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Słowo Księdza Proboszcza 

 
Drodzy czytelnicy, 

czas ucieka wieczność czeka, tak na progu 
Wielkiego Postu moŜna powiedzieć za staro
testamentalnym prorokiem. 

PrzeŜywamy czas przemiany naszego Ŝycia, 
wprowadzą nas w ten klimat rekolekcje wielkopostne, 
które poprowadzi ks. dr Kacper Radzki, rektor 
Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 

Weźmy udział w Drodze KrzyŜowej, naboŜeństwie 
Gorzkich śali. 

Znajdźmy czas dla swojego nawrócenia, poprzez 
udział w rekolekcjach, spowiedzi wielkanocnej do której 
zobowiązany jest kaŜdy katolik, oraz do komunii świętej 
wielkanocnej. 

Niech udział w świętym Triduum Paschalnym będzie 
dla nas uczta duchową, a takŜe okazją do nawrócenia.
 

Na nadchodzące święta 
wielkanocne, składam wszystkim 
najlepsze Ŝyczenia, BoŜych łask i 
wszelkiego dobra, w imieniu 
swoim i współpracowników 
 
ks. dr Wojciech Stys, proboszcz
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-program  rekolekcji wielkopostnych

i spowiedzi wielkanocnej
22. - 25. marca 2018 r. 

 
 

 ramach przygotowań do świąt Zmartychwstania 
Pańskiego w naszej Misji odbędą się rekolekcje 

wielkopostne połączone ze spowiedzią wielka
Rekolekcje poprowadzi ks. dr Kacper Radzki, rektor 
Seminarium Duchownego we Wrocławiu 

 
 

KOBLENZ - kościół St. Antonius:  
 
22.03. - czwartek  
od godz. 18.00  spowiedź  
godz. 18.30   Msza św.  

z nauką rekolekcyjną  
 

23.03. – piątek 
od godz. 18.00 spowiedź godz. 18.00,  
godz. 18.30   Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 
24.03. – sobota 
od godz. 11.30 spowiedź  
godz. 12.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 
25.03. - Niedziela Palmowa 
od godz. 9.00  spowiedź  
godz. 9.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

kończącą tegoroczne rekolekcje 
 
 
 

W
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NEUWIED- kościół St. Matthias: 
 
25.03. - Niedziela Palmowa 
od godz. 11.30  spowiedź 11.30,  
godz.  12.00  Msza św.  

z nauką rekolekcyjną  
 
 
BAD KREUZNACH- kościół St. Franziskus: 
 
24.03. - sobota 
od godz. 15.30 spowiedź 
godz. 16.00   Msza św.  

z nauką rekolekcyjną  
 

TRIER - kościół St. Antonius: 
 
25.03. - Niedziela Palmowa 
od godz. 15.30 spowiedź  
godz. 16.00   Msza św.  

z nauką rekolekcyjną  

 

 

 
 
 

         PrzeŜyj   z nami  
 

 

 

 

 

 

                                             Wielki Post!
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L I T U R G I A 

 

W I E L K I E G O    T Y G O D N I A 
 
KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 19-21: 
 

 25.03.- Niedziela Palmowa - Msza św.                
z poświęceniem palm i procesją o godz. 9.30 

 
 29.03. - Wielki Czwartek -  Msza św. Wieczerzy 

Pańskiej o godz. 20.00 
 

 30.03. - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej      
o godz. 18.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły.  
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.00 

 
 31.03. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii 

Paschalnej połączona z proceją rezurekcyjną          
o godz. 21.00 

 
TRIER - St. Antonius, Antoniusstr. 1: 
 

 25.03.- Niedziela Palmowa -Msze św. o godz. 
10.00 i o godz. 16.00. Pół godz. przed kaŜdą Mszą 
św. spowiedź św.  

 
 29.03. - Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy 

Pańskiej o godz. 19.00. Adoracja do godz. 20.30 
 

 30.03. - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej     
o godz. 15.00. 

 
 31.03. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii 

Paschalnej o godz. 20.00 
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BITBURG - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14: 

 

 30.03. - Wielki Piątek -Liturgia Męki Pańskiej
o godz. 18.00 

 
BAD KREUZNACH – St. Franziskus, Holbeinstr. 108
 

 29.03. - Wielki Czwartek -  Msza św. Wieczerzy 
Pańskiej o godz. 18.30 
 

 30.03. - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
o godz. 18.30 

 

 31.03. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii 
Paschalnej o godz. 18.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok 2016 
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B Ł O G O S Ł A W I E N I E     P O K A R M Ó W 

 

W   W I E L K Ą   S O B O T Ę 
 

„Ś W I Ę C O N K A”  - 3 1   M A R C A    2 0 1 8 r. 
 

