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S ł o w o   K s i ę d z a   P r o b o s z c z a 
 

rodzy  parafianie, kolejny Wielki Post przed 

nami, będziemy przeżywać misteria męki             

i śmierci śpiewając  Gorzkie Żale lub odprawiając    

Drogę Krzyżową.  

Do głębszego przeżycia świąt wielkanocnych 

wprowadzi nas rekolekcjonista  ks. dr Patryk 

Gołubców z Wrocławia.  

Zapraszam do licznego udziału w naukach 

rekolekcyjnych, ale także do skorzystania ze 

spowiedzi wielkanocnej. 

 

Tą drogą chciałbym podziękować wszystkim, którzy 

angażują się w liczne dzieła w naszej wspólnocie 

parafialnej, za wasze poświęcenie i oddany czas  dla 

dobra innych, niech Pan Bóg wynagrodzi.   

 

Na nadchodzące święta składam w imieniu swoim oraz 

księży Zbigniewa i Piotra, wiele radości płynącej ze 

zmartwychwstania Chrystusa. 

Niech zwycięzca śmierci       

i szatana błogosławi nam, 

naszym rodzinom i naszej 

parafii. 

 

   ks. Wojciech Styś, proboszcz 

D 
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ramach przygotowań do Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego w naszej misji odbędę się rekolekcje 

wielkopostne  połączone ze spowiedzią wielkanocną. Rekolekcje 

poprowadzi ks. dr Patryk Gołubców z Wrocławia. 

 

Koblenz -  St. Antonius, Brenderweg 17 

 
11.04. -  czwartek 

od godz. 18.00 spowiedź 

  godz. 18.30 Msza św.  

z nauką rekolekcyjną 

 

 

12.04. -  piątek  

od godz. 18.00  spowiedź 

  godz. 18.30  Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 

 

13.04. -  sobota 

od godz. 11.30  spowiedź 

godz. 12.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 

 

14.04. -  Niedziela Palmowa   

od godz. 9.00  spowiedź 

godz. 9.30                Msza św. z nauką rekolekcyjną  

                               kończącą tegoroczne rekolekcje 

 

W 
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Neuwied – kościół St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10 
 

14.04. -  Niedziela Palmowa  

godz. 12.00              Msza św. z nauką  

rekolekcyjną  

kończącą tegoroczne  

rekolekcje 
 

 
 
 
 
Bad Kreuznach - St. Franziskus, Holbeinstr. 108   

 

13.04. - sobota  

od godz. 15.30  spowiedź 

godz. 16.00  Msza św. z nauką  

rekolekcyjną 

 

 
 

 

 
 
Trier - St. Antonius, Antoniusstraße 1 

 

14.04. -  Niedziela Palmowa  

od godz. 15.30       spowiedź 

godz. 16.00  Msza św. z nauką  

rekolekcyjną 

 
 

 
Serdecznie zachęcamy do licznego udziału! 
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LITURGIA 

WIELKIEGO TYGODNIA 
 

KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 19-21: 

 
 14.04. - Niedziela Palmowa - Msza św.  

z poświęceniem palm i procesją o godz. 9.30 
 

 18.04. - Wielki Czwartek -  Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
o godz. 20.00  

 
 19.04. - Wielki Piątek - Liturgia Wielkopiątkowa o godz. 

18.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły.  Adoracja przy 
Grobie Pańskim do godz. 21.00 

 
 20.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej 

połączona z proceją rezurekcyjną o godz. 20.00 
 
 

TRIER - St. Antonius, Antoniusstr. 1: 

 
 14.04. - Niedziela Palmowa - Msze św. o godz. 10.00     

i o godz. 16.00. Pół godz. przed każdą Mszą św. spowiedź 
 

 18.04. - Wielki Czwartek -  Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
o godz. 19.30. Adoracja do godz. 20.30  
 

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

 
 20.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej  godz. 

