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Słowo Księdza Proboszcza

D

rodzy Parafianie!

W tym roku w naszej ojczyźnie przeŜywamy setną
rocznicę odzyskania niepodległości. Cieszę się, Ŝe nasi
parafianie wyszli z inicjatywą zorganizowania w Koblencji
akademii patriotycznej z tej okazji. Jest to wyraz naszej
przynaleŜności do kraju w którym wychowaliśmy się oraz
wielu
u z nas przeŜyło swoją młodość. W czasach
globalizacji nie moŜemy zapomnieć o naszej przyprzy
naleŜności do ojczyzny której na imię Polska.
Na łamach naszej parafialnej gazetki chciałbym
podziękować wszystkim osobom za zaangaŜowanie w róŜne
formy aktywności i funkcjonowanie naszej wspólnoty
parafialnej.
Na nadchodzące święta BoŜego Narodzenia składam
wszystkim najlepsze Ŝyczenia,, wielu łask boŜych, zdrowia
i udanych chwil spędzonych w gronie rodziny.
Z darem modlitwy
ks. proboszcz dr Wojciech Styś
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W

listopadzie modlimy się w sposób szczególny za naszych
bliskich zmarłych. Jak co roku będziemy przyjmować
wypominki, które będą odczytywane przez cały miesiąc listopad
przed każdą Mszą św.
1 listopada - Wszystkich Świętych:
 Koblenz: w kościele św. Antoniego o godz. 9.30 Msza św.,
o godz. 14.00 nabożeństwo na cmentarzu. Spotykamy się
przy kaplicy cmentarnej (Friedhofshalle – Hüberlingsweg),
a następnie udamy się w procesji do grobów Polaków –
ofiar II wojny światowej.
 Bad Kreuznach: w kościele św. Franciszka o godz. 10.30
Msza św. z wypominkami za zmarłych.
 Bitburg: w kościele św. Piotra o godz. 12.00 Msza św.
 Trier: o godz. 14.00 nabożeństwo za zmarłych na głównym
cmentarzu (Herzogenbuscherstraße),
o godz. 16.00 Msza św. w kościele św. Antoniego.
 Bad Salzig: w kościele św. Idziego (Ägidius) o godz. 19.00
Msza św. z wypominkami za zmarłych

2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
 Trier: Msza św. polsko/niemiecka o godz. 18.00
- o godz. 18.30 nabożeństwo polsko/niemieckie do Bożego
Miłosierdzia
 Laubach: w kościele św. Szczepana (Stephanus) o godz.
18.00 Msza św. z wypominkami za zmarłych
 Koblenz: Msza św. o godz. 18.30
4

PMK Koblenz

Sygnały 2 (2018), nr 73

O

d popołudnia Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały
Dzień Zaduszny można uzyskać odpust zupełny za zmarłych
pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, Komunia św.,
nawiedzenie kościoła oraz odmówienie Modlitwy Pańskiej,
Wyznania Wiary i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca św.
Ponadto odpust zupełny za zmarłych można uzyskać w dniach od
1 do 8 listopada. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie
cmentarza i modlitwa za zmarłych.
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W

ramach przygotowań do Świąt
wiąt Bożego Narodzenia w naszej
misji odbędę się Rekolekcje Adwentowe połączone ze
spowiedzią przedświąteczną. Rekolekcje poprowadzi ks. mgr
Stanisław Wróblewski z Wrocławia.

Koblenz - St. Antonius, Brenderweg 17
13.12.2018, czwartek
od godz. 18.00
spowiedź
godz. 18.30
Msza św.
z nauką rekolekcyjną

14.12.2018, piątek
od godz. 18.00
godz. 18.30

spowiedź
Msza św. z nauką rekolekcyjną

15.12.2018, sobota
od godz. 11.30
godz. 12.00

spowiedź
Msza św. z nauką rekolekcyjną

16.12.2018, III Niedziela Adwentu
godz. 9.30
Msza św. z nauką rekolekcyjną
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Andernach – klinika psychiatryczna
Aktienstraße 56-56
16.12.2018, III Niedziela Adwentu
godz. 12.00
Msza św. z nauką
rekolekcyjną