 TRIER,  St. Antonius, Antoniusstr. 1, godz. 10.00 
 

 BAD SALZIG,  St. Ägidius, Ägidius Straße 6, godz. 9.30 
 

 LAUBACH,  St. Stephanus, godz. 11.00 
 

 MAYEN,  Herz-Jesu-Kirche,  Bäckerstraße 10, godz. 11.30 
 

 BITBURG,  S t. Peter, Prälat-Benz-Straße 14, godz.12.00 
 

 IDAR-OBERSTEIN, St. Walburga, Wasenstraße 20, g. 13.00 
 

 NEUWIED, St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10, godz. 12.30 
 

 BERNKASTEL-KUES, St. Briktius, Weingartenstr. 22, g. 14.0 
 

 DAUN,  St. Nikolaus, Wirichstr. 6, godz. 16.00 
 

 BAD KREUZNACH, St. Franziskus, Holbeinstr. 108, g. 16.00 
 

 WITLICH,  Mariä Himmelfahrt, Alberostraße 7, godz. 17.15 
 

 KOBLENZ,  St. Antonius, Brenderweg 19-21, godz. 14.00, 
14.30 oraz  po Liturgii Wigilii Paschalnej  o godz. 21.00 
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K  ą  c  i  k       p  o  e  z  j  i 

 

Recepta 
 

Szukam dobrego lekarza co leczyć potrafi duszę 
MoŜe znasz jakiś adres w pobliŜu gdzieś bardzo proszę 
 

Pytasz o specjalistę co czynić cuda potrafi 
Jest jeden nie ziemskiej sławy do Niego ty musisz trafić 
 

To jak Go znajdę w tym świecie gdzie tylu ludzi choruje 
No i czy trafię bez mapy kto drogę mi naszkicuje 
 

Musisz iść zawsze prosto wystrzegać się ciemnej mocy 
Znajdziesz adres z łatwością choć byś wędrował wśród nocy 
 

A Lekarz tej wielkiej sławy gdzie uczył się swego fachu 
Ojciec leczyć go uczył zatem pozbądź się strachu 
 

Koszty tego zabiegu starczy mi na to złota 
Tak właśnie jest za to cena czeka cię pewna robota 
 

Stanąć musisz do walki i zło dobrem zwycięŜać  
To w gruncie rzeczy łatwizna z sercem idź bez oręŜa 
 

Jakie ma osiągnięcia proszę podaj przykłady 
W sumie ocalił ciebie jak i świat od zagłady 
 

******** 
Wielkanoc 
 

Byłeś dziś u mnie z wizytą 
tak mimo drzwi zamkniętych 
Nie miałem czasu dziś Panie 
wiesz byłem bardzo zajęty  
 

Nie było Cię w planach na dzisiaj 
przyszedłeś bez zapowiedzi 
Wiesz jak to jest przed świętami 
zadzwoń jak chcesz mnie odwiedzić 

Janusz Marszałek,  parafianin 
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O K T A W A   W I E L K I E J   N O C Y 

 
KOBLENZ- St. Antonius, Brenderweg 19: 
 

01.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 
 Msza św. godz. 9.30 
 

02.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 9.30 
 

08.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego) 
 Msza św. godz. 9.30 
 

NEUWIED - St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10: 

 

01.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
 Msza św. godz. 12.00 
 

02.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 12.00 
 

08.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego), Msza św.                      
          godz. 12.00 
 
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego                
nie ma Mszy św. w ANDERNACH !!! 

 
TRIER - St. Antonius, Antoniustr. 1: 
 

01.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
           Msza św. godz. 16.00 
 

02.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 16.00 
 

08.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego) 
Msze św. godz. 10.00 i godz. 16.00. Po Mszy św.            
o godz. 16.00 NaboŜeństwo do Miłosierdzia BoŜego. 