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

 14.04. - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - Msza św. 
godz. 12.00. 

 

LAUBACH - St. Stephanus 
 

 14.04. - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej Msza św.    
z poświęceniem palm o godz. 10.30 
 

BAD KREUZNACH - St. Franziskus, Holbeinstr. 108 
 

 14.04. - Niedziela Palmowa - Msza św. godz. 14.00 
 

 18.04. - Wielki Czwartek -  Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
godz. 19.00.  

 

 19.04. - Wielki Piątek - Liturgia Wielkopiątkowa g. 19.00.  
 

 20.04. - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej godz. 
20.00  

 
 

 
                            

                           Liturgia Wigilli Paschalnej, Koblenz-2018                  
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B Ł O G O S Ł A W I E N I E   P O K A R M Ó W 

W   W I E L K Ą   S O B O T Ę 

(„święconka” - 20 KWIETNIA  2019 r.) 
 

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

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

 LAUBACH, St. Stephanus, godz. 11.00 
 

 MAYEN, Herz-Jesu-Kirche, Burgfrieden 8, godz. 11.00 
 

 BITBURG, St. Peter, Prälat-Benz-Straße 14, godz. 12.00  
 

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

 

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

 

 BERNKASTEL-KUES, St. Briktius, Weingartenstr. 22, 
godz. 14.00 

 

 KOBLENZ, St. Antonius, Brenderweg 19-21, godz. 14.00, 
14.30 oraz  po Liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 21.00 

 

 DAUN-RENGEN, St. Kunibert, godz. 16.00 
 

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

 

 WITTLICH-BOMBOGEN, Maria Himmelfahrt, 
Alberostraße 7, godz. 17.15 
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Trier:  św. Mikołaj i koncert kolęd. 
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O K T A W A   W I E L K I E J   N O C Y 
 

KOBLENZ - St. Antonius, Brenderweg 19: 
 

21.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
  Msza św. godz. 9.30. 

 

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

28.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego) Msza św. g. 9.30.           
 

NEUWIED - St. Matthias, Heddesdorfer Str. 10:   
 

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

 

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

ANDERNACH - Klinika psychiatryczna, Aktienstraße 56-56: 
 

28.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego) Msza św. g. 12.00. 
 

TRIER - St. Antonius, Antoniustr. 1: 
 

21.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
           Msza św. o godz. 16.00. 
 

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

28.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego), Msza św. g. 10.00.    
O godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
pol./niem. O godz. 16.00 Msza św. pol./niem.         

 

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

21.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
            Msza św. o godz. 12.00. 
 

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

28.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego)  
  Msza św. godz. 12.00. 
 

LAUBACH - St. Stephanus: 
 

21.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
           Msza św. godz. 9.00. 
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BAD  KREUZNACH - St. Franziskus, Holbeinstr. 108: 
 

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

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

28.04. - Niedziela Biała (Miłosierdzia Bożego)  
Msza św. godz. 14.00. 
 

BAD SALZIG - St. Ägidius, Ägidius Straße 6: 
 

21.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
           Msza św. godz. 17.00. 

 

IDAR-OBERSTEIN - St. Walburga, Wasenstraße 20: 
 

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

 

W Wielki Piątek zaczynamy nowennę 
do Bożego Miłosierdzia 

 

Udzielę duszom wszelkich łask...         

-słowami takiej obietnicy Jezusa 

rozpoczyna się historia nowenny, 

podyktowanej św. siostrze Faustynie  

w grundniu 1936 roku i przeznaczonej 

do odmawiania od Wielkiego Piątku aż 

do pierwszej niedzieli po Wielkanocy, 

czyli do Święta Bożego Miłosierdzia. 

Treść nowenny nie tylko przygotowuje 

do wielkiego święta i wprowadza       

w stan modlitewnego skupienia, ale 

również jest fascynującym studium 

Bożego Miłosierdzia we wszystkich 

jego formach.  
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Święty Józef  - ,,mężczyzna milczący''.  

