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Pożegnanie Ks. Wojciecha.
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SŁOWO DUSZPASTERZY
Drodzy Parafianie!
Pan Bóg postawił nas sobie na drodze abyśmy
wspólnie Go uwielbiali i razem dążyli do świętości.
Przeżywamy trudny czas związany z pandemią
koronawirusa. Mimo różnych ograniczeń trwamy przed
Bogiem na modlitwie tej wspólnotowej w kościele i tej
indywidualnej w domu. Dziękujemy za Wasze świadetwo
wiary i obecność we wspólnocie jako dzieci Boże z braćmi
i siostrami.
Przed nami listopadowe dni zadumy nad życiem
i śmiercią, dni kolejnego w naszym życiu Adwentu oraz
swięta Bożego Narodzenia. Niech te dni będą dla Nas
okazją do wzrostu duchowego, przemiany wewnętrznej by
coraz bardziej wzrastała miłość Boga i bliźniego w nas
i wokół nas.
Na radosny czas świętowania Bożego Narodzenia
oraz Nowy Rok składamy wszystkim parafianom
najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa
oraz wielu łask w nadchodzącym Nowym Roku.
Ks. Zbigniew Stokłosa
Ks. Piotr Prończuk
Ks. Damian Widera
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1 LISTOPAD NIEDZIELA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
 Koblenz: w kościele (St. Antonius)
o godz. 8.30 różaniec w intencji
zmarłych, Msze św. o godz. 9.00,
10.00 i 11.00. O godz. 15.00
nabożeństwo na cmentarzu.
Spotykamy się przy kaplicy cmentarnej (Friedhofshalle –
Hüberlingsweg), a następnie udamy się w procesji do grobów
Polaków – ofiar II wojny światowej.
 Neuwied: w kościele (St. Matthias ) Msza św. o g. 13.00
 Trier: w kościele (St. Antonius) Msze św. o godz. 9.30 i 16.00
oraz o godz. 14.00 nabożeństwo za zmarłych na głównym
cmentarzu (Herzogenbuscherstraße)
 Bitburg: w kościele (St. Peter) Msza św. o godz. 12.00
 Bad Kreuznach: w kościele (St. Franziskus) Msze św.
z wypominkami o godz. 14.00 i 15.30

 Bad Salzig: w kościele (St. Ägidius) Msza św. o godz. 18.30
 Idar-Obersteien: w kościele (St. Walburga) Msza św.
z wypominkami o godz. 18.00 w sobotę 31 października

2 LISTOPAD PONIEDZIAŁEK
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
 Koblenz: o godz. 18.00 różaniec za zmarłych i Msza św.
o godz. 18.30. Od godz. 17.45 okazja do spowiedzi św.

 Trier: Msza św. o godz. 18.00
 Kastellaun: w kościele( Kreuzauffindung), Msza św.
o godz. 18.00
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Otwarty „Skarbiec Kościoła”

W

pierwszych dniach listopada nasze myśli
kierujemy w stronę tych, którzy
odeszli
do
wieczności.
Uroczystość
Wszystkich
Świętych,
wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych i kolejne dni, w których
szczególną pamięcią modlitewną
otaczamy zmarłych, są okazją do
zadumy i zastanowienia się nad tym,
dokąd zmierza życie każdego człowieka
wierzącego. W tym czasie przypominamy
sobie znaczenie modlitwy za zmarłych oraz
jej formy.

P

o co mamy się za nich modlić? Teologicznie ujmując jest to
wyznanie wiary w świętych obcowanie, w nasze przeznaczenie do
życia wiecznego. Po ludzku zaś, jest to wyraz wdzięczności i pamięci
o tych, którzy jeszcze niedawno byli z nami. Kościół zachęca nas do
modlitwy za zmarłych i daje wiele środków i sposobów do takiej
modlitwy. Wśród nich są nam dobrze znane msze św. za zmarłych i msze
św. gregoriańskie, „Wypominki” czyli modlitwa Kościoła za zmarłych,
modlitwy przy grobie zmarłego oraz ofiarowywanie odpustów za
zmarłych.

G

dy Kościół zachęca wiernych do modlitwy w intencjach zmarłych
w czyśćcu cierpiących, niemal natychmiast uczy o możliwości
uzyskania łaski odpustów.

N

a jakiej podstawie Kościół udziela odpustów? W wyznaniu wiary
mówimy o szczególnej wspólnocie wszystkich członków Kościoła,
określanej jako „świętych obcowanie”. Paweł VI przypomniał, że „między
wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi
w czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi,
istnieje trwały węzeł miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr”.
W rezultacie tej niepojętej wymiany świętość jednego człowieka przynosi
korzyść innym. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że korzyść
z jednego świętego jest o wiele większa niż szkoda, jaką powoduje dla
Kościoła grzech jednego człowieka. To właśnie odwołanie się do świętych
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obcowania i możliwości wymiany duchowych dóbr leży u źródeł nauki
o odpustach.

W

związku z praktyką odpustów używa się często pojęcia „skarbiec
Kościoła”, z którego są one rozdzielane. Ten termin, rozumiany
w ujęciu potocznym, prowadzi do nieporozumień i traktowania odpustów
podobnie jak dóbr materialnych. Tymczasem „skarb Kościoła” nie jest
rodzajem sejfu, w którym przechowywane są wymierzone i dokładnie
policzone zasługi świętych, lecz — jak wyjaśnił Paweł VI — jest
„nieskończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga
zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, ofiarowane po to, aby cała
ludzkość została uwolniona od grzechu i doszła do łączności z Ojcem.
Stanowi go sam Chrystus Odkupiciel, w którym są i działają
zadośćuczynienia i zasługi płynące z Jego odkupienia”.
w. Jan Paweł II podkreślał, że „rozdzielania” tego skarbu nie należy
jako automatycznego przekazywania, jakby chodziło
o „rzeczy”. „Jest ono raczej wyrazem pełnej ufności, że Kościół winien
być wysłuchany przez Ojca, kiedy — z uwagi na zasługi Chrystusa i przez
Jego dar, także zasługi Matki Bożej i świętych — prosi Go o złagodzenie
lub usunięcie bolesnego aspektu kary, rozwijając jej leczniczy sens za
pomocą innych dróg łaski”.

Ś rozumieć

D

o skarbca Kościoła należy również niewyczerpana i niewymierna
wartość, jaką mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Maryi
i wszystkich świętych.