 
BITBURG - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14: 
 

01.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
            Msza św. godz. 12.00 
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DAUN - St. Nikolaus, Wirichstr. 6: 
 

02.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 
 

08.04 - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego)  
 Msza św. godz. 13.30 

 
BAD  KREUZNACH - St. Franziskus, Holbeinstr. 108:
 

01.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
           Msza św. godz. 14.00 
 

02.04. - Poniedziałek Wielkanocny,Msza św. godz.  14.00
 

08.04 - Niedziela Biała (Miłosierdzia BoŜego)  
Msza św. godz. 14.00 
 

BAD SALZIG - St. Ägidius, Ägidius Straße 6: 
 

01.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
           Msza św. godz. 17.00 
 
IDAR OBERSTEIN - St. Walburga, Wasenstraße 20
 

02.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 
 
LAUBACH - St. Stephanus,dekanat Simmern-Kastellaun
 

01.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
           Msza św. godz. 9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
         Wielka Sobota, 19.04.2014     
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108: 
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Wasenstraße 20: 

Msza św. godz. 10.30 

Kastellaun: 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
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rzech jest dla człowieka śmiertelną chorobą. 
Gdy człowiek da się zwieść szatonowi – 
upada. Bóg pragnie pomóc wszystkim ludziom 
w zachowaniu czystości serca, w powstaniu   

z upadków, pragnie nawrócenia grzeszników, na 
których oczekuje w konfesjonale. Artykuł odpowiada 
na pytanie: czym jest grzech i pokuta? 
 

Jedno jest tylko nieszczęście: grzech. Wszystko inne to jeno dym 
i pył… 
 

Te słowa wypowiedziane przez św. Jana Chryzostoma (IV w.) 
ilustrują sąd staroŜytnych chrześcijan o destrukcyjnej roli, jaką 
sprzeniewierzenie się Bogu powoduje zarówno w ludzkich 
duszach, jak i w świecie. 
 
GRZECH I POKUTA W STAROśYTNEJ TRADYCJI KOŚCIOŁA 
 
Od samego początku wyznawcy Chrystusa stawali przed jasnym, 
klarownym wyborem opowiedzenia się albo po stronie Boga, albo 
szatana. Didache i List Barnaby, chrześcijańskie pisma z I – II w., 
mówią wyraźnie o dwóch drogach: jedna jest drogą Ŝycia 
i światłości, a druga śmierci i ciemności. „Tertium non datur” – 
trzeciej moŜliwości nie ma. Chrześcijanin, aby móc nosić swe 
zaszczytne miano, musi wyrzec się wszystkiego, co prowadzi 
do złego: 
 
A oto droga śmierci: przede wszystkim jest ona zła i pełna 
przekleństwa: mordy, cudzołóstwa, poŜądania, rozpusty, 
kradzieŜe, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe 
świadectwa, obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, 
niegodziwość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w mowie, 
zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, zanik wszelkiej bojaźni.  
Prześladowcy ludzi prawych, wrogowie prawdy, miłośnicy 
kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma sprawiedliwość, nie  
idą za dobrem, ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, 
ale na zło. Obca im jest łagodność i cierpliwość. Kochają marność,  

G 
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gonią za zyskiem, nie mają litości dla ubogich, obojętnie 
przechodzą obok udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy 
dzieci niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do Ŝycia. 
Odtrącający tych, co nic nie mają, gnębiciele ciemięŜonych, 
obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie biedaków, 
są to grzesznicy w złym zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala 
od nich wszystkich! (Didache, V.1, przekład z języka greckiego 
Anna Świderkówna). 
 
Didache, powstałe prawdopodobnie pod koniec I w. i niemal 
współczesne Nowemu Testamentowi, stanowi wymowny dowód 
ciągłości i niezmienności nauczania moralnego Tradycji Kościoła. 
Nauka o grzechu i sposobach zwalczania go była rozwijana takŜe 
przez późniejszych staroŜytnych pisarzy chrześcijańskich. 
Szczególnie duŜą wagę do rozpoznawania początków zła 
rodzącego się w człowieku przykładali ci wywodzący się z kręgów 
mniszych oraz ascetycznych. Ich obserwacje pozwoliły im 
wyodrębnić szereg pokus, „złych myśli”, nazywanych teŜ 
namiętnościami, które przychodząc z zewnątrz, zatruwają serce 
człowieka. Ewagriusz z Pontu (IV w.) nazywa je wprost demonami 
i wyróŜnia pośród nich osiem rodzajów: obŜarstwo, nieczystość, 
chciwość, gniew, smutek, acedię, próŜność i pychę. Katalog ten 
zasadniczo przypomina znany w Kościele katolickim zestaw 
siedmiu grzechów (wad) głównych. 
 