Bad Kreuznach - St. Franziskus, Holbeinstr. 108
15.12.2018, sobota
od godz. 15.30
godz. 16.00

spowiedź
Msza św. z nauką
rekolekcyjną

Trier - St. Antonius, Antoniusstraße 1
16.12.2018, III Niedziela Adwentu
od godz. 15.30
spowiedź
godz. 16.00
Msza św. z nauką
rekolekcyjną
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KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 17:
24.12.2018 - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
godz. 21.30
montaż słowno-muzyczny w kościele
godz. 22.00
PASTERKA
25.12.2018 - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
godz . 9.30
Msza św.
26.12.2018 - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA
godz. 9.30
Msza św.
30.12.2018 - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
godz. 9.30
Msza św. z błogosławieństwem rodzin

31.12.2018 - ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU, ŚW. SYLWESTRA godz. 18.00
Msza św. dziękczynna
01.01.2019 - NOWY ROK-UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI
godz. 15.00
Msza św. ze wspólnotą niemiecką
05.01.2019 - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
godz. 12.00
Msza św.
06.01.2019 - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, TRZECH
KRÓLI
godz. 9.30
Msza św. z błogosławieństwem kredy
i kadzidła
13.01.2019 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
godz. 9.30
Msza św.
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NEUWIED - St. Matthias, Heddesdorfer Straße 10
25.12.2018 - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
godz. 12.00
Msza św.
26.12.2018 - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA
godz. 12.00
Msza św.
13.01.2019 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO godz. 12.00
Msza św.

MAYEN - Herz-Jesu-Kirche, Bäckerstraße 10
05.01.2019 - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
godz. 17.00
Msza św.

ANDERNACH – klinika psychiatryczna, Akteinstraße 52-56
06.01.2019 - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, TRZECH
KRÓLI
godz. 12.00
Msza św. z błogosławieństwem kredy
i kadzidła

LAUBACH (SIMMERN – KASTELLAUN)
25.12.2018 - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
godz. 10.30
Msza św.
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BAD SALZIG - St. Ägidius, Ägidius Straße 6
26.12.2018 - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA
godz. 10.15
Msza św. z poświęceniem wina
IDAR OBERSTEIN - St. Walburga, Wassenstraße 20
25.12.2018 - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
godz. 17.00
Msza św.
05.01.2019
godz. 18.00

Msza św.

BAD KREUZNACH- St. Franziskus, Holbeinstraße 108:
24.12.2018- WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
godz. 20.00
PASTERKA
25.12.2018 - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
godz. 14.00
Msza św.
26.12.2018 - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA
godz. 14.00
Msza św.
30.12.2018 - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
godz. 14.00 Msza św. z błogosławieństwem rodzin
01.01.2019 - NOWY ROK-UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI
godz. 14.00
Msza św.
06.01.2019 - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
godz. 9.30
Msza św. z błogosławieństwem kredy
i kadzidła
13.01.2019 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
godz. 14.00
Msza św.
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TRIER - St. Antonius, Antoniusstrasse 1:
24.12.2018 - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
godz. 22.00
PASTERKA
25.12.2018 - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
godz. 16.00
Msza św.
26.12.2018 - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA
godz. 16.00
Msza św.
30.12.2018 - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
godz. 16.00
Msza św.

31.12.2018 - ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU, ŚW. SYLWESTRA
godz. 18.00
Msza św. i Nabożeństwo
01.01.2019 - NOWY ROK
godz. 16.00

Msza św.

06.01.2019 - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, TRZECH
KRÓLI
godz. 16.00 Msza św. z błogosławieństwem kredy
i kadzidła
13.01.2019 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
godz. 16.00
Msza św.
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BERNKASTEL – KUES - St. Briktius, Weingartenstraße 22
05.01.2019
godz. 12.00

Msza z Uroczystości Trzech Króli

BITBURG - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 1
25.12.2018 - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
godz. 12.00
Msza św.
01.01.2019 - NOWY ROK
godz. 12.00

Msza św.

06.01.2019 - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, TRZECH
KRÓLI
godz. 12.00
Msza św.
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K ą c i k

p o e z j i

Pomódlmy się w noc betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania
By wszystko nam się rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki
I oby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały jak owieczki
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki
By anioł podarł kaŜdy dramat
AŜ do rozdziału ostatniego
Kładąc na serce pogmatwane
Jak na osiołka – kompres śniegu
Aby się wszystko uprościło,
Było zwyczajne, proste sobie,
By szpak pstrokaty, zagrypiony
Fikał koziołki nam na grobie.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska cichych, ufnych,
Jak ciepły pled wzięła na ręce.