W

kontekście możliwości zyskiwania odpustów w pierwszych dniach
listopada warto przypomnieć sobie podstawowe wiadomości na
ten właśnie temat.
I. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy
odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio
przygotowany – po wypełnieniu pewnych
określonych warunków – przy pomocy
Kościoła, który jako służebnica
odkupienia
autorytatywnie
rozporządza i dysponuje skarbcem
zadośćuczynienia
Chrystusa
i Świętych. Odpustami są czynności
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wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np.
kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem).
II. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od
kary doczesnej należnej za grzechy w części lub w całości. Odpust
cząstkowy jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary
tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość z jaką ktoś wykonuje dzieło
obdarzone odpustem cząstkowym. Mianowicie zyskującemu odpust
Kościół przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary doczesnej, ile on
sam jej otrzymuje przez wykonanie dobrej czynności. Stąd tym więcej
będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.
III. Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie
sam zyskuje. Odpusty zarówno cząstkowe jak i zupełne mogą być zawsze
ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa.
IV. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia. Jednakże
w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby
tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można
uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie
zaznaczone.
V. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła
obdarzonego odpustem, oraz wypełnienia trzech następujących
warunków: 1) spowiedź sakramentalna, 2) Komunia eucharystyczna,
3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
VI. Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu
nawet powszedniego. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo
nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko
cząstkowy.
VII. Wypada, by Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego
miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone
odpustem.
VIII. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów
zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej
modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust
zupełny.

7

PMK Koblenz

Sygnały 2 (2020), nr 77

IX. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia
się całkowicie przez odmówienie jeden raz Ojcze nasz i Zdrowaś.
Pozostawia się wiernym swobodę wyboru jakiejkolwiek modlitwy zgodnie
z ich pobożnością.
X. Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem wymagane
jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy, to można go dokonać od południa
dnia poprzedzającego, aż do północy kończącej dzień oznaczony.
XI. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny wypełniając warunki określone
w punkcie 5 i następujące dzieła obdarzone odpustem:
1. adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej przez pół
godziny,
2. pobożne przyjęcie – choćby tylko przez radio – Błogosławieństwa
Papieskiego udzielanego Miastu i Światu,
3. nawiedzenie cmentarza w dniach od 1. do 8. listopada
połączone z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych
(odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu
cierpiące),
4. pobożny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie
krzyża,
5. udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej przez trzy
dni,
6. publiczne odmówienie Aktu
Najświętszego Serca Jezusowego,

Wynagrodzenia

7. publiczne odmówienie
Aktu poświęcenia
Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla,

w

rodzaju

uroczystość
ludzkiego

8. w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, każdy kto pobożnie
używa przedmiotu religijnego (krzyża, różańca, szkaplerza, medalika)
poświęconego przez Papieża lub Biskupa i w tym dniu odmówi Wyznanie
Wiary,
9. wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i udział w uroczystym ich
zakończeniu,
8
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10. przystąpienie po raz pierwszy do Komunii św. lub udział w takiej
pobożnej ceremonii,
11. odprawienie pierwszej Mszy św. lub pobożne uczestnictwo w niej,
12. odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej
(należy odmówić przynajmniej jedną część, jednakże pięć dziesiątek w
sposób ciągły, z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie
tajemnic, w publicznym odmawianiu tajemnice winne być zapowiadane
zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką, w odmawianiu prywatnym
wystarczy, że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic);
13. odnowienie przez kapłana w 25-, 50-, 60-lecie święceń kapłańskich
postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swojego powołania,
uczestniczenie w Mszy św. jubileuszowej,
14. czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu,
przynajmniej przez pół godziny,
15. nawiedzenie kościoła, w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie
tam Ojcze nasz i Wierzę,
16. odmówienie w sposób uroczysty hymnu Przed tak wielkim
Sakramentem w Wielki Czwartek,
17. odmówienie tego samego hymnu w uroczystość Bożego Ciała,
18. publiczne odmówienie hymnu Ciebie Boże wielbimy w ostatnim dniu
roku,
19. publiczne odmówienie hymnu Przybądź Duchu w Nowy Rok
i w Zesłanie Ducha Świętego,
20. pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (przed stacjami prawnie
erygowanymi, połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa
i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu
wystarczy przechodzenie prowadzącego),
21. pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu i dnia 2 sierpnia
(odpust Porcjunkuli) i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę,
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22. pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji
i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę,
23. pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym
i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę (odpust ten może być
ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące),
24. pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w święta
Założyciela i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę,
25. udział w czynności świętej, której przewodniczy wizytator w czasie
odbywania wizytacji pasterskiej,
26. odnowienie przyrzeczeń chrztu św. w czasie nabożeństwa Wigilii
Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu,
27. pobożne nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik
rzymskich i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę w: święto tytułu,
jakiekolwiek święto nakazane, raz w roku w innym dniu wybranym przez
wiernego,
28. udział w świętych czynnościach sprawowanych w kościołach
stacyjnych w Rzymie w określonych dniach roku zaznaczonych w Mszale
Rzymskim,
29. w momencie śmierci, o ile wierny miał za życia zwyczaj odmawiania
jakichkolwiek modlitw (w tym wypadku wymieniony warunek zastępuje
trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupełnego), dla uzyskania
tego odpustu chwalebną rzeczą jest posługiwać się krucyfiksem lub
krzyżem.
źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/odpusty.php3

Ks. Zbigniew Stokłosa

10

PMK Koblenz

Sygnały 2 (2020), nr 77

K ą c i k

p o e z j i

Odwaga

Wszystkich Świętych

Nikogo i niczego się nie boję Wszystkich Świętych i Zaduszki
bo Jezus przy mnie jest
to mistyczne święta.
bo przy mnie stoi!
W których każdy żywy
Gdy błądzę mocno
o zmarłych pamięta!
trzyma mnie za ręce,
Idą w ciszy i zadumie,
bym nie zgubiła się już więcej!
niosąc w rękach kwiatki.
Gdy płaczę,
By pomodlić się w skupieniu
z oczu łzy ociera
przy mogile matki.
i dla mnie
Wspominając wspólne chwile,
serce swe otwiera
kiedy wszyscy razem.
Nikogo i niczego
Modlili się wieczorami
się nie lękam
przed świętym obrazem,
z ufnością
Więc zastanów się człowiecze,
przed moim Bogiem klękam!
będąc TU na Ziemi!
Przed nikim
Ciesz się życiem!
i przed niczym
Bo za chwilę
się nie trwoże
MY NIMI BĘDZIEMY!
Bo zawsze jesteś
ze mną Boże!
I za to wszystko
w podzięce,
codziennie do modlitwy
składam ręce!

Anna Solich – Kumtschke
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ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia w naszej misji
odbędę się Rekolekcje Adwentowe połączone ze spowiedzią

przedświąteczną.