ŚWIĘTOŚĆ – NATURALNY STAN CZŁOWIEKA 
 
Celem mnicha ćwiczącego się w chrześcijańskiej doskonałości było 
osiągnięcie „apathei”, czyli stanu beznamiętności w  stosun-
ku do grzechu, przez Ewagriusza zwanej teŜ „czystością 
serca”.  Polegała  ona na wyzwoleniu się od  wpływu  po- 
szczególnych demonów i na powstrzymaniu się od grze-
chów popełnianych nie tylko czynem, lecz takŜe myślą. 
Według opinii Ewagriusza owa czystość serca była naturalnym 
stanem człowieka,  swoistym  zdrowiem duszy. Tylko człowiek  
wyzwolony z nieuporządkowanego, chorobliwego przywiązania 
do rzeczy  stworzonych   moŜe  być  szczęśliwy.  Chodzi  więc  
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o przezwycięŜenie większych lub mniejszych nałogów i zastąpienie 
ich cnotami – jednym słowem o świętość. 
 
NajdroŜsi! Niech nikt was nie zwodzi! Najgorszym rodzajem 
grzechu jest niezrozumienie jego istoty. Wszyscy uznający swoje 
grzechy mogą zostać dzięki pokucie pojednani z Panem. śaden 
z grzeszników nie jest bardziej godny poŜałowania niŜ ten, który 
uwaŜa, Ŝe nie ma czego opłakiwać. 
 
Tymi słowami św. Cezary z Arles w VI w. napominał chrześcijan 
do poznawania istoty i zła grzechu. StaroŜytni pisarze byli zgodni, 
Ŝe jego źródłem nie jest świat ani ciało, ani nawet szatan, lecz 
ludzkie serce i wola. Rodzi się on zawsze we wnętrzu człowieka 
i dopiero później jest uzewnętrzniany. Dlatego tak bardzo waŜna 
dla walki ze złem była umiejętność rozpoznania go juŜ                
w początkowych stadiach, aby jak najszybciej wykorzenić je 
z duszy człowieka. 
 
Wschodni pisarze ascetyczni wyszczególniali najczęściej pięć 
etapów powstawania grzechu: 
 
1. Wpierw pojawiają się sugestie, obrazy jakiegoś grzesznego 

czynu. Nie ma w tym jeszcze niczego złego. Pustelnicy egipscy 
przyrównują je do wiatru, którego nie uda się schwytać. 
 

2. Drugim etapem jest tzw. rozmowa, a więc zatrzymanie się 
na grzesznej myśli, na tym etapie jeszcze bez podjęcia decyzji. 
Przypomina ona rozmowę biblijnej Ewy z węŜem. 

 
3. Kiedy taki wewnętrzny dialog zagnieździ się w sercu człowieka 

i trwa jakiś czas, pociąga za sobą wewnętrzną walkę, która 
powinna zakończyć się zwycięstwem nad pokusą. 
 

4. Niestety, często się zdarza, Ŝe człowiek nie odnosi zwycięstwa, 
    wyraŜa zgodę na grzeszną myśl i decyduje się ją urzeczywistnić, 

popełniając przez to rzeczywisty grzech. 
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5. Ostatnim, piątym etapem przenikania zła do serca ludzkiego 

ludzkiego jest nałóg, powstający w wyniku częstych upadków 
i trwania w grzechu. 

 
StaroŜytni autorzy chrześcijańscy nie poprzestawali jedynie 
na opisie procesu powstawania grzechu i nałogu, ale starali się go 
zrozumieć, by walczyć o czystość serca w kaŜdej sytuacji 
i na kaŜdym etapie. Pośród środków, jakie człowiek winien 
przedsiębrać w duchowej walce ze złem, naczelne miejsce 
zajmuje modlitwa oraz nieustanna czujność serca. Posługu-
jący się językiem greckim pisarze wskazywali na podobieństwo 
słów prosoche (uwaga) i proseuche (modlitwa), w symboliczny 
sposób łącząc w jedno te dwa aspekty relacji z Bogiem. W celu 
skutecznego i szybkiego zwalczania pokus wspominany wyŜej 
Ewagriusz z Pontu opracował nawet zbiór cytatów biblijnych, 
swoistych aktów strzelistych, podzielonych na grupy. Mnisi uczyli 
się ich na pamięć i wypowiadali w odpowiedniej chwili, stosownie 
do rodzaju pokusy. W przypadku zapomnienia któregoś z nich za 
niezawodne w odpieraniu wszelkiego zła uznawane było wzywanie 
imienia Jezusa, zgodnie z obietnicą Biblii: „KaŜdy, kto wzywać 
będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Dz 2, 21). 
Nieustanna modlitwa i świadomość obecności BoŜej w połączeniu 
z pokorą stanowiły według doświadczonych w ascezie pustelników 
najlepszą broń przeciw atakom szatana. 
 