Ks. Jan Twardowski
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11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości

A

żeby uświadomić sobie doniosłość tego Święta warto
przypomnieć uwarunkowania tego wielkiego wydarzenia
w najnowszych dziejach Polski. Jej zniknięcie na mapie Europy po
trzecim rozbiorze kraju w 1795 roku przyjęte zostało w powszechnej
świadomości jako akt, który trwał 123 lata do 1918 roku. Aby jednak
w pełni odzwierciedlić los kraju zgodnie z faktami historycznymi
należy wspomnieć, że w 1807 roku z nadania Naoleona powstało
z części ziem polskich Księstwo Warszawskie podporządkowane
Francji, a po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. Królestwo Polskie
w tych samych zredukowanych granicach złączone unią personalną
z Rosją, gdy car Aleksander I został jego królem, a sejm stanowił
namiastkę polskiej państwowości. Przegrane powstanie listopadowe
w 1830 roku unicestwiło niestety resztki samodzielności przez
całkowite podporządkowanie Rosji. Zrywy powstaniowe w okresie
tzw. Wiosny Ludów w 1848 roku wraz z powstaniem Wielkopolskim
i powstanie styczniowe w 1863-4 zakończyły się klęską
i zlikwidowaniem administracyjnej odrębności tzw. Królestwa
Polskiego. Z pośród trzech zaborów jedynie w zaborze austriackim
wprowadzono pewne swobody obywatelskie, podczas gdy
w zaborze pruskim i rosyjskim dominowały represje.
Oprócz tworzenia partii politycznych w końcu XIX wieku
jeszcze przed wybuchem I Wojny Światowej zauważamy tworzenie
organizacji paramilitarnych i to Romana Dmowskiego o orientacji
prorosyjskiej i Józefa Piłsudskiego z Legionami Polskimi w ramach
armii austro - węgierskiej. Dopiero Wojna Światowa zmusiła państwa
zaborcze, szukające rekrutów w okupowanych zaborach, do
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możliwości utworzenia Państwa Polskiego złożonego z trzech
zaborów, ale to stało się formalnie dopiero w 1917 roku. We Francji
zaczęła powstawać Armia Polska pod dowództwem generała Hallera,
a w tym czasie Piłsudski odmówiwszy przysięgi na wierność cesarzowi
Austrii i Niemiec, skazał III Brygadę Legionów Polskich w służbie
okupantów na rozbrojenie, a sam został osadzony w twierdzy
w Magdeburgu.
W listopadzie 1917 roku wybuchła rewolucja w Rosji, a już
w marcu następnego roku zawarła ona pokój z państwami
zachodnimi oddając w ich ręce całość Polski przedrozbiorowej.
8 stycznia 1918 roku prezydent USA Wilson ogłosił deklarację
w której punkt 13. dotyczył niepodległości Polski i to wobec klęski
trzech państw zaborczych stało sie politycznym bodźcem dla
wcześniej powołanej Rady Regencyjnej wydania w październiku
manifestu do narodu polskiego proklamującego niepodległość. Zaczął
się proces państwowo – twórczy: w Galicji i Śląsku powstaje Polska
Komisja Likwidacyjna pod przewodnictwem Witosa, w zaborze
pruskim Naczelna Rada Ludowa, w Lublinie 5. XI. Rada Delegatów,
a już następnego dnia tamże Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej pod kierownictwem Daszyńskiego, którego trzon stwanowili
zwolennicy Piłsudskiego.
Od początku listopada 1918 roku zaczęło się rozbrajanie
garnizonów w Krakowie i Cieszynie, a w Warszawie jako dowódzca
żołnierzy polskich w armii pruskiej generał von Beseler zrezygnował
z funkcji.
8.11. w Niemczech wybuchła rewolucja. Tego dnia wieczorem
cesarz uciekł do Holandii, a niemiecka delegacja przybyła do lasu
w Compiegne by zapoznać się z warunkami kapitulacji. Dla rządu
niemieckiego było oczywiste, że niezależnie od tego czy Niemcom to
się podoba czy nie, powstanie niepodległa Polska. Podjęli więc próbę
nawiązania kontaktów z państwem in spe. Najłatwiejszym sposobem
był kontakt z osadzonym w twierdzy magdeburskiej Józefem
Piłsudskim, więżniem wysokim rangą wojskową, traktowanym
z honorami „generalskimi” w oddzielnym budynku, dodając mu do
towarzystwa szefa sztabu pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego.
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Tego dnia dyplomata hrabia von Kessler przywiózł decyzję uwolnienia
więźniów i przewiezienia do Berlina. Tutaj nastąpiło spotkanie
z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych zdyskredytowanego rządu państwa bez cesarza i rewoltą robotników na ulicy.
Niemcy przyjęli Piłsudskiego jako potencjalnego przywódzcę Polski
i przygotowali prywatny pociąg, który z tymi dwoma pasażerami
ruszył do kraju. Tego dnia Niemcy podpisały w Compiegne pod
Paryżem rozejm z aliantami na warunkach przez nich podyktowanych.