Koblenz - St. Antonius, Brenderweg 17
Rekolekcje poprowadzi ks. mgr Piotr Prończuk
z Bad Kreuznach.

10.12.2020 czwartek
 od godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i spowiedź
 godz. 18.30

Msza św. z nauką rekolekcyjną i nabożeństwo do

św. Józefa
11.12.2020 piątek
 od godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i spowiedź
 godz. 18.30

Msza św. z nauką rekolekcyjną i nabożeństwo

do św. Jana Pawła II oraz błogosławieństwo relikwiami
12.12.2020 sobota
 od godz. 11.30 spowiedź
 godz. 12.00

Msza św. z nauką rekolekcyjną

13.12.2020, III Niedziela Adwentu
 godz. 9.00, 10.00 i 11.00

Msze św. na zakończenie rekolekcji
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Bad Kreuznach - St. Franziskus,
Holbeinstr. 108
Rekolekcje poprowadzi ks. dr. Zbigniew Stokłosa
z Koblencji.

12.12.2020 sobota
 od godz. 14.30 wystawiena Najśw. Sakramentu i spowiedź
 godz. 15.30

Msza św. z nauką rekolekcyjną

13.12.2020 III Niedziela Adwentu
 od godz. 13.30 spowiedź
 godz. 14.00

Msza św. z nauką rekolekcyjną
oraz

 od godz. 17.30 spowiedź
 godz. 18.00

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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KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 17:

24.12.2020 czwartek - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
godz. 20.00
PASTERKA
godz. 21.30
montaż słowno-muzyczny
godz. 22.00
PASTERKA
25.12.2020 piątek - BOŻE NARODZENIE
godz . 9.00, 10.00 i 11.00
Msze św.
26.12.2020 sobota - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA
godz. 9.00, 10.00 i 11.00
Msze św.
27.12.2020 - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
godz . 9.00, 10.00 i 11.00
Msze św. z błogosławieństwem
rodzin
31.12.2020 czwartek - ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
godz. 18.00
Msza św. dziękczynna
01.01.2020 piątek – NOWY ROK UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI
MARYI
godz. 15.00
Msza św.
02.01.2020 - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
godz. 12.00
Msza św.
06.01.2020 środa - OBJAWIENIE PAŃSKIE, TRZECH KRÓLI
godz. 18.30
Msza św. z błogosławieństwem
kredy i kadzidła
10.01.2020 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
godz . 9.00, 10.00 i 11.00
Msze św.
14
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NEUWIED - St. Matthias, Heddesdorfer Straße 10

26.12.2020 sobota - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA
godz. 13.00
Msza św.
27.12.2020 - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
godz. 13.00
Msza św. z błogosławieństwem rodzin

BAD KREUZNACH- St. Franziskus, Holbeinstraße 108:

24.12.2020 czwartek - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
godz. 20.00
PASTERKA
godz. 21.30
PASTERKA
25.12.2020 piątek - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
godz. 14.00
Msza św.
26.12.2020 sobota - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA
godz. 14.00
Msza św.
27.12.2020 - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
godz. 14.00 i 15.30
Msze św. z błogosławieństwem rodzin
01.01.2021 piątek -UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI
godz. 14.00
Msza św.
06.01.2021 środa - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
godz. 18.00
Msza św. z błogosławieństwem kredy
i kadzidła
10.01.2021 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
godz. 14.00 i 15.30
Msze św.
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TRIER - St. Antonius, Antoniusstrasse 1:
24.12.2020 czwartek - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
godz. 22.00
PASTERKA
25.12.2020 piątek - BOŻE NARODZENIE
godz. 9.30 i 16.00
Msze św.
26.12.2020 sobota - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA
godz. 9.30
Msza św.
27.12.2020 - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
godz. 9.30 i 16.00
Msze św.
31.12.2020 czwartek - ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
godz. 16.00
Msza św. i Nabożeństwo
01.01.2021 piątek - ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
godz. 16.00
Msza św.
06.01.2021 środa - OBJAWIENIE PAŃSKIE, TRZECH KRÓLI
godz. 18.00
Msza św. z błogosławieństwem kredy
i kadzidła
10.01.2021 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
godz. 9.30 i 16.00
Msze św.

BERNKASTEL – KUES - St. Briktius, Weingartenstraße 22

02.01.2021 - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
godz. 18.30
Msza św.
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BITBURG - St. Peter, Prälat-Benz-Straße 1
25.12.20120 piątek - BOŻE NARODZENIE
godz. 12.00
Msza św.
26.12.2020 sobota - II DZIEŃ ŚWIĄT, ŚW. SZCZEPANA
godz. 12.00
Msza św.
27.12.2020 - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
godz. 12.00
Msza św.
01.01.2021 piątek - ŚWIĘTO BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
godz. 12.00
Msza św.
10.01.2021 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
godz. 12.00
Msza św.

MAYEN - Herz-Jesu-Kirche, Bäckerstraße 10

02.01.2021 - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
godz. 17.00
Msza św.
*********

WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2020/2021

O

d I Niedzieli Adwentu rozpoczynają się duszpasterskie odwiedziny
parafian z błogosławieństwem kolędowym na Rok Pański 2021.
Można zgłaszać chęć przyjęcia kapłana na kartkach wyłożonych w kościele,
podając dokładny adres zamieszkania i numer telefonu. Zgłoszenia
przyjmowane będą do końca miesiąca grudnia.
17
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Wizyta duszpasterska - „Kolęda”

J

edni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to przykry
obowiązek, jeszcze inni twierdzą, że to tylko zbiórka pieniędzy lub
strata czasu. W niniejszym artykule chciałbym pokrótce wyjaśnić skąd
wziął się zwyczaj kolędowej wizyty duszpasterskiej, co jest w niej
najważniejsze i jak się do niej przygotować.
Źródła i tradycja
więta Bożego Narodzenia są pełne miłości, braterstwa i radości.
chrześcijan wytwarzają one szczególną więź i poczucie
wspólnoty przez przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa
i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię. Klimat tych Świąt sprawia, że ludzie
w tym okresie chcą być bliscy sobie i przeżywać ten czas razem
w rodzinie przy stole wigilijnym.