GRZECH – CHOROBA, JEZUS – LEKARZ 
 
Niestety, niekiedy nawet mnichom zdarzały się grzeszne upadki. 
Autorzy starochrześcijańscy zalecali wówczas jak najszybsze 
wyznanie swoich win. Bardzo często porównywali pokutę 
do zabiegów medycznych. Syryjski pisarz Afrahat, Ŝyjący w IV w. 
w Mezopotamii, grzesznika przedstawia obrazowo jako zapaśnika 
lub Ŝołnierza, który w walce odniósł ranę. Jeśli będzie ją ukrywać 
i nie pokaŜe jej szybko lekarzowi, niechybnie wda się gangrena  
prowadząca do śmierci. Podobnych rad udzielał równieŜ w VI w. 
św. Cezary z Arles: 
 



 

 
PMK Koblenz                                                                               Sygnały 1 (2017), nr 70 

16 

 

 
Gdy chory solidaryzuje się z lekarzem, to we dwóch zwycięŜają 
chorobę. Gdy chory bardziej jest przywiązany do choroby niŜ 
do lekarza, to wtedy, poniewaŜ jest ich dwoje, lekarz jest 
pokonany. Ale po tym zwycięstwie umiera chory. Gdyby chory 
stanął po stronie lekarza, uszedłby przemijającej chorobie, gdyŜ 
w Ŝaden sposób choroba nie mogłaby zwycięŜyć dwóch przeciw 
niej walczących. UwaŜnie posłuchajcie, dlaczego wam 
to porównanie przedstawiłem. Lekarzem jest Bóg, chorym 
człowiek, a chorobą grzech. Gdy grzesznik zwiąŜe się z Bogiem, 
prawdziwym lekarzem, choroba natychmiast przechodzi i chory 
zostaje od niej uwolniony. Jeśli zaś nieszczęsny grzesznik kocha 
swoją chorobę, to woli się związać ze swoimi grzechami, które 
są niczym śmiertelne choroby, niŜ naleŜeć do niebieskiego lekarza. 
Nie tylko nie skarŜy się na swoją chorobę, czyli swój grzech, ale 
bezwstydnie, z podniesionym czołem, stara się go bronić. 
Wchodząc w ścisły związek ze swoimi grzechami, wydaje się, 
jakby zwycięŜał niebieskiego lekarza. Ale przez to nieszczęsne 
zwycięstwo zstępuje niczym po szerokiej i wygodnej drodze 
do gehenny. Gdyby natomiast zechciał zgodzić się z lekarzem, 
to pokonawszy grzech niczym najokrutniejszą chorobę, zasłuŜyłby 
na wstąpienie do nieba drogą wąską i trudną. (przeł. ks. Antoni 
śurek). 
 
ODPUSZCZENIE GRZECHÓW – CUD WIĘKSZY OD STWORZENIA 
 
Odpuszczenie grzechów jest według św. Augustyna cudem 
większym od stworzenia świata. Dokonuje się ono jednak zawsze 
przy współudziale człowieka. Święty Cyryl, biskup Jerozolimy z IV 
w., ujmuje to w następujący sposób: 
 
Wielkim tedy złem jest grzech, nie takim wszakŜe, które nie 
dałoby się naprawić. Jest ono cięŜkie dla tego, który je na sobie 
niesie, ale lekkie dla tego, kto je przez pokutę odrzuca. Wyobraź 
sobie, Ŝe ktoś ma na dłoni rozŜarzone węgle. Pieką go one tak  
długo, dopóki je trzyma. Z chwilą gdy je odrzuci, pozbywa się 
tego, co piekło. 
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Wyznanie win jest zatem najłatwiejszym i najpewniejszym 
sposobem zdjęcia z siebie cięŜaru grzechów i nałogów. Ormiański 
poeta z X w. św. Grzegorz z Nareku napisał utwór, gdzie wychwala 
słowo „zgrzeszyłem”, którym człowiek wyznaje swoją winę, 
ubiegając się o łaskę przebaczenia. Nazywa je „siostrą Chrztu” 
i błogosławionym „słowem zdolnym odmienić wyrok ostateczny”. 
Warto zatem z niego korzystać i pamiętać, Ŝe
Chrystusa było skierowane w pierwszej kolejności do
i nierządnic, którzy rozumieli swoją zaleŜność od grzechu i
się zeń wyzwolić, co wspaniale oddał syryjski poeta z
Cyryllonas w Pieśni o nawróceniu Zacheusza: 
 

„Im bardziej się Zacheusz lękał, 

Im mniej śmiał prosić o przebaczenie, 

Tym więcej Pan się litował, 

Tym więcej był dla niego miłosierny” (przeł. ks. Wojciech Kania).

