zbudować kaplicę istniała jeszcze obok bazylika 

wczesnochrześcjańska z czasów cesarza Konstantyna Wielkiego 

z 324 r., bowiem jej burzenie i wznoszenie obecnej bazyliki św. 

Piotra rozpoczęto dopiero w 1506 r. pod patronatem papieża 

Juliusza II po uznaniu, że tej starożytnej  budowli grozi zawalenie. 

Kaplica papieska Sykstusa IV. zw. Sykstyńską stała się 

dzięki wspaniałym freskom najwybitniejszych malarzy                    

z Michelangelo Buonarroti dziełem Sądu Ostatecznego na ścianie 

ołtarzowej, kończącej w 1535 r. malaturę ścienną, najsławniejszą 

kaplicą świata katolickiego. Już po dwóch latach od zakończenia 

prac w kaplicy Sykstyńskiej papież Paweł III. polecił architektowi 

Antonio da Sangallo zaprojektowanie znacznie mniejszej  kaplicy 

obok Sykstyńskiej (oddzielonej tylko Salą Regia) i zrealizowano ją 

w ciągu dwóch lat: 1537-39. Poświęcono  ją św.  Pawłowi - stąd jej 

nazwa Capella Paolina - w rocznicę śmierci męczeńskiej Apostoła 

15. stycznia. 

Tu również Michał Anioł już jako 75- letni artysta 

namalował „Nawrócenie Pawła” i „ Ukrzyżowanie”. I to tutaj przed 

konklawe odbywa się Msza Święta i tylko tutaj znajduje 

tabernakulum. Nad tymi dwoma freskami – ostatnimi w twórczości 

Michała Anioła – pracował osiem lat (1542 – 1550). Były one 

przerywane pracą nad projektem kopuły nad bayliką św. Piotra      

i rzeźbami do grobowca papieża Juliusza II. W scenie 

„Nawrócenia Pawła” widzimy Pawła upadłego na ziemię, 

zasłaniającego twarz przed snopem światła niebiańskiego,            

a spłoszony koń ucieka, podczas gdy towarzysz Pawła usiłuje go 

powstrzymać. Chrystus w obłoku skierowuje snop światła z nieba 

na przerażonego Pawła. Naprzeciw  tego fresku przedstawiony 

jest Piotr ukrzyżowany głową w dół, z wzrokiem nie wyrażającym 

W 
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bojaźni. Jednocześnie powstaje obraz w ołtarzu ukazujący 

przemienienie Chrystusa na górze Tabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplica Paulinów (włoski Cappella Paolina) 

 

Odrestaurowanie kaplicy zainicjował w 2004 r. papież Jan 

Paweł II., a ukończył jego następca Benedykt XVI. W 2009 r 

Naszemu Ojcu Świętemu zawdzięczamy też inicjatywę                 

w odrestaurowaniu kaplicy Sykstyńskiej w latach  1980 do 1999. 

O ile w początkowym okresie w Capella Paolina odbywały 

się Msze Świete i konklawe, to po 1670 r. po dzień dzisiejszy tylko 

odprawiana jest Msza i stąd kardynałowie przechodzą do kaplicy 

Sykstyńskiej. Ta pierwsza jest niedostępna dla osób spoza 

Watykanu,  jest jak gdyby sanktuarium kaplicy Sykstyńskiej. 

 

dr. Zbigniew Radacki 
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PLAN KATECHEZY 2022/2023 
 
 

 

 przedszkolaki - w niedziele o godz. 10.00                               
w domu parafialnym. 
 

 dzieci przygotowujące się do I-Komunii Świętej                         
- w soboty w domu parafialnym o godz. 10.30. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posługi duszpasterskie 
 

 odwiedziny chorych -po wcześniejszym zgłoszeniu                   

i uzgodnieniu terminu. 

 chrzty – w każdą niedzielę po Mszy św., po wcześniejszym 

uzgonieniu terminu (dokumenty do chrztu:  akt urodzenia 

dziecka oraz zaświadczenia dła rodziców chrzestnych). 

 śluby – w uzgodnionym terminie,  poprzedzone naukami 

przedślubnymi. 

 pogrzeby – w uzgodnionym terminie  (potrzebne dokumenty: 

akt zgonu). 
 