Ś Wśród

Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich
krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. W tym czasie spotykamy
również kapłanów, duszpasterzy odwiedzających domy swoich parafian.
Tradycja
kolędowania
sięga
dalekiej
przeszłości.
Już
we
wczesnośredniowiecznych dokumentach kościelnych natrafiamy na ślady
kolędowania w
okresie świąt Bożego Narodzenia jako formę
bezpośredniego kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy
obszarowo parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już
dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że
mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do
swoich krajów. Tradycja poszerzyła ten zapis mówiąc, że rozchodzili się,
odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym
w ludzkiej postaci. Św. Łukasz pisze w Ewangelii, iż Chrystus poleca
swoim 72 uczniom, aby szli „do każdego miasta i miejscowości, dokąd
sam przyjść zamierzał” (Łk 10, 1–12).
Kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest
zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego do duszpasterskich
odwiedzin swych parafian. Czytamy w nim: „proboszcz winien nawiedzać
rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach
i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie
domagają – roztropnie ich korygować” (kan. 529 § l KPK).
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Treść i znaczenie

T

radycja wizyty duszpasterskiej, zwanej popularnie „kolędą” zawiera
w sobie bogactwo znaków i treści.

Zapraszając kapłana do naszego domu czy mieszkania i otwierając mu
drzwi, zapraszamy niejako samego Chrystusa i otwieramy mu drzwi
naszego serce by mógł się w nas narodzić.
Jedni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to przykry
obowiązek, jeszcze inni twierdzą, że to tylko zbiórka pieniędzy lub strata
czasu. Są również tacy, którzy odczuwają mniej lub bardziej uzasadniony
lęk przed spotkaniem z kapłanem.
Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia,
kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego
Narodzenia jest czasem pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak
również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego
przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary
i uczestnictwa w życiu Kościoła.
Najważniejszym
punktem
odwiedzin
kapłana
jest
modlitwa
o błogosławieństwo dla mieszkańców i pokropienie pomieszczeń domu
wodą świeconą. Można do tego dołączyć modlitwy wstawiennicze za
rodzinę, dzieci, małżonków, chorych i samotnych. Zalecane jest również
odczytanie fragmentów Pisma Świętego i śpiewanie kolęd.
Błogosławieństwo kapłana wiąże się ze zwyczajem
umieszczania na drzwiach domu symboli: C+M+B.
Starochrześcijańskie tłumaczenie tych liter, nawiązuje
do treści modlitw kolędowego błogosławieństwa:
„Christus Mansionem Benedicat” – „Niech Chrystus
błogosławi temu mieszkaniu”.
Jest to również nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie
oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego
mieszkańców od nieszczęścia. Było ono także publicznym wyznaniem
przynależności do wspólnoty religijnej. Zatem chrześcijanie, którzy
przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską dają świadectwo swojej
przynależności do Kościoła.
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Praktyczne wskazówki

J

eśli to możliwe, w odwiedzinach kolędowych powinna brać udział cała
rodzina, lub wszyscy mieszkańcy domu czy mieszkania.

Tematem wizyty duszpasterskiej są przede wszystkim kwestie natury
religijnej. Niekiedy ta krótka i raczej symboliczna wizyta staje się okazją
do podjęcia bardzo ważnej i trudnej sprawy, która wymaga poświęcenia
większej ilości czasu. Dlatego jeśli zachodzi taka potrzeba i ktoś
potrzebuje dłuższej rozmowy, właśnie na kolędzie ma możliwość
umówienia się z duszpasterzem w dogodnym dla obu stron terminie.
W pokoju, w którym nastąpi spotkanie duszpasterskie powinien być stół
nakryty białym obrusem, na którym kładzie się Pismo św., krzyż, świece,
wodę święconą i kropidło. W przypadku braku wody święconej można
poprosić kapłana o jej poświęcenie.
Kolęda jest dla księdza też okazją poznania indywidualnych
uwarunkowań
życiowych
poszczególnych
rodzin,
rozeznania
w możliwościach i potrzebach swoich parafian. Będąc gościem w ich
domu może lepiej zrozumieć i ocenić ich sytuacje. Zapewne nie jest
łatwo wpuścić do swego domu księdza – bądź co bądź obcego człowieka,
zwłaszcza jeśli ktoś nie czuje się bliżej związany z parafią i Kościołem.
Mimo to okazane zaufanie i życzliwość może zaowocować pogłębieniem
tej relacji. Dlatego warto, by po części obrzędowo-liturgicznej, modlitwie,
błogosławieństwie i rozdaniu obrazków, inicjatywę dialogu przejęli
gospodarze. To dobra okazja, by postawić księdzu jakieś pytanie,
poprosić o opinię na interesujący temat, wyrazić swoje wątpliwości
i niepokój, zaproponować jakiś pomysł. Szczera i rzeczowa rozmowa
z kapłanem jest dla niego znakiem, że ma do czynienia z ludźmi, którym
wiara i przynależność do wspólnoty Kościoła nie są obojętne.
W ramach wizyty duszpasterskiej można zaproponować księdzu poczęstunek. Jednak nie powinno się go częstować alkoholem. Kolędzie nie
powinna towarzyszyć atmosfera pośpiechu. Wedle przyjętego zwyczaju
można również złożyć ofiarę pieniężną na potrzeby parafii.
Odwiedziny kolędowe przeżywajmy zatem w duchu bożonarodzeniowej
radości, modlitwy, i serdecznej rozmowy. Niech błogosławieństwo
kolędowe chroni nasz dom, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia
chrześcijańskiego!

ks. Piotr Prończuk
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MIGAWKI Z ŻYCIA NASZEJ MISJI

Zakończenie Mszą św. i piknikiem rocznej pracy formacyjnej
Domowego Kościoła w Trier
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Piknik DK w Trier

Poświęcenie tornistów i przyborów szkolnych w Koblenz
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I Komunia św. w Koblenz, Bad Kreuznach i Tier
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Błogosławieni Maria i Luigi Quattrocchi

J

uż od dziesięciu lat należymy z mężem do wspólnoty Domowego
Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. Jest to droga
wspólnego kroczenia ku świętości i zbliżaniu się do Boga i siebie
nawzajem. Tymi słowami można by zamknąć całe pojęcie małżeństwa,
sakramentu, którym w obliczu Boga związani zostają małżonkowie
w dniu ślubu. Pewnie nieprzypadkowo na naszej drodze stanęli Maria
i Luigi Quattrocchi –
pierwsza w historii
kościoła
wspólnie
beatyfikowana para
małżonków,
którzy
dochowali wierności
i
rozwinęli
cnoty
w stopniu heroicznym
jako
małżonkowie
i rodzice; patroni
małżeństw i rodzin
chrześcijańskich. Dla mnie samej są oni pewnym drogowskazem, jak
można dążyć do świętości w małżeństwie i poprzez małżeństwo.
Osobiście spotkaliśmy się z Marią i Alojzym (polska wersja imienia Luigi)
kilka lat temu na rekolekcjach małżeńskich. Stało się to za przyczyną
prowadzącego te rekolekcje księdza, który przywiózł ze sobą relikwie
małżonków Quattrocchich. W trakcie trwania rekolekcji, każda para
uczestników otrzymywała relikwie błogosławionych na 24h do swego
pokoju. Od tamtego czasu wraz z mężem bardzo zaprzyjaźniliśmy się
z Marią i Alojzym 

