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 MODLITWA, POST, JAŁMUŻNA  
 

– DROGI NA WIELKI POST   
 

 W czasie Wielkiego Postu słyszymy 

wezwanie Pana do pełnienia dobrych 

czynów. Jakie to czyny? To modlitwa, 

post i jałmużna. Te trzy ważne, dobre 

czyny nie są jedynie miarą 

wielkopostnej ascezy, lecz przede 

wszystkim są sprawdzianem praktycznej 

miłości i taki koloryt - koloryt miłości - 

nadają chrześcijańskiej pokucie. 

 

Modlitwa - wyraz miłości do Boga 

 

ierwszy czyn to modlitwa. Modlitwa, która jest 

przebywaniem, rozmową i więzią z Bogiem, otwiera nas na 

Boga jako Miłość i wyraża naszą miłość ku Niemu.           

W Ewangelii według św. Łukasza czytamy, że „zawsze trzeba się 

modlić i nie ustawać” (18, 1). Podobnie mówi Św. Paweł w Liście 

do Tesaloniczan: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17). Jeżeli 

za-wsze trzeba się modlić, to znaczy, że modlitwa musi mieć nie 

tylko kształt formalny, ale winna przenikać każde nasze działanie! 

Idzie o nieustanny zwrot serca ku Bogu, o zaproszenie Boga        

w całe nasze życie. Człowiek kochający Boga, modli się 

nieustannie - czy to przeznaczając specjalny czas na modlitwę, czy 

też prosząc Pana: bądź ze mną, gdy się trudzę i gdy wypoczywam, 

bądź przy mnie w każdej chwili mego życia. Modlitwa miła Bogu to 

taka, która wypływa z czystej intencji. To nie jest modlitwa na 

pokaz - by ludzie widzieli i podziwiali. Prawdziwa modlitwa ma być 

ukierunkowana tylko ku Ojcu, który „widzi w ukryciu”. Dlatego - 

jak przypomina dziś Pan - trzeba wejść do swej izdebki, zamknąć  
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drzwi i tam się modlić. Ojcowie Kościoła, komentując te słowa 

Pana, mówią, że tą „zamkniętą izdebką” jest ludzkie serce. Aby    

w nim się znaleźć, trzeba najpierw zostawić wszystkie zewnętrzne 

sprawy i wyciszyć się, nie szukając niczego i nikogo poza Bogiem. 

Nie zawsze przychodzi to łatwo. Nieraz długo trzeba walczyć        

z rozproszeniami, nieuporządkowanymi uczuciami czy znie-

chęceniem. Idzie jednak o to, by pomimo tych zmagań, serce 

lgnęło do Boga, pragnęło Go i tylko Jego szukało. Zachęta do 

modlitwy ukrytej w „izdebce serca” nie oznacza, że nie można 

modlić się publicznie. Można, a nawet trzeba dawać zewnętrzny 

wyraz swej wiary. Zawsze jednak nasza modlitwa winna być 

bezinteresowna, wolna od względu ludzkiego, czyli wypływająca    

z czystej miłości do Pana. 

 

Post - wyraz uporządkowanej miłości do siebie samego 

 

ost jest znakiem miłości własnej, czyli skierowanej ku sobie 

samemu. Dlaczego? Ponieważ jest umartwieniem, a więc 

panowaniem nad sobą, czego owocem jest zaprowadzenie 

ładu i harmonii we własnym życiu. Uporządkowanie swojego życia,      

a zwłaszcza swojego wnętrza – to prawdziwa miłość ku sobie. 

Miłość własna w tym przypadku nie jest miłością egoistyczną (!), 

bowiem drogą jej realizacji jest pokuta i umartwienie, a celem - 

większa miłość ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi. Człowiek 

umartwiony, opanowany i pokutujący, choć najpierw odczuwa 

pewien trud ascezy i związaną z nią stratę, ostatecznie jest 

radosny i szczęśliwy. 

Przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa skierowane do 

uczniów, którzy nie mogli wypędzić złego ducha: „Ten zaś rodzaj 

złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17, 21).     