 
Pod tym względem nic się nie zmieniło w ciągu dwóch tysięcy lat: 
człowiek jest tak samo naraŜony na pokusy, tak samo podejmuje 
dialog z szatanem, tak samo daje się zwieść i tak samo upada. Nie 
zmieniło się równieŜ nastawienie Boga do grzechu, gdyŜ Bóg tak 
samo pragnie nam pomóc w zachowaniu czystości serca, 
w wytrwaniu w pokusie oraz w powstaniu po upadku. Tak samo 
jak przedtem pragnie nawrócenia grzeszników, by móc przebaczyć 
im wszystkie przewinienia. Na kaŜdego, nawet największego, 
winowajcę oczekuje w konfesjonale. Nie chce złamać trzciny 
nadłamanej, ani zgasić nikłego płomyka (por. Iz 42, 2
słabość człowieka i jest pełen miłosierdzia. 
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siądz, który widział niebo, piekło i czyściec
 

Ks. Jose Maniyangat jest obecnie 
proboszczem w  kościele katolic-
kim p.w. św. Maryi Matki Miło-
sierdzia w Macclenny na Flory-
dzie. PoniŜej przedstawiamy jego 
osobiste przeŜycia. 
 

Urodziłem się 16 lipca 1949 r. w 
Kerala w Indiach jako syn Józefa i Teresy Maniyangat. Jestem 
najstarszym z siedmiorga rodzeństwa: Jose, Mary, Theresa, 
Lissama, Zachariah, Valsa i Tom. 
 

W wieku lat 14 wstąpiłem do niŜszego seminarium 
duchownego św. Maryi w Thiruvalla, gdzie rozpocząłem studia 
przygotowujące do kapłaństwa. Cztery lata później wstąpiłem do 
głównego seminarium pontyfikalnego pod wezwaniem św. Józefa 
w Alwaye w Kerala, gdzie kontynuowałem moją dalszą formację 
kapłańską. Po odbyciu siedmioletnich studiów na wydziale filozofii 
i teologii, 1 stycznia 1975 r. otrzymałem święcenia kapłańskie, aby 
posługiwać jako misjonarz w diecezji Thiruvalla. 
Miłosierdzia BoŜego, podczas przygotowań do odprawienia Mszy 
św. w kościele misyjnym w północnej części Kerala, miałem 
śmiertelny wypadek. Jechałem motocyklem, kiedy zderzyłem się 
czołowo z jeepem prowadzonym przez męŜczyznę w stanie 
nietrzeźwym po festiwalu hinduskim. Niezwłocznie zostałem 
przewieziony do szpitala oddalonego około 35 mil. W drodze moja 
dusza wyszła z ciała i doświadczyłem przeŜycia śmierci. 

Natychmiast spotkałem się z moim Aniołem StróŜem. 
Zobaczyłem moje ciało i ludzi, którzy wnosili mnie do szpitala. 
Słyszałem ich płacz i modlitwy za mnie. W tym samym czasie, mój 
anioł powiedział mi: „Zabieram cię do Nieba, bo Pan chce spotkać 

K 
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się z tobą i porozmawiać". Powiedział mi równieŜ, Ŝe po drodze 
chciałby pokazać mi piekło i czyściec. 

 
Piekło 

 
Na początku anioł zaprowadził mnie do piekła. To był 

straszny widok! Zobaczyłem szatana i diabły, i ogień nie do 
ugaszenia o temperaturze około 2000 stopni Fahrenheita 
[1093 oC], pełzające robaki, ludzi krzyczących i walczących, 
podczas gdy inny byli torturowani przez demony. Anioł powiedział 
mi, Ŝe wszystkie te cierpienia były spowodowane przez 
nieodŜałowane grzechy śmiertelne. Później zrozumiałem, Ŝe jest 
siedem stopni cierpienia lub poziomów, w zaleŜności od liczby       
i rodzajów grzechów śmiertelnych popełnionych w czasie 
ziemskiego Ŝycia. Dusze wyglądały bardzo brzydko, okrutnie         
i przeraŜająco. To było straszne przeŜycie.  