         
 
 

 
Biuro parafialne w okresie od 27 do 30 grudnia 2022 

jest nieczynne. 
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K ą c i k  p o e z j i 
 

 

Słowo wcielone 

 
Gdy zmienia kolory jesienny liść 

W progi Adwentu pora już iść 

By przygotować duszę na cud 

Bo na świat przyjdzie nasz Zbawca-Bóg. 

 

Oczekuj GO zatem wszelkie stworzenie 

Bo ON nam daje NIEBA pragnienie                  

Narodził się dla nas w mizernej grocie 

W ciemności nocy i chłodnej słocie.  

 

W głębokiej ciszy, bez huku, wrzasku 

Bez wielkich aplauzów, bez kamer blasku 

Jedynie gwiazda na niebie świeciła 

Radosną nowinę ludom obwieściła. 

 

W żłóbeczku leży Dzieciątko - nasz BÓG 

Przed swoim OJCEM chce spłacić nasz dług 

Za grzechy człowieka chce wynagrodzić 

By każdy w MIŁOŚCI mógł się narodzić. 

 

W MIŁOŚCI BOGA! - nie świata tego  

Co pokusami zwodzi do złego 

Przybądź więc człecze do żłóbka PANA 

I śpiewaj GLORIA na swych kolanach. 
 

Irena Izbicki 
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Foto impresje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rodzinne kolędowanie, styczeń 2022  
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 Msze św. roratnie - w czasie adwentu będą odprawiane  
w  piątki o godz. 18.30. Zapraszamy wszystkich do licznego  

udziału, a szczególnie dzieci z lampionami.  
 

 Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem                            

- w niedzielę  4 grudnia w sali parafialnej  
po Mszy św. o godz. 11.00. 

 

 Uroczystość  Niepokalanego Poczęcia NMP - Msza św.       
w czwartek  8 grudnia o godz. 18.30.  

 
 Spotkanie opłatkowe - w niedzielę 29 stycznia                           

w sali parafialnej po Mszach św.  

 

 Ofiarowanie Pańskie - MB Gromnicznej  - Msza św.                

z poświęceniem gromnic  w czwartek  2 lutego o godz. 18.30.     
 

 Zabawa karnawałowa - w sobotę 18 lutego                             

w sali parafialnej od godz. 19.00.  

 

 

 
GRUPY W KOBLENZ 

 

 zespół muzyczny  
 liturgiczna służba ołtarza 
 ruch szynsztacki 
 żywy różaniec 
 grupa folklorystyczna  
 chór parafialny  
 spotkania dla seniorów 

 
Terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich 
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MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM 
 

 
 

Okręg Koblenz  
 

- ks. kan. mgr lic. Tomasz Świątek 
 

Koblenz - St. Antonius, Brenderweg 19-21 

 w niedziele i uroczystości o godz.  9.00 i 11.00 

 w każdy piątek miesiąca o godz. 18.30. Od godz. 18.00 spowiedź  

 w pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.30. Od godz. 17.30 

adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi        

 w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00 
 

Neuwied - St. Matthias,  Heddesdorfer Str. 10 

 w niedziele i uroczytości o godz. 13.00 
 

Mayen - Herz-Jesu-Kirche, Burgfrieden 8 

 w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00                    

Od 16.30 spowiedź 
 

Nickenich - St. Arnulf, Arnulfusstraße 2 

 o godz. 15.00. Od 14.30 spowiedź, po wcześniejszym 

uzgodnieniu. Od stycznia 2023 Msze św. o godz. 16.00 
 

Schönstatt/Vallendar - Prasanktuarium, Pallottistraße 

 w drugą środę miesiąca o godz. 18.30 

 

 
 

 

Polonijny ośrodek „Concordia” 

- Bracia z Towarzystwa Ducha Świętego: br. Piotr Loose, 

br. Tadeusz Biela, br. Paweł Szemraj, br. Dawid Pilarz 

 

Concordia /Herdorf – kaplica Miłosierdzia Bożego, Zur Concordia 1 

 w niedziele i święta  o godz. 12:00. Od 11:30 spowiedź 
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Okręg Bad Kreuznach - ks. mgr Przemysław Kot 
 