Kim był dla Jezusa i Maryi Józef z Nazaretu? 
 

im tak naprawdę był św. Józef z Nazaretu mąż Maryi i dla 
współczesnych mu osób domniemany ojciec Jezusa? 

Mężczyzna który zrezygnował z własnych planów na życie, 
własnych ambicji   i marzeń, a także z bliskości ukochanej sobie 
osoby. Kim jest ten niezwykły mężczyzna, który na kartach 
ewangelii nie wypowiada żadnego zdania, o którym ewangeliści 
prawie nic nam nie mówią. 

 

Józef - ziemski ojciec i wychowawca Jezusa 
 

ak nam to ukazują ewangeliście Józef 
pochodzi z rodu Dawida a poprzez 

małżeństwo z Maryją staje się prawnym 
opiekunem i ojcem Jezusa, którego        
w ten sposób czyni spadkobiercą 
obietnic danych przez Boga królowi 
Dawidowi. Zadanie ojcowskie Józefa 
względem Jezusa polegało przede 
wszystkim na posłuchaniu głosu Bożego 
i przyjęcia poczętego w Maryi przez 
ducha świętego dziecka pod swój dach,   
a następnie zatroszczenie się o Jezusa        
i jego matkę, otoczenie ich opieką i miłością. 
 Następnie ósmego dnia po narodzinach, Józef jako prawny ojciec 
nadał Jezusowi imię przy Jego obrzezaniu, zgodnie ze zwyczajem 
Prawa: Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, 
nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło 
w łonie Matki. (Łk 2, 21.) Po narodzeniu zaś Józef jest obecny przy 
Jezusie także w świątyni w chwili ofiarowania, o czym wspomina 
ewangelista Łukasz: Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia 
według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy aby Je 
przedstawić Panu. (Łk 2,22.) Józef jako jego ziemski ojciec uczy 
go  zawodu  cieśli, modlitwy i  prawa  żydowskiego,  prowadza  go 

K 

J 
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do synagogi, opiekuję się nim i wraz z Maryją z bólem serca 
poszukują go kiedy gubi się w drodze powrotnej z Jerozolimy.     
W scenie poszukiwania pozostałego w świątyni Jezusa Józef jest 
po raz ostatni wspomniany w ewangelii. Czytamy o tym ponownie 
u Łukasza: Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im 
poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy       
w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach       
i w łasce u Boga i u ludzi. (Łk 2,51-52.) 
 

Józef - wzór troskliwego i kochającego męża 
 

piekun świętej rodziny jest wzorem mężczyzny troskliwego     
i kochającego, ale przede wszystkim jest niedoścignionym 

ideałem męża. Decyzja wzięcia pod swój dach kobiety która była 
brzemienna, i bycia dla niej mężem, a dla Jezusa ojcem, nie było 
dla niego łatwą decyzję. Który inny mężczyzna miałby taką wiarę 
aby uwierzyć, iż jego ukochana żona stała się brzemienną za 
sprawą Ducha świętego? Był on przecież mężczyzną z krwi i kości. 
Na pewno targały nim wątpliwości, czuł strach i niepewność czy 
podoła zadaniu jakie otrzymał od Boga, a w konsekwencji czy jest 
godzien być opiekunem Syna Bożego. Ale to jest właśnie fenomen 
świętego Józefa - człowieka milczącego, który ufa Bogu i za jego 
poleceniem, mimo licznych wątpliwości bierze swoją małżonkę 
Maryję do siebie, co opisuje ewangelista Mateusz: Po zaślubinach 
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, 
Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej 
na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. (Mt 1,18-19.) 
Nie wiemy dokładnie, kiedy święty Józef zmarł. Prawdopodobnie 
nie doczekał On publicznej działalności Jezusa. Jedno jest jednak 
pewne: umierając miał przy sobie Jezusa i Maryję, umierał więc 
jako człowiek szczęśliwy i spełniony. 