Widziałem ludzi, których znałem, ale nie wolno mi ujawnić 
ich toŜsamości. Grzechy, które skazały ich, były to głównie 
grzechy aborcji, homoseksualizmu, eutanazji, nienawiści, 
nieprzebaczenia i świętokradztwa. Anioł powiedział mi, Ŝe gdyby 
Ŝałowali za nie, mogliby uniknąć piekła i zamiast tego pójść do 
czyśćca. Zrozumiałem równieŜ, Ŝe niektórzy ludzie, którzy Ŝałowali 
za te grzechy, mogą być oczyszczeni na ziemi przez swoje 
cierpienia. W ten sposób mogą ominąć czyściec i pójść prosto do 
nieba. 

Zdziwiło mnie, kiedy zobaczyłem w piekle nawet księŜy      
i biskupów, których bym się nigdy nie spodziewał tam zobaczyć. 
Wielu z nich było tam, poniewaŜ zwiedli ludzi fałszywymi naukami 
i złym przykładem. 

 
Czyściec 
 
Po wizycie w piekle mój Anioł StróŜ zaprowadził mnie do 

czyśćca. Tutaj równieŜ jest siedem stopni cierpienia                      
i nieugaszony ogień.  Ale jest  duŜo  mniej dotkliwy  niŜ w piekle           
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i nie było tam zarówno kłótni jak i walk. Głównym cierpieniem 
tych dusz jest ich odseparowanie od Boga. Część z tych, którzy są 
w czyśćcu, popełniło wiele grzechów śmiertelnych, ale zdąŜyli oni 
pojednać się z Bogiem przed swoją śmiercią. I chociaŜ te dusze 
cierpią, jednak cieszą się pokojem i zrozumieniem, Ŝe pewnego 
dnia zobaczą Boga twarzą w twarz. 

Miałem okazję porozumienia się z duszami w czyśćcu. 
Prosiły mnie o modlitwy za nie i aby powiedzieć ludziom, Ŝeby 
równieŜ się za nie modlili po to, by mogły wejść do nieba szybciej. 
Kiedy modlimy się za te dusze otrzymujemy ich wdzięczność 
poprzez ich modlitwy, a kiedy wchodzą do nieba, ich modlitwy 
stają się jeszcze bardziej chwalebne. 

Jest mi bardzo cięŜko opisać, jak piękny jest mój Anioł 
StróŜ. Jest świetlisty i jasny. Jest moim nieustannym towarzyszem 
i pomaga mi we wszystkich moich posługach, a zwłaszcza 
uzdrowicielskich. Doświadczam jego obecności wszędzie, gdzie idę 
i jestem mu wdzięczny za jego opiekę w moim codziennym Ŝyciu. 
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P i e l g r z y m k i  /  w y c i e c zk i 

w   r o k u   2 0 1 8 
 

 21 kwietnia, pielgrzymka autokarem do Trier w ramach 
„Heilg-Rock- Tage”. Cena 10 euro. Wyjazd o godz. 14.00 
sprzed kościoła St. Antonius w Koblenz. 
 

  od 22 kwietnia do 1 maja,  pielgrzymka lotnicza do Gruzji       
i Armenii, wędrówka do źródeł wczesnego chrześcijaństwa. 
Cena 1460.- euro. 
 

 12 maja, XIII PIESZA pielgrzymka do Sanktuarium Matki 
BoŜej w Kamp-Bornhofen. Msza św. w kościele klasztornym  
o. franciszkanów o godz. 16.00. Wyruszamy z parkingu 
Rittersturz godz. 7.30. 
 

 16 czerwca,  pielgrzymko-wycieczka autokarem do 
Amsterdamu. Wyjazd o godz. 4.00 rano, powrót ok. godz. 
22.00. Cena 45,-€ 
 

 od 15 września do 22 września wycieczka samolotem          
na Ukrainę do Kijowa i Lwowa. Cena 1180,- euro 

 
 6 października, pielgrzymka autokarowa do sanktuarium Matki 
BoŜej Ubogich w Banneux .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pielgrzymka do Włoch 
2 października 2017 
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� NaboŜeństwa Drogi KrzyŜowej w piątki Wielkiego Postu         
o godz. 18.00 bezpośrednio przed wieczorną Mszą św.     