Bad Kreuznach - St. Franziskus,  Holbeinstr. 108 

 w niedziele i uroczystości o godz. 14.00. Od 13.30 spowiedź 

 w każdy piątek miesiąca o godz. 18.30. Od godz. 18.00 spowiedź 

Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu 

 Bad Kreuznach - St. Wolfgang, Breslauer Str. 2 

 w niedziele i uroczystości o godz. 11.00  
 

Idar-Oberstein -  St. Walburga, Wasenstraße 20 
 w 1. i 3. niedziela miesiąca o godz. 18.00. Od 17.30 spowiedź 

 

Bad Salzig - St. Ägidius, Ägidius Straße 6  

 raz w miesiącu w sobotę o godz. 18.30. Od 18.00 spowiedź 
 

Laubach – St. Stephanus, Kastellauner Straße 6 

 raz w miesiącu w sobotę o godz. 17.00. Od 16.30 spowiedź 

 
 

 

 

Okręg Trier - ks. mgr Damian Widera 
 

www.pmk-trier.de 
 

Trier - St. Antonius,  Antonius Straße 1 

 w niedziele i uroczystości o godz. 9.30 i 16.00 

 w pierwsze piątki miesiąca o godz. 18.00 
 

Bitburg - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14 

 w niedziele i uroczystości  o godz. 12.00 
 

Bernkastel-Kues - St. Briktius, Weingartenstraße 22 

w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.30 
 

Daun – St. Nicolaus, Wirichstraße 6 

 w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 18.00 

 

http://www.pmk-trier.de/
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POMOC PSYCHOLOGICZNA 

 

olska Misja Katolicka organizuje dyżury polskiego psychologa. 

Porad dla dzieci, młodzieży i dorosłych udziela psycholog mgr  

Ewelina Waloszczyk. Termin spotkania należy ustalić telefonicznie 

(0173 1593 436) lub wysyłając e-maila na adres PMK w Koblenz 

(pkmkoblenz@gmail.com) 
 

 
 

GRUPA WSPARCIA DLA ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW (AA) 

 

nonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy 

dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby 

rozwiązać swój problem i innym pomagać. 

Otwarte spotkanie odbywają się w Koblenz, w każdą niedzielę   

o   godz. 16.00 w sali obok kościoła przy ul. Brenderweg 17-19 

 

 

 
SPOTKANIA DLA DOROSŁYCH DZIECI 
ALKOHOLIKÓW I DOROSŁYCH DZIECI                   

Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH 
 

spólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie 

miały miejsca uzależnienia i dysfunkcje. 

Spotkania odbywają się w Koblenz, w niedziele - 2 razy             

w miesiącu o godz. 16.00 w sali  obok kościoła przy ul. 

Brenderweg 17-19. Dokładne daty podawane są w ogłoszeniach 

parafialnych 

 

P 

A 

W 
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Biuro Podróży CAMINO, ul. Dawida 8/2, 50-527 Wrocław 

*************************************************** 

 
PIELGRZYMKA DO LOURDES 

FRANCJA - WŁOCHY 

 
FRANCJA: ARS – LA SALETTE – LOURDES –PIRENEJE PONT D’ESPAGNE 

I JEZIORO GAUBE – CANNES – NICEA – MONAKO I MONTE CARLO – 
WŁOCHY: PRZEJAZD KOLEJKĄ BERNINA EXPRESS 

 

PROGRAM PIELGRZYMKI: 
 

Dzień 1: Wyjazd z Koblenz o godz. 05.00, bezpośredni przejazd przez 
Niemcy do Francji do Ars- miejsca związanego z życiem i działalnością 

św. Jana Maria Vianney- patrona proboszczów, po południu zwiedzanie 

miejsc związanych z życiem i działalnością Vianney’a: kościół parafialny, 
plebania. Obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 2: Śniadanie, przejazd i pobyt w La Salette, w Sanktuarium MB 
Saletyńskiej uroczo położonej na alpejskich wzgórzach na wysokości 

1800 m. n.p.m. Obiadokolacja i nocleg w domu pielgrzyma w La Salette. 
 

Dzień 3: Śniadanie, wyjazd do Lourdes. W godzinach wieczornych 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu w Lourdes. 
 