I postem! Do modlitwy trzeba więc dodać post; umartwienie 

zmysłów, umartwienie ciała. Ale nie tak, jak to czynili faryzeusze, 

którzy  ludziom  chcieli  pokazać,  że  poszczą  i dlatego przybierali  
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ponury wygląd. Tu znów ważna jest czysta intencja! Nie dla opinii 

ludzkiej, nie dla zamanifestowania własnej ascezy i wielkodusz- 

ności,  ale  dla  samego  Boga  trzeba  podjąć umartwienie. Trzeba  

pościć, umartwiać się, ale jednocześnie trzeba zachować radość     

i zwyczajność. Wewnętrznie może być trud i doświadczenie straty, 

lecz na twarzy niech będzie uśmiech. Nagroda nas nie minie, ale 

prawdziwą nagrodę otrzymać można tylko od Ojca, „który widzi   

w ukryciu”. 

 

Jałmużna - wyraz miłości do drugiego człowieka 

 

 wreszcie jałmużna. Jest ona wyrazem miłości bliźniego,       

a prawdziwa miłość bliźniego ma kształt miłości praktycznej. 

Ten, kto kocha, umie dzielić się tym, co posiada, choćby sam 

posiadał niewiele. Miłość nie boi się straty i nie liczy swego. Sam 

Pan Jezus zachęca do dawania jałmużny. W Ewangelii według Św. 

Łukasza czytamy: Sprzedajcie „wasze mienie i dajcie jałmużnę” 

(12, 33). Jałmużna jako czyn pokutny jest właśnie re- 

zygnowaniem z posiadania jakiegoś dobra na rzecz drugiego 

człowieka. Ujmij sobie, aby dać bliźniemu, a zobaczysz, że to nie 

takie proste, że naprawdę odczuwa się stratę. Ale właśnie o to 

idzie. To jest przejaw miłości. Miłość nie boi się straty, lecz szuka 

okazji, żeby powiedzieć „kocham” przez czyn miłości ofiarnej. Taki 

też jest między innymi sens chrześcijańskiego postu - odmawiam 

sobie, by zaoszczędzonym w ten sposób dobrem podzielić się       

z potrzebującymi. Pamiętać też trzeba, że jałmużna to nie tylko 

dar materialny. To również, a może przede wszystkim, dar serca. 

Dlatego ważna jest dobroć, zwyczajna dobroć, życzliwość, 

szacunek dla człowieka, poświęcenie mu uwagi i czasu. Jałmużną 

może też być podnoszące słowo czy modlitwa. O, jak bardzo 

ludzkie serce spragnione jest takiej jałmużny! 
 

 

I 
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Spotkanie Noworoczn 

Rekolekcje wielkopostne  poprowadzi ks. mgr Marcin Kaluta, 
proboszcz par. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie (diec. 
Legnicka) 

 
Koblenz -  St. Antonius, Brenderweg 17 
 

30.03.202  Czwartek 
od godz. 18:00  spowiedź 
godz. 18:30  Msza św. z nauką rekolekcyjną                                              

  
31.03.2023  Piątek  
od godz. 18:00  spowiedź 

   godz. 18:30    Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 

01.04.2023  Sobota  
od godz. 11:30  spowiedź 
godz. 12:00  Msza św. z nauką rekolekcyjną  
 

02.04.2023  Niedziela Palmowa 
godz. 9:00 i 11:00   Msza św. na zakończenie rekolekcji 

 
Neuwied - St. Matthias Kirche, Heddesdorfer Str. 10   
  

02.04.2023  Niedziela Palmowa 
godz. 13.00   Msza św. z nauką rekolekcyjną  

 
Mayen- Herz-Jesu-Kirche, Burgfrieden 8 

 

01.04.2023  Sobota 
od godz. 16.30                   spowiedź 
godz. 17.00                        Msza Św. z nauką rekolekcyjną 

 
Spowiedź św. pół godziny przed każdą Mszą św.! 