K

im byli i jak żyli, co było ich głównym motorem i siłą napędową
w życiu codziennym, czym zasłużyli sobie, by w oczach Kościoła
stać się godnymi do wyniesienia na ołtarze?
Oto historia zwykłych ludzi, którzy żyli w sposób niezwykły...
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Alojzy Baltrame urodził się 12 stycznia 1880
roku
w
Katanii
na
Sycylii.
Był
wychowywany
przez
bezdzietne
wujostwo. Stał się ich jedynym
spadkobiercą i przejął od nich drugą
część
swego
nazwiska.
Nie
zaniedbywał kontaktów ze swymi
rodzicami
i rodzeństwem. Gdy
rodzina Quattrocchich przeniosła się do
Rzymu,
Alojzy
rozpoczął
studia
prawnicze. Pracował w różnych rzymskich
bankach, pełnił prestiżowe i odpowiedzialne
funkcje w instytucjach państwowych.
źródło: rodzinydiecezjipelpińskiej.pl
Maria Corsini przyszła na świat 24 czerwca 1884 roku we Florencji. Była
córką oficera armii królewskiej, co wiązało się z licznymi
przeprowadzkami rodziny. Od 1893 roku osiedlili się na stałe w Rzymie.
Bardzo ważnym momentem w dzieciństwie Marii stało się przyjęcie
I Komunii Świętej, do którego przygotowywała się poprzez surowe
rekolekcje zamknięte. Dzięki swoim wybitnym nauczycielom, Maria
poznała świetnie język francuski i angielski, a także zdobyła
wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Szybko zaczęła pisać
i publikować swe prace, zadebiutowała w wieku niespełna 18 lat.
W dorosłym życiu zajęła się tematyką duchową i wychowawczą.
Przyszli błogosławieni poznali się na przyjęciu towarzyskim. Szybko się
w sobie rozkochali. Po roku kontaktów i pisywaniu liścików
grzecznościowych przeszli na „ty” i zaręczyli się. Ślub odbył się tej samej
jesieni 25 listopada 1905 roku w kościele Matki Bożej Większej w Rzymie.
Młodzi zamieszkali w domu rodzinnym Marii. Małżonkowie dochowali się
czworga dzieci: Filip (1906), Stefania (1908), Cezary (1909) i Henryka
(1914). Zaskakująca dla Marii była szczególnie 2 ciąża. Przez początkowe
trudności z zaakceptowaniem nieoczekiwanego macierzyństwa pomógł
jej przejść mąż. Gdy Alojzy wyjeżdżał służbowo, małżonkowie pisywali do
siebie listy, nawet 2 dziennie. Największy dramat rodzinny rozegrał się
wokół czwartej ciąży. Życie matki było zagrożone. Najlepsi lekarze
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rzymscy dawali Marii 5% szans na przeżycie, namawiając do
przeprowadzenia aborcji. 5-letnia wówczas Stefania zapamiętała rozpacz
rodziców: „Nic nie rozumieliśmy, ale modliliśmy się o jej zdrowie”.
Modlitwy rodziny zostały sowicie nagrodzone, ponieważ obie dożyły
późnych lat.
Błogosławione małżeństwo stworzyło w swojej
relacji niesamowicie głęboką więź. Dzieci
wspominają, że nigdy się nie kłócili. Gdy mieli
odmienne zdania w jakiejś kwestii, prowadzili
ożywione dyskusje. Czasem, gdy była taka
potrzeba- wspominają dzieci- rodzice karcili
swe pociechy klapsem. Jednakże największą
karą było pójście do łóżka bez pocałunku na
dobranoc.
Życie tej rodziny przesiąknięte było modlitwą
i relacją z Bogiem. Każdy dzień zaczynał się od
Eucharystii. Rankiem mąż odczytywał żonie
teksty biblijne na dany dzień. Wychodząc z kościoła po mszy św. całowali
się „tak jakby teraz dopiero dzień się naprawdę zaczynał”. Ich dewizą
i drogowskazem stał się regulamin duchowy opracowany wspólnie ze
spowiednikiem, w którym zapisali m.in.: ”Świętość nie polega na
dokonywaniu nadzwyczajnych rzeczy, ale na czynieniu dobrze, coraz
lepiej, tego, co przynależy do obowiązków naszego stanu”. Rodzina miała
zwyczaj odmawiania wspólnie wieczornego różańca. Inicjatorką wszelkich
praktyk religijnych była zasadniczo Maria. Alojzy przed ślubem był
człowiekiem prawym, ale nie religijnym. To żona odkrywała przed nim
cały świat życia chrześcijańskiego. Już jako dojrzały mężczyzna Luigi
uczęszczał na wieczorne wykłady teologii świeckiej i spotkania
poświęcone kulturze religijnej.
W domu rodzinnym państwa Quattrocchich ojciec odpowiadał za kontrolę
postępów w nauce dzieci i za sferę rozrywek. Do matki należało
wychowanie religijne. Ojciec uprawiał sport ze swymi dziećmi. Rodzina
wyjeżdżała na liczne wycieczki w góry i nad morze. Ponadto rodzice nie
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zaniedbywali rozwoju kulturalnego swych pociech i odwiedzali często
teatry, opery i przyjęcia, zgodnie z wymogami ówczesnych reguł
towarzyskich.
Jak na standardy epoki, Quattrocchi prowadzili ożywione życie społeczne.
Luigi dość szybko zaangażował się w prowadzenie harcerstwa
katolickiego, a jako małżeństwo prowadzili wspólnie drużynę skautową
dla dzieci z biednych rodzin. Maria był członkinią zarządu Włoskiej Akcji
Katolickiej. Prowadziła i organizowała spotkanie edukacyjne dla kobiet.
Pisała liczne artykuły o wychowaniu dzieci i postaw matki wobec
współczesnych problemów wychowawczych. Po zakończeniu I wojny
światowej, Alojzy objął urząd zastępcy generalnego adwokata
skarbowego (odpowiednik dawnej polskiej Prokuratorii Generalnej).
W czasie II wojny światowej dom państwa Quattrocchich był
schronieniem dla uchodźców. Przez dłuższy czas ukrywali pod swym
dachem całą rodzinę żydowską. Maria pracowała jako wolontariuszka
w szpitalach wojskowych. Przeszła specjalne kursy z chirurgii i medycyny
tropikalnej. A umiejętność jazdy samochodem umożliwiła jej prowadzenie
ambulansów wojskowych. Po wojnie oboje zaangażowali się w Ruch
Odrodzenia Chrześcijańskiego i Frontu Rodzinnego.
W 1948 roku Alojzy przeszedł na emeryturę. Nie przyjął proponowanego
mu fotela senatorskiego. Był zaprzyjaźniony z wielkimi postaciami
ówczesnego świata (Alcide De Gasperi, ks. Luigi Sturzo). Z drugiej strony
podczas licznych pielgrzymek do Lourdes dźwigał nosze z chorymi.
Wszystkie dzieci Marii i Alojzego wybrały drogę życia konsekrowanego.
Obaj synowie zostali zakonnikami. Stefania wstąpiła do benedyktynek
klauzurowych, zaś Henryka została świecką osobą konsekrowaną. Uczyła
w szkołach, a w późniejszym czasie pielęgnowała starszych rodziców
i najstarszego brata, aż do jego śmierci w 2002 roku.
Rodzice często odwiedzali swe dzieci w klasztorach. Luigi, by zobaczyć
się pół godz. ze Stefanią, spędzał w pociągu całą noc. Maria prowadziła
bogatą korespondencję ze swymi synami-kapłanami. Zachowało się 746
listów rodziców do dzieci i 268 listów małżonków do siebie.
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W ramach dążenia do doskonałości- po prawie 21 latach małżeństwapodjęli decyzję o „rozdzieleniu łoża” i rezygnacji ze współżycia
małżeńskiego. Decyzji tej nie omawiali z nikim prócz spowiednika.
W życiu codziennym nie szczędzili sobie nadal czułych gestów i słów.
Duchowość Marii i Alojzego była wyrazem czasów, w jakich żyli. Była
próbą przystosowania duchowości zakonnej do realiów życia
w małżeństwie, które było dla nich widocznym źródłem ich siły. Stosowali
praktyki religijne, których nie kojarzylibyśmy już dzisiaj z życiem
małżeńskim.
Luigi zmarł 9 listopada 1951 roku po 46 latach wspólnego życia z Marią.
Ona dołączyła do niego po 14 latach. Po śmierci męża Maria wydała
kilkanaście publikacji o charakterze formacyjnym i ascetycznym.
Procesy beatyfikacyjne pary małżonków toczyły się oddzielnie, ale finał
był wspólny. Wszystkie daty z tym związane są też bardzo symboliczne.
Rozpoczęcie procesu-25 listopada 1994 roku (Międzynarodowy Rok
Rodziny), beatyfikacja-21 października 2001 roku, w dwudziestą rocznicę
ogłoszenia Familiaris consortio, liturgiczne wspomnienie błogosławionych
- 25 listopada- rocznica zawarcia przez nich sakramentu małżeństwa.
Ich świętość polegała na głębi przeżywania codzienności i swych
obowiązków; nie na tym c o przeżywali, ale j a k przeżywali. W swojej
zwyczajności potrafili w nadzwyczajny sposób przeżyć wzajemne oddanie
się sobie, a przez to również Bogu. W tym właśnie wyraża się mistyka
codzienności. Miłość nie polega na pełnieniu czynów nadzwyczajnych
względem współmałżonka, ale na spełnianiu
najzwyklejszych czynności z czułością...
Źródła: Zbigniew Nossowski „Parami do Nieba”,
ks. Franciszek Jabłoński” Małżeństwo małżeństwu”