Dzień 4: Śniadanie, pobyt w Lourdes, zwiedzanie części Sanktuarium: 

droga krzyżowa, Grota Objawień, Bazylika Górna, Krypta, Bazylika 
Różańca Świętego, Bazylika Piusa X. Po południu zwiedzanie miejsc 

związanych z życiem św. Bernadetty Soubirous: Młyn Bolly miejsce 
urodzenia i zamieszkania, Cachot – ciemnica, w której mieszkała rodzina 

Soubirous w czasie objawień, kościół parafialny gdzie ochrzczona została 

Bernadetta oraz Hospicjum gdzie przebywała jako pensjonariuszka         
u Sióstr Miłosierdzia Bożego. O godz. 17.00 udział w procesji 

Eucharystycznej z Błogosławieństwem Chorych, obiadokolacja, o 21.00 
udział w procesji ze świecami. Nocleg.  
 

Dzień 5: Śniadanie, pobyt w Lourdes, w godzinach południowych wyjazd 

w Pireneje na wycieczkę krajobrazową do tzw. Pont d’Espagne – 
zabytkowy most położony na wysokości 1496 m. n.p.m. w otoczeniu 

wzgórz oraz kaskadowo rozłożonych wodospadów. Dwie kolejki górskie 
wywożą turystów na punkt widokowy, a następnie wyznaczoną trasą 

docierają do Jeziora  de Gaube (1725 m. n.p.m.), uroczo położonego 

wśród  Pirenejów, a w wodach jeziora odbija się najwyższy szczyt 
Pirenejów Pic de Vignernale (3298 m. n.p.m.). Powrót do Lourdes około  
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godz. 16.30, obiadokolacja, o 21.00 udział w procesji ze świecami. 
Nocleg. 
 

Dzień 6: Śniadanie, przejazd na Lazurowe Wybrzeże, zwiedzanie 
Cannes – miasta Festiwalu Filmowego, promenada La Croisette wraz     

z okazałymi rezydencjami i hotelami. Obiadokolacja i nocleg na 

Lazurowym Wybrzeżu. 
 

Dzień 7: Śniadanie, dzień wypoczynkowy na Lazurowym Wybrzeżu. 

Obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 8: Po śniadaniu przejazd do Nicei- postój przy promenadzie         
a następnie przejazd trasą widokową wzdłuż wybrzeża do Monako         

i Monte Carlo, zwiedzanie księstwa, spacer do Pałacu Książęcego         
z przepieknym widokiem na port i dzielnicę handlową, a następnie spacer 

do dzielnicy Monte Carlo z reprezentacyjnymi kamienicami, hotelami, 
kasynami oraz egzotyczną roślinnością. Obiadokolacja i nocleg we 

Włoszech, w okolicy Mediolanu lub Tirano w Alpach. 
 

Dzień 9: Śniadanie, przejazd do Tirano skąd wyrusza kolejka BERNINA 
EXPRESS – jedna z najpiękniejszych tras alpejskich przemierzana 

pociągiem, kurs Tirano – Saint Moritz (ok. 2,5 godziny). W Saint Moritz 

wejście do autokaru, powrót do Koblenz w godzinach nocnych/porannych 
następnego dnia. 
 

TERMIN: 09.06 – 17.06.2023   CENA: 1185 EUR0 
 

Cena obejmuje:  

 przejazd autokarem wg programu, 8 noclegów w hotelach (pokoje 2-
osobowe z łazienkami), śniadania i obiadokolacje w tym jedna 

typowo francuska, opieka pilota, opieka duszpasterska, 

ubezpieczenie NNW, KL, składka na TFG i TFP, bilety wstępów oraz 
realizacja programu wraz z opłatami klimatycznymi, opłatami          

w sanktuariach, kolejka górska w Pirenejach, pociąg w Alpach, 
zestaw słuchawkowy na całej trasie. 
 

Cena nie obejmuje: 

 UWAGA: 
Wycieczka w Pireneje (Pont d’Espagne) jest warunkowana 

odpowiednimi warunkami pogodowymi podczas pobytu grupy         
w Lourdes.  

 

Zapisy w biurze parafialnym badź u ks. Proboszcza w zakrystii 

po  Mszach Św. 