kL. Marcin Wachowicz 
 

 
 

O 
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 (Kochaj) i rób co chcesz 
 

oraz częściej ludzie 
zastanawiają się jak żyć. Co 

jest w życiu ważne, czym się 
kierować, by być w życiu 
szczęśliwym. Jak odnaleźć się   
w rzeczywistości, która z jednej 
strony każdego dnia poszerza 
zakres mojej wolności i praw,    
a z drugiej strony ogranicza mnie na różne sposoby. Wydaje się 
nawet czasem, że z jednej strony stoi Bóg ze swoimi 
przykazaniami - będącymi często trudnymi do realizacji,               
a w opozycji do niego stoi świat ze swoimi propozycjami, które 
natomiast wydają się aż nadto kuszące.  
     

Kochać i robić co się chce? 
 

iezależnie od tego w co człowiek wieży, jaki jest jego 
światopogląd i jakie wartości wyznaje - dąży on i szuka on    

w swoim życiu szczęścia. Czynimy to na różne sposoby kierując się 
miłością do różnych rzeczy, przedmiotów czy osób. Bez względu 
na to jak bardzo ludzie różnią się między sobą, podobni są           
w jednym - w kochaniu i potrzebą bycia kochanymi. To co 
kochamy, i jak kochamy, i czy ta miłość prowadzi nas do szczęścia 
to już inna sprawa. Słynna jest wypowiedziana już przed wiekami 
a powtarzana i dziś sentencja świętego Augustyna; Kochaj i rób 
co chcesz. Powtarzana jednak z pewnym niepokojem aby jej 
przesłanie nie stało się powodem do usprawiedliwiania 
relatywizmu moralnego, gdyż nie wszystko co nazywamy dzisiaj 
,,miłością'' jest tą miłością o której pisał w V wieku ten doktor 
kościoła. Jak wiemy nie wszystko jest miłością ewangeliczną        
a wiadomo, że półprawda jest gorsze od kłamstwa ponieważ ma 
pozór prawdy i może zwodzić bardziej od kłamstwa. Ważne jest 
więc aby odpowiednio zdefiniować ową miłość, o której pisał 
Augustyn – ale o tym dalej! 

C 

N 
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,,Róbta co chceta'' 
 

zisiejszy świat przez wszystkie niemal przypadki odmienia 
słowo wolność, tolerancja, przyjemność czy korzyść. Brak 

wolności jest zawsze odbierany jako ciężar, jako coś, co 
chcemy zrzucić z siebie. Pod płaszczykiem tolerancji natomiast 
ukryły się różne zachowania, będące do tej pory piętnowane - 
dzisiaj zaś... Dzisiaj nie można mówić o nich źle w imię właśnie 
wspomnianej tolerancji. Jak by tego wszystkiego było mało 
dochodzi jeszcze nieposkromiony konsumpcjonizm i sposób życia  
z dnia na dzień poszukując jedynie przyjemności, a nie biorąc na 
siebie żadnej odpowiedzialności. Nic więc dziwnego, że sposób 
życia w takim świecie można określić tak (jak to kiedyś powiedział 
polski showmen i działaczy społecznych) - ,,Róbta co chceta''. 
Można by zapytać, czy w takim świecie jeszcze jest 
miejsce na prawdziwą miłość? 
 