 

� Gorzkie śale w niedziele Wielkiego Postu -  o godz. 9.10 
 

� 10.03. (sobota) Nauki przedślubne w pomieszczeniach 
biurowych – godz. 16.30 

 

� 09.04. (poniedziałek) uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 
Msza św. godz. 18.30 

 

 

� 13.04 – 15.04. (piątek – niedziela) Sympozjum teologiczno-
pastoralne dla świeckich w Schönstatt 

 

� NaboŜeństwa majowe - w kaŜdy piątek przed  Msza św. 
 

� 10.05. (czwartek) Wniebowstąpienie Pańskie, Msza św.         
o godz 9.30 

 

 

� 13.05. (niedziela) Msza św. o godz. 9.30. W Niemczech 
obchodzimy Dzień Matki 

 

� 20.05.  Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Msza św. godz.  
13.15., a następnie odpust parafialny. 
 

� 21.05. (poniedziałek) Uroczystość NMP Matki Kościoła Msza 
św. o godz. 9.30 
 

� 31.05. (czwartek) Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej - Msza św. w połączeniu z procesją BoŜego Ciała      
o godz. 11.00 

 

� NaboŜeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa - w kaŜdy piątek przed Mszą św.  

 

� 23.06. (sobota) XVI Polonijne Spotkanie Młodych                 
w „Concordii” 
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� 15.08. (środa) Uroczystość Wniebowzięcia Matki BoŜej - Msza 
św. o godz. 18.30 

 

� 26.08. (niedziela) Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej 
 
 

� adoracja Najświętszego Sakramentu w kaŜdy pierwszy i trzeci 
piątek miesiąca od godz. 18.00  

 

� wspólny róŜaniec w kaŜdą niedzielę  przed Mszą św. oraz w 
kaŜdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca po wieczornej Mszy 
św. (oprócz m-ca lipca i sierpnia). 

 

� dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi - Msza św. w pierwszą 
sobotę miesiąca Msza św. o godz. 12.00  

 
 

 

 

� Koblenz - 06 maja podczas Mszy św. o godz. 10.00 
 

� Bad Kreuznach - 06 maja podczas  Mszy św. o godz. 14.00 
 

 

     

 

 

 

 

 

   10 maj 2015 
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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 Straße 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 

♦ 10.03.18,   28.04.18,   26.05.18,   23.06.18,  15.09.18, 
27.10.2018,   24.11.18,   08.12.18  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  
♦ 25.02. o godz. 10.15->Hirzenach!  18.03. o godz. 10.15, 

01.04. o godz. 17.00,  29.04. o godz. 10.15 
 

Laubach - St. Stephanus (Dekanat  Simmern - Kastellaun)
♦ 11.03.(niedziela) godz. 10.30,  01.04. (niedziela) 

9.00,  22.04. (niedziela) 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 
♦ dodatkowow kaŜdą II i IV niedzielę m-ca o godz. 10.00
♦ w pierwsze piątki miesiąca o godz. 18.00 

 

Bitburg - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14 
♦ w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca                          

oraz uroczystości o godz. 12.00 
 

Daun - St. Nikolaus, Wirichstraße 6 
♦ w drugą niedzielę miesiąca o godz. 13.30 

 

Bernkastel - Kues – St. Briktius, Weingartenstraße 22
♦ w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.30 

 
Spowiedź św. - pół godz. przed kaŜdą Mszą św.
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18.03. o godz. 10.15, 

Kastellaun) 
01.04. (niedziela) godz. 

pół godz. przed kaŜdą Mszą św. 

Ks. dr Zbigniew Stokłosa 

ca o godz. 10.00 

                         

Weingartenstraße 22 

przed kaŜdą Mszą św. 
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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 

 

 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 
niedzielę miesiąca 

 

 adoracja Najświętszego Sakramentu - w I i 
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 
(po ustaleniu z zakładem pogrzebowym) 
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próby w poniedziałki o godz. 18.00 

spotkania we wtorki o godz. 18.00 

próby w czwartki o godz. 17.00 

próby w soboty o godz. 

w III. środę miesiąca, po Mszy 

 - w ostatnią 

w I i III piątek 

w kaŜdą niedzielę o godz. 9.00 oraz 
w I i III piątek miesiąca po wieczornej mszy św. o godz. 

Msza św.       

w pierwszy piątek miesiąca  

poprzedzone naukami 

pogrzebu w języku polskim 
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