Zaliczka w kwocie 100 euro. 
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CHORWACJA – BOSNIA – I HERCOGOWINA 

 
MARIJA BISTRICA - PLITWICKIE JEZIORA – TROGIR - SPLIT – 

OMIŚ - DUBROWNIK – MEDJUGORIE – MOSTAR – WODOSPADY 

KRAVICA – ZAGRZEB - POSTOJNA JASKINIA NA SŁOWENII 
 

 
Dzień 1: Wyjazd z ustalonego miejsca o godz. 03.00, Przejazd (ok. 1000 

km) do Marija Bistrica w godzinach popołudniowych. Sanktuarium 

Maryjne w Chorwacji. Przejazd na obiadokolację i nocleg w hotelu (ok. 
godzina podróży). 
 

Dzień 2: Po śniadaniu zwiedzanie Plitwickich Jezior – jeden              

z najbardziej znanych parków narodowych w Europie, park objęty 
ochroną UNESCO, kaskadowo ułożonymi jeziorami, licznymi 

wodospadami i kataraktami. Obiadokolacja i nocleg na wybrzeżu Morza 
Adriatyckiego. 
 

Dzień 3: Śniadanie, przejazd do Trogiru – zwiedzanie starówki wpisanej 

na listę UNESCO. Następnie przejazd do Splitu: największe miasto 
Dalmacji, zwiedzanie starego miasta, które odzwierciedla burzliwe dzieje 

regionu- krzyżują się tu wpływy weneckie, węgierskie i austriackie, 
malowniczy port. Omiś – urokliwe miasteczko w Środkowej Dalmacji 

przy ujściu Rzeki Cetiny. 

Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

Dzień 4: Śniadanie, wypoczynek na wybrzeżu. Dla chętnych rejs na 

wyspy połączony z lunchem 

(koszt 45 EUR/os.). Obiadokolacja i nocleg.  
 

Dzień 5: Śniadanie, wyjazd do Dubrownika – perły Adriatyku. 

Zwiedzanie starego miasta, katedry i uroczych uliczek za murami. 

Przejazd na obiadokolację i nocleg do Medjugorie (Bośnia                       
i Hercegowina).  
 

Dzień 6: Śniadanie, pobyt w Medjugorie, Sanktuarium Matki Bożej, 

zwiedzanie, Eucharystia. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.   
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Dzień 7: Śniadanie, wyjazd na  zwiedzanie Mostaru - . głównym 
zabytkiem miasta jest XVI wieczny kamienny Stary Most wybudowany      

w 1566 r. (lista UNESCO). Następnie Wodospady Kravica. Powrót na 

obiadokolację i nocleg w Medjugorie. 
 

Dzień 8: Śniadanie, przejazd do Zagrzebia: Gornij Grad i Kapitol, 

Katedra Wniebowstąpienia NMP, budynki Parlamentu, kościół św. Marka, 

Wieża Lotrszczak, Brama kamienna z Cudownym Obrazem Matki Bożej   
z Dzieciątkiem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

Dzień 9: Śniadanie, przejazd do Jaskini Postojna- słynna jaskinia 

słoweńska zaliczana do najpiękniejszych na świecie. Po zakończeniu  
zwiedzania powrót do Koblenz  (ok. 1000 km). Powrót w godzinach 

nocnych. 

 
TERMIN:   14.10 – 22.10.2023    CENA: 970 EUR0 

 
Cena zawiera: 

zakwaterowanie 8 noclegów w hotelach 3*, pokoje 2-osobowe               

z łazienkami,  wyżywienie wg programu, opieka pilota na całej trasie, 
ubezpieczenie KL i NNW, przejazd autokarem turystycznym, koszty 

biletów wstępów wg programu oraz lokalnych przewodników tam gdzie 
jest to wymagane, opłaty klimatyczne w hotelach, zestawy słuchawkowe 

na całej trasie 
 

Cena nie zawiera: 
- dla chętnych rejs na wyspy połączony z lunchem w dniu 

wypoczynkowym: 45 EUR/os. 
- dla chętnych dopłata do pokoju 1-osobowego: 120 EUR za cały pobyt 

- napoje do obiadokolacji płatne indywidualnie (woda w cenie) 

 

Zapisy w biurze parafialnym badź u ks. Proboszcza w zakrystii  

po Mszach Św. 

Zaliczka w kwocie 100 euro. 

 

 
 

 

 



 
 
PMK Koblenz                                                                               Sygnały 1 (2022), nr 78 

27 
 

 