Agnieszka Bielecka
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„Eucharystia to moja autostrada do nieba”

Z

apowiedziana na październik br. w Asyżu beatyfikacja młodego
Włocha Carlo Acutisa już teraz budzi duże zainteresowanie
medialne. W szeregu środkach masowego przekazu na świecie pojawiły
się programy oraz arykuły poświęcone temu 15-latkowi, zmarłemu
w 2006 na białaczkę, który ofiarował swe cierpienia w intencji Kościoła
i papieża. Wielu uważa go za „geniusza internetu” i widzi w nim
przyszłego patrona tej międzynarodowej sieci.

źródło: katholisch.at

Carlo urodził się w 1991 roku w Londynie. Już jako młody chłopak złapał
bakcyla
komputerowego.
Interesowało
go
wszystko:
gry,
programowanie, muzyka tworzona komputerowo oraz Internet. Oprócz
tego uwielbiał muzykę i uczył się grać na saksofonie, co wychodziło mu
całkiem dobrze. W wieku dwunastu lat wraz z zakończeniem kontraktu
zawodowodowego rodziców przeprowadził się do Mediolanu. Tam Carlo
poznał lokalny Caritas i zaczął się udzielać charytatywnie. Dzielił czas na
szkołę, muzykę, pomoc w stołówce i zajęcia dla dzieciaków ze świetlicy.
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Zaczął tworzyć projekty informatyczne w szkole. Tam też miał paczkę
znajomych o wspólnych zainteresowaniach.
Najważniejsze wartości wyniósł z domu, ale czasami potrafił też rodziców
zaskoczyć dojrzałością. W wieku siedmiu lat chciał już pójść do Pierwszej
Komunii. Ksiądz na prośbę rodziców zgodził się warunkowo, ale zalecił
test, który miał sprawdzić, czy Carlo jest wystarczająco dojrzały. Okazało
się, że był nawet bardziej niż trzy lata starsze dzieci, z którymi się
przygotowywał. W centrum duchowości Carla Acutis, było codzienne
spotkanie z Panem w Komunii św., która dla niego „była Jezusem realnie
obecnym na świecie. I tak, jak w czasach apostołów uczniowie mogli
oglądać Jego, Człowieka z krwi i kości, kiedy przechodził ulicami
Jerozolimy.
Carlo nie wychowywał się w religijnej rodzinie. Ale dzięki temu, że już
jako dziecko interesował się wiarą, zaciekawiło to również jego rodziców.
Najpierw mama zaczęła szukać odpowiedzi na pytania syna. I powoli jej
wiara zaczęła się odradzać, a uprzedzenia wobec chrześcijaństwa znikać.
Również ojciec Carla przeszedł podobną drogę. Carlo po przyjęciu
Pierwszej Komunii Świętej często mawiał: „Eucharystia to moja
autostrada do nieba!”.
I powiedzenie to stanowi streszczenie jego
duchowości i trzon jego życia przeżywanego w przyjaźni z Bogiem. Kiedy
Carlo był jeszcze bardzo mały, mama podarowała mu pluszowego
baranka o białym runie. To był jego pierwszy prezent. Chłopiec często się
nim bawił i bardzo dbał o tę swoją zabawkę. Wydaje się, że ten baranek
symbolizuje wielkie nabożeństwo do Jezusa ukrytego pod postacią
chleba.
Carlo twierdził, że kompasem naszego życia winny być słowa Boga,
z którymi musimy stale się mierzyć, by iść w kierunku Celu (Nieba) i nie
umrzeć jako “kserokopie”. Jednakże, by dojść do tak chwalebnego Celu,
potrzebujemy specjalistycznych środków, tj. sakramentów i modlitwy.
Sam od I-Komunii Świętej nigdy nie opuścił codziennej Mszy Świętej, ani
nie zaniedbał odmawiania Różańca. Zawsze starał się przystępować do
Adoracji eucharystycznej w przekonaniu, że “stojąc przed Jezusem
w Eucharystii, stajemy się święci”. Carlo często zastanawiał się, dlaczego
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powstają kilometrowe kolejki, w których ludzie stoją godzinami, by
zobaczyć koncert muzyki rockowej lub film, ale nikt nie ustawia się w
takich kolejkach do Jezusa w Eucharystii. Twierdził, że ludzie nie zdają
sobie sprawy z tego co tracą, bowiem, w przeciwnym razie, kościoły
byłyby tak pełne, że ciężko byłoby wejść do środka. Żarliwie powtarzał,
że w Przenajświętszym Sakramencie Jezus jest obecny w taki sam
sposób, jak 2000 lat wcześniej w czasach Apostołów, z tą różnicą, że
wówczas, by zobaczyć Jezusa, ludzie byli zmuszeni ciągle się przenosić,
podczas gdy my, obecnie, mamy dużo więcej szczęścia, bo możemy Go
znaleźć
w dowolnym kościele blisko domu. Jak mawiał: “Jerozolimę
mamy pod domem”. Jako gorliwy katecheta, poświęcał się, by znaleźć
coraz nowsze sposoby, by pomóc innym wzmocnić ich wiarę. W związku
z tym, jako swoją spuściznę pozostawił nam swoje wystawy, wśród
których w szczególny sposób wyróżnia się ta przedstawiająca Cuda