To słynne zdjęcie najczęściej ilustrujące powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy 10 listopada 1918 r.
w rzeczywistości pochodzi z 1916 r. Dwa lata później Komendata witała jedynie garstka osób.

Kiedy 10 listopada rano Piłsudski przybył do Warszawy witało go
7 osób z księciem Zdzisławem Lubomirskim na czele, członkiem Rady
Regencyjnej i burmistrzem Warszawy, bowiem informacja
o powyższym przyjeździe dotarła tutaj zaledwie kilka godzin
wcześniej. Ale w Warszawie szybko rozeszła się wiadomość o tym
wydarzeniu.
Warto w tym miejscu bliżej przyjrzeć się postaci Józefa
Piłsudskiego, który cieszył się szacunkiem niemal całego
społeczeństwa. Przede wszystkim prezentował się jako prawdziwy
przywódzca. Zawsze chodził w prostym, szarym mundurze
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wojskowym bez oznak stopnia. Był mężczyzną przystojnym,
średniego wzrostu, z krótko ostrzyżonymi szarymi włosami, gęstymi
brwiami, sumiastym wąsem i przeniklywymi
szaroniebieskimi
oczami.
Był
mocno
zbudowany, wyróżniał się swoją postawą,
był nieprzenikniony i utrzymywał dystans
do otoczenia. Uznanie zdobył przez
przedwojenne
przewidywania,
jak
potoczą się dzieje Europy, by Polska
odzyskała niepodległość. Okazały się
one zaskakująco trafne. Wiedział kiedy
wraz ze swymi żołnierzami wypowiedzieć
służbę Okupantom i stał się niewątpliwie
największym
polskim
bohaterem
wojskowym.
Następnego dnia 11 listopada Rada
Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu.
I ten akt miał się stać symbolem uzyskania niepodległości. Ale sam
bohater tego wydarzenia miał wątpliwości co do znaczenia tego faktu.
Uważał, że dzień 28 listopada 1918 r. w którym zarządził wybory do
Sejmu był tym przełomem w historii Polski. Nie brakowało też innych
mniej lub bardziej oryginalnych propozycji. Historycy wyliczyli, że
zanim zapadła ostateczna decyzja po 20-latach,
latach, pojawiło się aż 17
takich dat.
Już 12 listopada Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu
misję tworzenia Rządu Narodowego i mianowała go Naczelnym
Wodzem.
zem. Niebawem Francja uznała Niepodległość Polski i kraj nasz
pojawił się na mapie Europy. Piłsudski przyjął dymisję Daszyńskiego
i mianował premierem Moraczewskiego, uczestnika Legionów. A oto
jego słowa oddające atmosferę tych doniosłych chwil:

„Niepodobna
obna oddać tego upojenia, tego szału radości jaką
ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 123 latach prysły
kordony. Nie ma „ich”. Wolność. Niepodległość. Zjednoczenie. Własne
W
państwo. Na zawsze. Chaos ? To nic. Będzie dobrze. Wszystko
będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei i rabusiów, od czapki
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z bączkiem (pruska), będziemy sami sobą rządzili. Cztery pokolenia
nadaremno na tą chwilę czekało, piąte doczekało...”
Jeszcze tylko zwycięskie powstanie Wielkopolskie na
przełomie 1918/19 roku, potem plebiscyty i wojna z bolszewikami
w 1920 roku wyznaczały drogę do pełnego ukonstytuowania i kształtu
II. Rzeczpospolitej Polskiej.
A co z upamiętnieniem tego epokowego wydarzenia?
Początkowo tzn. 14 listopada 1920 roku uczczono ten przełom aktem
wojskowym przy grobie Nieznanego Żołnierza przy pałacu Saskim w
Warszawie. W tle tej euforii trzeba pamiętać, że tarcia polityczne w
obrębie rządu wymagały kompromisów i perturbacje partyjnopersonalne były tego udziałem. Po rocznym funkcjonowaniu rządu
Moraczewskiego premierem w 1919 roku został Ignacy Paderewski,
światowej sławy pianista, który walnie przyczynił sie do uznania Polski
na arenie międzynarodowej. Wraz z uchwaleniem tzw. Małej
Konstytucji
w lutym 1919 roku z Piłsudskim jako naczelnikiem
państwa zakończył sie etap formowania państwowości.
Pierwsze obchody niepodległości odbyły się w 1920 r. po
pokonaniu najazdu bolszewickiego i rozciągały się na kilka dni,
a najważniejszy był bez wątpienia 14 listopada, kiedy Piłsudski
odebrał buławę i tytuł Marszałka Polski. W latach następnych
uroczystości miały przede wszystkim charakter wojskowy. Ale w 1923
roku Piłsudski odszedł z armii i czynnej polityki. Tymczasem władzę
Piłsudski odszedł z armii i czynnej polityki. Tymczasem władzę
sprawowali przedstawiciele formacji bardzo mu niechętnych.
Budowanie legendy Marszałka było ostatnią rzeczą jakiej sobie
życzyli. Dotyczyło to zwłaszcza skrajnie antypiłsudczykowskiej
i cieszącej się dużym poparciem społecznym endecji. Ta na
lansowanie 11 listopada i Piłsudskiego reagowała alergicznie,
uważając, że służy to odbieraniu zasług liderowi endecji Romanowi
Dmowskiemu. Pomijanie 11 listopada okazało się taktyką zupełnie
skuteczną, bo w kolejnych latach obchody powoli wygasły. Wszystko
wskazywało, że dzień ten pozostanie jedynie okazją dla piłsudczyków
do wspominania kombatanckiej przeszłości. Ale wtedy Marszałek
powrócił na scenę polityczną. Po zamachu majowym w 1926 r. przejął
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pełnię władzy. W sześć miesięcy po zamachu 11 listopada
świętowano z wielką pompą. Od tego czasu z roku na rok świętowano
tą datę coraz bardziej hucznie. Na budowaniu kultu Piłsudskiego
zależało rządowi sanacyjnemu i niczego nie zmieniła śmierć
Piłsudskiego w 1935 r., bowiem ta formacja rządziła nadal
Dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku rząd Polski
zdecydował uczcić Niepodległość Polski świętem państwowym
w dniu 11 listopada jako upamiętniającym suwerenność państwową,
zakończenie I Wojny Światowej - zawieszenie broni na froncie
zachodnim Europy i nominację Józefa Piłsudskiego wodzem wojska
polskiego. Dwukrotnie obchodzono to święto w 1937 i 1938 roku. Po
wyzwoleniu Polski z okupacji II. Wojny Światowej święto listopadowe
zostało zastąpione świętem PRL-owskim Manifestu PKWN 22 lipca.
W okresie „Solidarności”, a więc w latach
1980-1 przywrócono w świadomości Polaków
tylko symbolicznie uzyskanie Niepodległości
przez złożenie wieńca na grobie Nieznanego
Żołnierza. Pełna reaktywacja Narodowego
Święta Niepodległości 11 listopada nastąpiła
15 lutego 1989 roku ustawą sejmową.

dr Zbigniew Radacki
***********

Z

okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
w Koblenz, w niedzielę 11 listopada, w sali obok kościoła (w
Bürgerzentrum) bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się uroczysta
akademia w wykonaniu naszych parafian.
Również w Bad Kreuznach w niedzielę 11 listopada
bezpośrednio po Mszy św. krótka akademia na 100-lecie
odzyskania Niepodległości przygotowana przez młodzież pod
kierunkiem p. Sylwii Krämer.
Serdecznie zapraszamy!
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Co Ewangelia
mówi nam
o władzy
państwowej?
Czyli
o podatkach,
władzy
i Królestwie nie
z tego świata.