 
 
PMK Koblenz                                                                               Sygnały 1 (2023), nr 79 

7 
 

 

LITURGIA  
WIELKIEGO TYGODNIA 

 

KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 19-21:  
 

 02.04. - Niedziela Palmowa – Msza św.  
z poświęceniem palm i procesją o godz. 9:00 i 11:00 

 

 06.04. - Wielki Czwartek -  Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
o godz. 19:00  

  

 07.04. - Wielki Piątek - Liturgia Wielkopiątkowa g. 18.00. 
Tego dnia obowiązuje post ścisły.  Adoracja przy Grobie 
Pańskim do godz. 21:00 

 

 08.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej 
połączona z proceją rezurekcyjną o godz. 19:00 
 

NEUWIED - St. Matthias Kirche, Heddesdorfer Str. 10   
  

 02.04.2023  Niedziela Palmowa - Msza św. g. 13:00 
 
 

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

 

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 

(„święconka” - 8 KWIETNIA  2023 r.) 
 

 

 MAYEN, Herz-Jesu-Kirche, Burgfrieden 8, godz. 10:00 
 

 

 NEUWIED, St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10, g. 11:30 
 

 

 KOBLENZ, St. Antonius, Brenderweg 19-21, godz. 13:00,  
 

14:00 oraz  po Liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 19:00 
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UROCZYSTOŚĆ                  
 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
 

I OKTAWA WIELKIEJ NOCY 
 
 

KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 19: 
 

09.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
  Msza św. godz. 9:30 

 

10.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. g. 9:00 i 11:00 
14.04.-  Piątek, Msza św. o godz. 18.30 
 

16.04. - Niedziela Miłosierdzia Bożego Msze św.  
            godz. 9:00 i 11:00          
  
 

NEUWIED - St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10:   
 

09.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
  Msza św. godz. 13:00. 

 

10.04. - Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. godz. 13:00.  
 
16.04. - Niedziela Miłosierdzia Bożego Msza św.  
            godz. 13:00 

 
******************************* 
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ZMARTWYCHWSTAĆ Z JEZUSEM 

 

I my, na mocy wiary w Zmartwychwstałego, 

otrzymamy nowe ciało, w momencie naszego z martwych 

powstania. Będzie to ciało uwielbione, wolne od cierpienia! 

Oznacza to, iż po zmartwychwstaniu ciało człowieka zostaje 

uwolnione od konsekwencji grzechu pierwszych ludzi. 

 

1. Śniadanie wielkanocne. 

Śniadanie wielkanocne i spotkania w gronie najbliższej rodziny 

i najbliższych przyjaciół. To bez wątpienia jedne z powodów dla 

których tak bardzo lubimy Święta wielkanocne. I bardzo dobrze. Ten 

ludzki wymiar świętowania jest bardzo ważny. Pamiętajmy jednak, że 

jest on zakotwiczony w tym wymiarze religijnym, duchowym. 

A ten wyraża się następująco: Alleluja! Radujmy się! Pan zmartwych- 

wstał! Tak Wielkanoc to bardzo radosne święto. Cieszymy się, że 

Chrystus pokonał śmierć. Daję to i nam nadzieję, że i my kiedyś 

powstaniemy z martwych, że nie zostaniemy unicestwieni. Gdyby 

Chrystus  nie  zmartwychwstał,  próżna  byłaby  nasza  wiara  -  pisze  
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apostoł Paweł (por. 1 Kor 15,14). W innym miejscu dodaje: Skoro 

Chrystus w Was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu 

na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. 

A jeżeli mieszka w Was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił                

z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych 

przywróci do życia Wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego         

w Was swego Ducha (Rz 8,11). 

 

2. Życie bez… migreny. 

Chrystus po zmartwychwstaniu otrzymał nowe ciało! 

Zmartwychwstanie nie jest tym samym, co wskrzeszenie. Wcześniej 

wskrzeszony został Łazarz. To oznaczało, że jego ciało powróciło do 

funkcji życiowych, które w nim zamarły. Nie otrzymał on jednak 

nowego ciała. Jezus Chrystus zaś objawił się kobietom, które przyszły 

go grobu w zupełnie innej postaci. Jego ciało było uwielbione. Były na 

nim co prawda ślady męki, to jednak miało służyć raczej 

potwierdzeniu autentyczności jego osoby wobec uczniów, którzy 

wątpili w Jego zmartwychwstanie (np. Apostoł Tomasz). 