Świat który się bawi 
 

yjemy coraz dłużej, szybciej, dostatniej 
mamy większe domy, więcej pieniędzy         

i większe możliwości. Pokonujemy tysiące 
kilometrów, w stosunkowo krótkim czasie 
przemieszczamy się między kontynentami, 
potrafimy budować wieżowce sięgające nieba. 
Jednak czy jesteśmy dzięki temu wszystkiemu 
szczęśliwsi. Paradoksalnie mamy mniej czasu, więcej 
zajmuje nam zdecydowanie się na założenie rodziny (nie 
mówiąc już o dzieciach), niechętnie angażujemy się             
w poważne relacje, coraz częściej walczymy z różnego 
rodzaju depresjami, staramy się w życiu iść ,,drogą na 
skrótu'' okrajając własne wartości. Wydaje się, że świat się 
bawi i w niczym już nie dostrzega problemu, goniąc za 
,,miłością'', która nie daje szczęścia i nie jest trwała. Za 
miłością zdefiniowaną przez standardy świata. 
 

D 
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Miłości dwie  
 

ończąc już tę bardzo luźną i może zbyt zawiłą refleksję 
przyszedł czas na zdefiniowanie czym więc jest owa miłość    

w rozumieniu św. Augustyna. W swojej myśli filozoficznej wyróżnia 
on dwa rodzaje miłości; miłość do rzeczy i miłość do osób, w tym 
również do Boga. Ta pierwsza jest miłością ulotną, gdyż jej 
przedmiot jest nietrwały. Ta druga zaś to miłość do człowieka ale  
i miłość do Boga, który jest wieczny. Jak już wspomnieliśmy całe 
życie człowieka jest poszukiwaniem miłości. Człowiek kocha, 
ponieważ pragnie być szczęśliwym. Szczęście jednak może mu dać 
w pełni jedynie Bóg, który jest jego źródłem. Źródłem z którego 
może wynikać jedynie dobro. Dlatego jeżeli prawdziwie kochamy 
Boga, to również wzrasta nasza miłość do świata i do drugiego 
człowieka, gdyż wszystko co wynika z miłości Boga musi być dobre 

 

Kochaj i rób co chcesz! 
 

ealizowanie zasady, którą przekazuje nam Augustyn, nie jest 
łatwe. Mimo wszystko warto jest starać się prawdziwie 

kochać, gdyż wtedy na pewno nasze czyny nie będą złe, a miłość 
ta będzie czyniła nas szczęśliwymi. Co najważniejsze nie będziemy 
musieli wybierać między tym co chcemy robić a tym co nam 
wolno, ponieważ miłość zawsze zakłada dobro. Dlatego więc jak 
mówi święty; Kochaj i czyń, co chcesz! Gdy milczysz - milcz 
z miłością, gdy mówisz - mów z miłości, gdy karcisz - karć 
z miłości, gdy przebaczasz - przebaczaj z miłości. Jeśli 
fundamentem wszystkiego będzie miłość, to można być 
pewnym, że z takiego fundamentu może wyrastać tylko 
dobro. 

kl. Marcin Wachowicz 
************* 

 

„Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiązała - 

dlatego uwielbiam tę miłość 
gdziekolwiek by przebywała...” 

K 
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Pantokrator... 

 religii katolickiej od jej zarania po współczesność 

przedstawianie w malarstwie i rzeźbie  postaci Jezusa 

Chrystusa jest integralną 

częścią wiary (z wjątkiem 

krótkiego okresu obrazo-

burstwa w VII/VIII w.),    

w przeciwieństwie do religii 

muzułmańskiej i żydow-

skiej zabraniającej odbicie 

wyobrażeniowe Boga.     