E

wangelia mówi nam bardzo niewiele o państwie, jego
mechanizmach i zasadach funkcjonowania. Sam Jezus
o państwie wypowiada się bardzo lakonicznie i w zasadzie jego
wypowiedzi ograniczają się do kilku pouczeń skierowanych do
uczniów lub faryzeuszy. Dystansując się od jakiejkolwiek
działalności politycznej i w zasadzie państwa jako takiego w ogóle,
działalność Jezusa skupia się raczej na głoszeniu Ewangelii
i państwa nie z tego świata czyli nadchodzącego Królestwa
Bożego.
Płacenie podatków
Aby określić co Ewangelia mówi o pobieraniu podatków, które są
jednym z atrybutów funkcjonowania państwa możemy odwołać się
do dwóch wypowiedzi Jezusa. Pierwsza z niech jest to dosyć
znana odpowiedź dana faryzeuszowi na pytanie czy należy płacić
podatki Cezarowi, na co Jezus odpowiada: ,,Oddajcie więc

cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to co należy do
Boga.''(Mt 22,21). W ten sposób jakby zostaje ukazana relacja
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państwa do kościoła, a mianowicie ich przeciwnych ról i zadań.
O ile państwo zobowiązane jest do zapewnienia ładu społecznego
tu na ziemi a aby umożliwić sobie realizację tego celu nakłada na
poddanych rozmaite podatki i obciążenia to Kościół przeciwnie
.Jego zadaniem jest ukazywać rzeczywistość całkiem odmienną
nakierowaną na Królestwo Niebieskie, co dokładniej możemy
zobaczyć w innym miejscu w Ewangelii św. Mateusza. Kiedy
poborcy pytają Piotra dlaczego Jezus nie płaci podatku na
świątynię, na co On mówi do Piotra: ,,Szymonie jak ci się wydaje:

Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów
swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział: Od obcych, Jezus mu
rzekł: A zatem synowie są wolni.''(Mt 17,25). Dla królów poddani
są jedynie obcymi, których zmusza się do płacenia danin dla Boga
natomiast ludzie jako dzieci Boże nie muszą ponosić żadnych
obciążeń. Dlatego też Kościół od samego swojego początku
wystrzegał się pobierania jakichkolwiek przymusowych danin.
Pochodzenie władzy
Dla ustalenia skąd pochodzi władzy znamienna jest odpowiedź
jaką udziela Pan Jezus Piłatowi. Kiedy Piłat powołuje się na swoje
uprawnienia sądownicze Jezus mówi do niego: ,,Nie miałbyś
żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry...''(J 19,11).
Fragment ten pokazuje nam jasno, iż wszelka władza pochodzi od
Boga, - nie od cesarza, nie od sędziego czy od jakiegoś ziemskiego
władcy ale tylko i wyłącznie od samego Boga. Po swoim
zmartwychwstaniu Jezus powie do uczniów: ,,Dana mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi.''(Mt 28,18), czym ostatecznie
ukaże im swoje boskie pochodzenie.
Władza to jednak również odpowiedzialność a jako jedna z rządz
światowych może być i często jest przedmiotem niewłaściwego
pożądania i przejawów pychy, co ewangelia opisuje w innym
miejscu, a mianowicie, kiedy Jezus jest kuszony przez diabła na
pustyni jedną z szatańskich pokus jest właśnie pełnia władzy nad
ziemskimi królestwami. ,,Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo
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wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich
przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz
i oddasz mi pokłon.'' (Mt 4,8). Widzimy tutaj jakim ogromnym
pożądaniem może być władza skoro diabeł postanowił skusić nią
samego Pana Jezusa. Jednakże w odpowiedzi danej diabłu Jezus
ponownie wyjaśnia nam do kogo należy władzy i skąd pochodzi:
,,Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz.'' (Mt 4,10).
Królestwo nie z tego świata
Wszechwładza Boga i mesjańska misja Chrystusa oznacza
wreszcie prymat Królestwa Niebieskiego nad ziemskimi, w którym
sam Chrystus będzie królował, w pokoju bez końca. Na ziemi
zaczątkiem tego królestwa niebieskiego ma być Kościół, który
Jezus ustanawia, w którym również mają obowiązywać inne
wartości niż w państwie. Doskonale oddają je słowa Jesusa
skierowane do uczniów chcących zasiadać po lewej i prawej Jego
stronie: ,,Wiecie, że ci którzy uchodzą za władców narodów,

uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie
między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim,
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między
wami niech będzie niewolnikiem wszystkich.''(Mk 10,42). Jest więc
jasne, że apostołowie a następnie tworzący się Kościół mają
postępować inaczej niż ziemscy władcy. Pierwszeństwo wśród
społeczności chrześcijan winien mieć Bóg i zasady moralne
a dopiero potem sprawy państwa. To właśnie dlatego Jezus tak
bardzo krytycznie patrzył na elity swojego kraju, nie negował
jednak istnienia samego państwa.

kleryk Marcin Wachowicz
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P L A N K A T E C H I Z A C J I 2018
201 / 2019
przedszkolaki, dzieci szkolne, pokomunijne,
- w niedziele po Mszy św. o godz. 9.30
w pomieszczeniach biurowych.
dzieci przygotowujące się do I-komunii
komunii św.
- w soboty w pomieszczeniach biurowych o godz. 10.00.
10.00
młodzież
dzież i dorośli przygotowujący się do
sakramentu bierzmowania - w niedziele po Mszy św.
w kościele.

WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2018/2019

O

d I Niedzieli Adwentu rozpoczynają się duszpasterskie
odwiedziny parafian z błogosławieństwem kolędowym
kolędowy
na
Rok Pański 2019.. Można zgłaszać chęć przyjęcia kapłana, podając
dokładny adres zamieszkania i numer
telefonu. Zgłoszenia
przyjmowane będą do końca miesiąca grudnia

Dziękujemy za artykuły, prosimy o nowe....
Życzymy wiele radości i błogosławieństwa
eństwa
Bożego!
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OGŁOSZENIA
 Msze św. roratnie - w czasie adwentu będą odprawiane
w piątki o godz. 18.30. Zapraszamy wszystkich do licznego
udziału, a szczególnie dzieci z lampionami.
 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Msza św.
w sobotę 8 grudnia o godz. 12.00.
 Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem - w niedzielę
9 grudnia po Mszy św. o godz. 9.30.
 Spotkanie opłatkowe - w niedzielę 6 stycznia 2018.

 Msza św. i Adoracja Pana Jezusa z modlitwą
o uzdrowienie i uwolnienie - którą prowadzi o. Eryk
Kapała OFM z Kamp-Bornhofen, w piątki: 11.01.2019,
26.04.2019, 24.05.2019, 25.10.2019 - zawsze godz. 18.30.
 Jasełka, zabawa noworoczna, zabawa
karnawałowa, bal kostiumowy dla dzieci - terminy
zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.
 Rekolekcje - „Całkowite zawierzenie Maryi”, 01.02. 03.02.2019 poprowadzi ks. Roman Chyliński CSMA
 Ofiarowanie Pańskie - MB Gromnicznej - Msza św.
w sobotę 2 lutego o godz. 12.00.
 23 luty - 14 rocznica śmierci pierwszego proboszcza śp.
ks. Henryka Bielaszewskiego.
 Środa Popielcowa - Msza św. z obrzędem posypania
głów popiołem – 6 marca o godz. 19.30.
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 Bal Andrzejkowy Polonii Bad Kreuznach –
Gemeindehaus Sankt Katharinen (k. Roxheim) w sobotę
24 listopada od godz. 19.00. Zgłoszenia u p. Alicji Mróz.
 Msza św. ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w piątek 7 grudnia o godz. 18.30.
 Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem
i Jasełka – w niedzielę 9 grudnia po Mszy św.
o godz. 14.00
 Zabawa karnawałowa – 2 marca 2019 w sali
parafialnej od godz. 19.00.