eucharystyczne. Podczas zwiedzania wystaw Meeting di Rimini w 2002
roku, Carlo zdecydował się zorganizować wystawę na temat Cudów
eucharystycznych uznanych przez Kościół. Nie było to łatwe zadanie:
przez około dwa i pół roku wymagało również zaangażowania członków
jego rodziny. Korzyści duchowe, jakie niesie za sobą wystawa,
początkowo nie były przewidywalne, jednak dziś możemy z całą
pewnością stwierdzić, że wystawa prezentowana była na wszystkich
5 kontynentach. Ponadto, wielu proboszczów prosiło, by zebrać
prezentowany materiał w formie katalogu z uroczystym wstępem
napisanym przez Kardynała Angelo Comastri, archiprezbitera Bazyliki
Watykańskiej i wikariusza generalnego Państwa Watykańskiego, jak
również przez Jego
Eminencję Raffaello Martinelli, ówczesnego
Dyrektora Biura katechetycznego Kongregacji Doktryny Wiary. Od tego
momentu, patrząc na wyniki, wystawa, jeśli możemy tak powiedzieć,
"powoduje cuda". W samych Stanach Zjednoczonych, wystawa gościła
w tysiącach parafii i na ponad 100 uniwersytetach, a ponadto była
promowana na kilku Konferencjach Episkopatów, m.in. Filipin, Argentyny,
Wietnamu, itd. Pokazywana była również w Chinach i Indonezji. Istotne
Bazyliki i Sanktuaria gościły wystawę Carla, w tym Sanktuarium
w Gwadelupie Fatimie. Eucharystia stała się najważniejszym punktem
jego duchowości, jego Słońcem, które kontemplował pełen zachwytu,
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Słońcem jaśniejącym na mistycznym nieboskłonie, do którego postanowił
wejść za wszelką cenę. Carlo mawiał: „Matka Boża jest jedyną kobietą w
moim życiu!” i nigdy nie opuszczał „najzaszczytniejszego spotkania dnia”,
czyli modlitwy na różańcu.
Carlo wiedział, że gdy się adoruje Przenajświętszy Sakrament
przynajmniej przez pół godziny lub odmawia różaniec święty bądź
w kościele, bądź w rodzinie, bądź też we wspólnocie, otrzymuje się
odpust zupełny według warunków określonych przez Kościół.
To także z tego powodu często zatrzymywał się w kościele na adoracji,
aby móc uzyskać odpust dla najbardziej potrzebujących w czyśćcu.
Mawiał: „Według mnie wielu ludzi nie pojmuje prawdziwie i dogłębnie
znaczenia Mszy Świętej. Gdyby wszyscy zdawali sobie sprawę, jakim
ogromnym szczęściem obdarzył nas Pan, dając nam pokarm, czyli Hostię
Świętą, chodziliby do kościoła codziennie, aby uczestniczyć w spożywaniu
owoców odprawianej Ofiary, a nie zajmowali się tyloma niepotrzebnymi
sprawami!”. Często powtarzał, że „dzięki owocom codziennej Eucharystii
dusze ludzkie uświęcają się w sposób wręcz niezwykły i nie ryzykują, że
znajdą się w jakimś niebezpieczeństwie, które mogłoby zaszkodzić ich
zbawieniu”.
Naśladując pastuszków z Fatimy, podejmuje drobne wyrzeczenia
w intencji tych, którzy nie kochają Pana Jezusa w Eucharystii. Przewodnik
duchowy chłopca o jego wielkiej miłości do Eucharystii i szacunku do
kapłanów tak pisze: „Carlo był obdarzony szczególną wrażliwością
i zawsze wyczuwał, czy księża pobożnie celebrują Mszę Świętą, a kiedy
orientował się, że nie angażują się wystarczająco, był zasmucony. Wiele
razy mi mówił, że księża, «trzymając w dłoniach Chrystusa, powinni
świadczyć o Panu z entuzjazmem i być pełnym światłości Jego odbiciem,
a nie osobami, które mechanicznie, bez zaangażowania serca, powtarzają
rytuał liturgiczny. Wtedy nie emanuje z nich wiara w Boga». Za każdym
razem, kiedy Carlo przyjmował Jezusa Eucharystycznego, modlił się:
„Jezu, rozgość się w moim sercu! Potraktuj je jako swój dom!”, często
też powtarzał: „Ci, którzy każdego dnia przyjmują Eucharystię, pójdą
prosto do nieba!”. Carlo wielokrotnie powtarzał też te słowa: „Jezus
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postępuje bardzo oryginalnie, ponieważ chowa się w malutkim
kawałeczku Chleba. Tylko Bóg może zrobić coś tak niewiarygodnego.
Zmarł na białaczkę, kiedy miał 15 lat, 12 października 2006 r. Został
jednak zapamiętany z powodu tego, jakie prowadził życie i w jaki sposób
oddziaływał na swoje otoczenie.
Carlo, umierając, ofiarował swoje cierpienia w intencji papieża oraz za
Kościół, zjednoczony z Chrystusem, który w trakcie każdej Mszy poświęca
siebie samego w ofierze dla zbawienia ludzi. Życie tego chłopca stało się
niczym Msza Święta, niczym życie niepokalanych baranków
przeznaczonych na ofiarę podczas paschalnych uroczystości.