Ta prawda jest również bardzo optymistyczna dla nas. I my, 

na mocy wiary w Zmartwychwstałego, otrzymamy nowe ciało,         

w momencie naszego z martwych powstania. Będzie to ciało 

uwielbione, wolne od cierpienia! Oznacza to, iż po zmartwychwstaniu 

ciało człowieka zostaje uwolnione od konsekwencji grzechu 

pierwszych ludzi: zmęczenia, choroby, cierpienia, a nawet potrzeb 

fizjologicznych. Jezus, co prawda, poprosił o kawałek ryby i chleba, 

kiedy objawił się w Wieczerniku (o czym czytamy w Ewangelii). 

Uczynił to jednak bardziej w celu uprzytomnienia uczniom, iż nie mają 

do czynienia z duchem, lecz żywym człowiekiem, bardziej niż            

z potrzeby fizycznej. A zatem, cieszmy się i żyjmy nadzieją, że kiedyś 

nic nas nie będzie bolało, nie będziemy odczuwać zmęczenia, 

pragnienia i głodu! 

 

3. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana.  

Zmartwychwstanie ma także wymiar duchowy. Otóż Chrystus 

zmartwychwstając pokonał nie  tylko śmierć  fizyczną. Pokonał jedno- 
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ocześnie  grzech,  który  jak pisze  św. Paweł  jest ościeniem śmierci.  

Gdyby Jezus nie zmartwychwstał nie byłoby rozgrzeszenia, 

niemożliwa byłaby spowiedź. Sakrament pokuty jest jak gdyby 

przedłużeniem odkupieńczej Ofiary Jezusa Chrystusa. To Jego 

odkupienie otworzyło zdroje Bożego miłosierdzia. Tylko dzięki 

Misterium Paschalnemu możemy usłyszeć w konfesjonale: „Idź, 

odpuszczają Ci się Twoje grzechy”. Z tego względu w jednej z pieśni 

śpiewamy: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana! Ta tradycyjna pieśń 

ukazuje teologiczną prawdę o tajemnicy odkupienia. 

 

4. Zmartwychwstać z Jezusem. 

Dzięki wierze, przyjaźni z Jezusem, możemy zmartwychwstać 

w sensie duchowym, i uwaga: Dokonuje się to już na ziemi. Każde 

nasze zwycięstwo nad grzechem mocą Chrystusa jest przejawem 

naszego duchowego zmartwychwstania. Aby tego dostąpić koniecznie 

jest zjednoczenie z Jezusem. Odkupienie, o którym pisaliśmy wyżej, 

dokonało się raz, poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 

Nasze jednak zbawienie zależy już w dużej mierze od naszej 

współpracy z łaską Bożą, zależy od otwarto- ści naszego serca na dar 

odkupienia. Dokonuje się to w modlitwie, sakramentach, a zwłaszcza 

w Eucharystii. 

Tu warto jednak podkreślić, że często ludzie przyjmują Ciało 

Pańskie, ale tylko zewnętrznie. Niejako „ich ciało, łączy się z ciałem 

Jezusa”, a du- sza i serce są bardzo daleko od Niego. Pamiętajmy, że 

Komunia Święta oznacza w pierwszej kolejności przylgnięcie mojego 

serca i mojej duszy do serca i duszy Zbawiciela. Jeśli jestem jedno     

z Jezusem, to wraz z nim pokonuje mój grzech. Wtedy już na ziemi 

żyję nowym życiem – życiem zmartwychwstałym. Symptomem tego 

nowego życia są owoce ducha, o których pisze św. Paweł w Liście do 

Galatów: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 

łagodność, opanowanie (Ga 5,22). 
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 22. 02. Środa Popielcowa - Msza św. z posypaniem głów 

popiołem o godz. 19:00. 
 

 23.02. czwartek - 18 rocznica śmierci pierwszego prob.        

śp. ks. Henryka Bielaszewskiego. 

 

 Nabożeństwa Drogi Krzyżowej - w piątki                     

Wielkiego Postu, przed Mszą  św. o godz. 18:00.  
   