 Spotkanie opłatkowe - w piątek 14 grudnia w salce
parafialnej o godz. 17.00

 Poświęcenie gromnic – podczas Mszy św. w sobotę
2 lutego o godz. 18.30

 Poświęcenie gromnic i błogosławieństwo św.
Błażeja - podczas Mszy św. w niedzielę 3 lutego
o godz. 12.00
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 Poświęcenie gromnic i błogosławieństwo św.
Błażeja - podczas Mszy św. w niedzielę 3 lutego
o godz. 16.00

 Środa Popielcowa - Msza św. z obrzędem posypania
głów popiołem – 6 marca o godz. 18.00.
***

PIELGRZYMKI:


24.02. – 04.03. 2019 do Ziemi Świętej (nie ma już miejsc,
miejsc
lista została zamknięta!) Następna pielgrzymka do Ziemi
Świętej będzie w roku 2020.

•

10.11. – 23.11. 2019 do Grobu Matki Teresy
sy z Kalkuty
ze zwiedzaniem Bengalu.

Przyjmujemy zapisy w biurze misji lub bezpośrednio u księży.
księży
******

Z

achęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej
internetow
www.pmk-koblenz.de
Znaleźć
źć tam można aktualne ogłoszenia parafialne, informacje
bieżące z życia parafii, jak też informacje o grupach i wspólnotach
parafialnych,
ialnych, a także o organizowanych wyjazdach i pielgrzymkach
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POMOC PSYCHOLOGICZNA

P

olska Misja Katolicka organizuje dyżury polskiego psychologa.
Porad dla dzieci, młodzieży i dorosłych udziela psycholog mgr
Ewelina Waluszczyk. 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 każdą niedzielę o godz. 16.00
w pomieszczeniach biurowych.

A

SPOTKANIA DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
I DOROSŁYCH DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

W

spólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu,
gdzie miały miejsca uzależnienia i dysfunkcje.
Spotkania odbywają się w niedziele - 2 razy w miesiącu o godz.
16.00 w pomieszczeniach biurowych. Dokładne daty podawane są
w ogłoszeniach parafialnych
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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 każdy piątek miesiąca o godz. 18.30
♦ w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00
♦ raz w miesiącu (środa) dla seniorów o godz. 12.00
Neuwied - St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10
♦ w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12.00
♦ w pierwszy i w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego
Narodzenia o godz. 12.00
Mayen - Herz-Jesu-Kirche, Burgfrieden 8
♦ w każdą 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
♦ 24.11.2018, 08.12.2018, 19.01.2019, 16.02.2019,
30.03.2019 o godz. 16.00
Schönstatt/Vallendar - Prasanktuarium, Pallottistraße
♦ w drugą środę miesiąca o godz. 18.30
Spowiedź św. - pół godz. przed każdą Mszą św.
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Okręg Bad Kreuznach - ks. mgr Piotr Prończuk
Bad Kreuznach - St. Franziskus, Holbeinstr. 108
♦ w niedziele i uroczystości o godz. 14.00
Idar Oberstein - St. Walburga, Wasenstraße 20
♦ w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00
Bad Salzig – St. Ägidius, Ägidius Straße 6
♦ w drugą lub trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10.15,
najbliższy termin: 10.12. godz. 10.15
Laubach - St. Stephanus, (Dekanat Simmern-Kastellaun)
♦ w drugą lub trzecią niedzielę miesiąca, najbliższe terminy:
25.12. godz. 10.30, 21.01. godz. 9.00 i 18.02. godz. 10.30
Spowiedź św. - pół godz. przed każdą Mszą św.

Okręg Trier - ks. dr Zbigniew Stokłosa
Trier - St. Antonius, Antoniusstraße 1
♦ w niedziele i uroczystości o godz. 16.00
♦ w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca 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
Wittlich - Bombogen - Mariä Himmelfahrt, Alberostraße 7
♦ w drugą sobotę miesiąca o godz. 18.30
Spowiedź św. - pół godz. przed każdą 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 - w ostatnią
niedzielę miesiąca
adoracja Najświętszego Sakramentu – w I i III piątek
miesiąca o godz. 18.00
modlitwa różańcowa - w każdą 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 życzenie)
chrzty – po uprzednio uzgodnionym terminie
śluby – w uzgodnionym terminie,
poprzedzone naukami przedmałżeńskimi
pogrzeby – istnieje możliwość pogrzebu w języku polskim
(po ustaleniu z zakładem pogrzebowym)
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12.08.2018 - błogosławieństwo dzieci, tornistów i przyborów szkolnych,
na zakończenie niedzielnej Mszy św., w Koblenz.

1-2.10.2018 – nasza młodzieŜ w Warszawie.

31