Ks. Zbigniew Stokłosa
******
Koblenz, 13 września - świętowanie przy ciastku i grillu oczywiście
z nowym księdzem proboszczem
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PLAN KATECHEZY I NAUKI JĘZYKA 2020/2021
przedszkolaki, dzieci szkolne, pokomunijne,
- w niedziele po Mszy św. o godz. 10.00
w pomieszczeniach obok kościoła
dzieci przygotowujące się do I-komunii św.
- w soboty w sali obok kościoła o godz. 9.45
przygotowanie do sakramentu bierzmowania
– w II i IV piątek m-ca w kościele po wieczornej Mszy św.
i nabożeństwie

P

rzy naszej parafii prowadzimy naukę
języka polskiego przedszkolaków w soboty od godz. 11.00
oraz
naukę języka niemieckiego dla dorosłych
we wtorki od godz. 18.00

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 2020 W KOBLENZ

W

tym roku paczki otrzymają dzieci, które przez
miesiąc październik i listopad przygotowywały się na
przyjście św. Mikołaja pełniąc dobre uczynki. Serduszka
z wypisanymi dobrymi uczynkami oraz imieniem
i nazwiskiem oraz wiekiem dziecka wrzucamy przed każdą
Mszą św. do koszyczka na stopniach ołtarza. Serduszka te
zawisną na choince Bożonarodzeniowej w naszym kościele.
Prosimy rodziców aby pomogli swoim dzieciom przygotować piękne
serduszka
i wpisać na nich dobre uczynki (przynajmniej jeden) Święty
Mikołaj weźmie pod uwagę ilość serduszek przygotowanych przez
dziecko.
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 „Andrzejki”, „Jasełka”, spotkanie opłatkowe, zabawa

karnawałowa i noworoczna - odbędą się w zależności od
sytuacji epidemicznej. Informacje będą podane w ogłoszeniach
duszpasterskich.

 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 w kościele 6 grudnia po Mszy św. o godz. 11.00.

 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Msza św.
we wtorek 8 grudnia o godz. 18.30.

 Ofiarowanie Pańskie - MB Gromnicznej - Msza św.
z poświęceniem gromnic we wtorek 2 lutego o godz. 18.30.
 Środa Popielcowa - Msza św. z obrzędem posypania głów
popiołem -17 lutego o godz. 19.00.
 16 rocznica śmierci pierwszego prob. śp. ks. Henryka
Bielaszewskiego – Msza św. 23 lutego, wtorek o godz. 18.30.

GRUPY W KOBLENZ
zespół muzyczny
grupa folklorystyczna
chór parafialny
spotkania dla seniorów
Terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich
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 Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem – w niedzielę
6 grudnia po Mszy św. o godz. 15.30.
 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Msza św.
we wtorek 8 grudnia o godz. 18.00.
 Ofiarowanie Pańskie - MB Gromnicznej - Msza św.
z poświęceniem gromnic we wtorek 2 lutego o godz. 18.00.
 Środa Popielcowa - Msza św. z obrzędem posypania głów
popiołem -17 lutego o godz. 19.00.

 Msza św. z wypominkami - w niedzielę 22 listopada o godz.
10.15.

 Ofiarowanie Pańskie - MB Gromnicznej - Msza św.
z poświęceniem gromnic w niedzielę 31 stycznia
o godz. 12.00.
*****
 Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem – w niedzielę
6 grudnia po Mszy św. o godz. 16.00.
 Poświęcenie gromnic - podczas Mszy św. w niedzielę
31 stycznia o godz. 9.30 i 16.00.
 Środa Popielcowa - Msza św. z obrzędem posypania głów
popiołem – 17 lutego o godz. 18.00.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE W KOBLENZ
obejmują trzy spotkania: w niedziele 15.11., 22.11. i 29.11.2020.
O godz. 15.00 Msza św., a następnie spotkanie w sali obok kościoła.
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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)

A

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

W

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
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MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM
Okręg Koblenz - ks. dr Zbigniew Stokłosa
Koblenz - St. Antonius, Brenderweg 19-21


w niedziele i uroczystości o godz. 9.00, 10.00 i 11.00



dodatkowo w niedziele: 15.11., 22.11. i 29.11. o godz. 15.00



w każdy piątek miesiąca o godz. 18.30. Od godz. 17.45 spowiedź



w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00

Neuwied - St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10


w listopadzie i grudniu w niedziele oraz w II dzień świąt Bożego
Narodzenia 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
 21.11.2020 o godz. 16.00. Od 15.30 spowiedź
Schönstatt/Vallendar - Prasanktuarium, Pallottistraße


w drugą środę miesiąca o godz. 18.30

Uwaga!
Z powodu pandemii niektóre terminy musiały zostać
odwołane. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie będziemy
informować na bierząco w ogłoszeniach parafialnych.
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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 i 15.30

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

Kastellaun - Kreuzauffindung, Schlossstraße 11


w drugą lub trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10.30

Okręg Trier - ks. mgr Damian Widera
Trier - St. Antonius, Antoniusstraße 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
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Nabożeństwa w kościele św. Antoniego
w Koblenz
nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia z błogosławieństwem Eucharystycznym - w I piątek miesiąca po Mszy św.
o godz. 18.30
nowenna do MB Nieustającej Pomocy w II piątek miesiąca
po Mszy św. o godz. 18.30
nabożeństwo do św. Józefa w III piątek miesiąca po Mszy
św. o godz. 18.30
nabożeństwo do św. Jana Pawła II w IV piątek miesiąca po
Mszy św. o godz. 18.30
modlitwa różańcowa - w każdą niedzielę o godz. 8.30
oraz w III piątek miesiąca o godz. 18.00 (prowadzi grupa
Szensztacka)
dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi – Msza św.
w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00

Posługi duszpasterskie
odwiedziny chorych -po wcześniejszym zgłoszeniu
i uzgodnieniu terminu
chrzty – w każdą niedzielę podczas 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)
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Witamy nowego proboszcza ks. Zbigniewa

UMSCHLAGSEITE DES PFARRBRIEFS HINTEN
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