 Gorzkie Żale - w niedziele Wielkiego Postu o godz. 10:40. 
 

 25.03. sobota - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,      

Msza św. g. 12:00. 

   

 08.04. - Agape po Liturgii Wigilii Paschalnej. 

 

 21.04 - 23.04. - Sympozjum teologiczno-pastoralne dla 

świeckich w Schönstatt. 

 

 29.04. - sobota,  Dzień Wspólnot  Misyjnych w ramach  
 

obchodów Dni Świętej Szaty w Trier. 
  

       13:30 - 17:00 Cafe International (namiot przed katedrą) 
 

 

       17:00 Msza św. pontyfikalna w Katedrze  
 
 

       19:00 Koncert Four-Coustic (namiot przed katedrą) 
 

       21:00 Modlitwa wieczorna w Katedrze 
  

 Nabożeństwa majowe - w piątki przed Mszą św. o g. 18:00. 
  

 06.05. - sobota, Uroczystość  I- Komunii Świętej  

Msza Św.  o godz. 12:00. 
 

 13.05. - XVII piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej  

w Kamp-Bornhofen, Msza św. w kościele klasztornym ojców 

franciszkanów o godz. 16:30. 
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 18.05. czwartek - Wniebowstąpienie Pańskie 
Msza św. o godz. 09:00. 
 

 21.05. niedziela - Msza św. prymicyjna ks. Piotra Biber godz. 

11:00. 

 

 28.05.  Niedziela Zesłania Ducha Świętego - Msza św. g. 9:00 

i 11:00(Msza Św. odpustowa). Po Mszy św. o g. 11:00 piknik 

parafialny. 
 

 29.05. poniedziałek -  Święto NMP Matki Kościoła, Msza św. 

godz. 9:00. 
 

 9-17 czerwca - pielgrzymka autokarowa do Francji: (Ars, 

La Salette, Lourdes, Pireneje Pont d'Espagne i jezioro 

Gaube, Cannes, Nicea, Monako i Monte Carlo) oraz Włoch: 

(przejazd kolejką Bernina Express).  

 

 14-22 października – autokarowa pielgrzymka do 

Chorwacji, Bośni i Hercogowiny: (Marija Bistrica, Plitwickie 

Jeziora, Trogir, Split, Omiś, Dubrownik, Medjugorie, 

Mostar, Wodospady Kravica, Zagrzeb, Postojna Jaskinia na 

Slowenii). 

 

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

 

 

 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej 

www.pmk-koblenz.de 

Znaleźć tam można aktualne ogłoszenia parafialne, 

informacje bieżące z życia parafii, 

jak też informacje o grupach i wspólnotach parafialnych 

 

 

http://www.pmk-koblenz.de/
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Jasełka Bożonarodzeniowe 
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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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PLAN KATECHEZY 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 dla rodziców chrzestnych). 

 śluby - w uzgodnionym terminie,  poprzedzone naukami 

przedślubnymi. 

 pogrzeby – w uzgodnionym terminie  (potrzebne dokumenty: 

akt zgonu). 

 

         
GRUPY W KOBLENZ 

 

 zespół muzyczny  
 liturgiczna służba ołtarza 
 ruch szynsztacki 
 żywy różaniec 
 grupa folklorystyczna - w każdy wtorek od godz. 19:00 
 chór parafialny - w każdy czwartek od godz. 18:00  
 spotkania dla seniorów - w pierwszy czwartek m-ca, po Mszy św. 

o godz. 11:00. 
 

Terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich 
 



 
 
PMK Koblenz                                                                               Sygnały 1 (2023), nr 79 

18 
 

 
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 

 11.02., 11.03., 22.04., 20.05., 17.06., 15.07., 12.08., 09.09., 

21.10., 18.11., 16.12.2023 o godz. 16:00. Od 15:30 spowiedź, 

po wcześniejszym uzgodnieniu.  
 

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 trzecią sobotę miesiąca o godz. 18.00 
 

Wittlich-Bombogen  - Mariä Himmelfahrt, Alberostraße 5 

 w drugą sobotę miesiąca  o godz. 18.30 

 

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