W okresie wczesno-

chrześcijańskim, kiedy ka-

tolicyzm był zakazaną religią,  

wierni zbierali się w katakummbach czyli podziemnych 

cmentarzyskach na nabożeństwa. Katakumby były powszechne    

w państwie Rzymskim, a więc nie tylko na terenie Italii ale na 

Malcie i aż po Bliski Wschód. W stosunkowo miękkich skałach 

żłobiono podziemne korytarze, ale też kaplice i mieszkania.  W ka-

takumbach pod Rzymem zachowały się malowidła ścienne ze 

scenami ilustrującymi postać Jezusa Chrystusa jako młodzieńca    

z owieczką na ramionach wśród owczarni symbolizującej Mesjasza 

zbawcę ludzkości. Ta tradycja przetrwała do czasu edyktu 

mediolańskiego pod egidą cesarza Konstantyna Wielkiego w 313 

r., zezwalająca na oficjalne głoszenie religii katolickiej. Tenże 

cesarz przeniósł w 330 r. stolicę państwa Rzymskiego do Stambułu 

zwanym od tej pory Konstantynopolem, a wschodnią część 

cesarstwa Bizancjum. Kultura chrześcjańska opanowała   w szer-

szym zakresie Bizancjum aż po Armenię aniżeli zachodnią część 

cesarstwa zwaną łacińską. Ta dominacja uwidoczniła się, kiedy 

pod naporem najazdów plemion azjatyckich tzw. wędrówka ludów 

(Ostrogoci, Wizygoci i Hunowie) już pod koniec V. wieku 

odnotowujemy upadek państwa Rzymskiego. Rzym legł w gruzach 

a  zachodnią  częścią  cesarstwa zw.   egzarchatem zarządzała Ra- 

W 
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wenna, blisko Wenecji. Tutaj obserwujemy wpływy kultury 

religijnej kształtowanej w Bizancjum. Widocznymi do tej pory tego 

śladami są budowle o centralnym założeniu planu rzutu kościołów 

w przeciwieństwie do miejscowej tradycji bazyliki o wydłużonym 

rzucie naw kościoła. Dzięki stosowaniu mozaiki (układanie 

kolorystyczne z barwnych kamieni) zamiast malarstwa ściennego, 

zachowały się jako bardziej trwałe sceny religijne. Inspiracją scen 

Starego i Nowego Testamentu, ale przede wszystkim 

wyobrażeniem postaci Jezusa Chrystusa stały się przesłanki 

ikonograficzne z Bliskiego Wschodu. Tutaj przetrwała spuścizna 

materialna katolickiego kultu religijnego: płótno w którym okryte 

było ciało Chrystusa, welon, którym przykryta był twarz Zbawiciela 

i chusta, którą owinięto Jego głowę w czasie opuszczania Ciała z 

krzyża. Istnieją wszelkie dane historyczne pozwalające wyznaczać 

drogę przekazywania tych świętych pamiątek z Jerozolimy do 

Edessy (obecnie Urfa we wschodniej Turcji)  a następnie (w VI w.) 

do Konstantynopola. Na temat płótna, czyli obecnie określanym 

Całunem Turyńskim, napisano już szereg rozpraw relacjonując 

badania najnowszymi metodami ustalając autentyczność płótna na 

I. wiek i ślady ukrzyżowanego człowieka. Natomiast drugą świętą 

spuścizną chciałbym się zająć, by zbliżyć się do tematu artykułu. 

 

Otóż welon ten zwany „vera eikon” 

czyli „prawdziwy obraz” określany 

obecnie jako Mandylion z Ma-

noppello (pisałem o tym szczegó-

łowo w „Sygnałach” w Nr. 3/2012) 

trafiła w średniowieczu do Rzymu, 

prawdopodobnie najpóźniej po 

zdobyciu Konstantynopola przez 

Krzyżowców  w IV krucjacie w 1204 

r. i umieszczona w kaplicy św. 

Weroniki przy bazylice z czasów 

Konstantyna Wielkiego (na miejscu 

obecnej  bazyliki  św.  Piotra). Kiedy Dante Alighieri (1265-1321), 
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największy poeta włoski wszechczasów, ujrzał Mandylion opisał go 

jako „oblicze miłości poruszające gwiazdy i słońce” w „ Boskiej 

Komedii”. W ciągu XIV -XV w. Mandylion był  przedmotem kultu 

dopóki plądrowanie miasta przez wrogie papieżowi wojska 

hiszpańskie w 1527 r. w trakcie sławnej „Sacco di Roma„ 

przyczyniło się do ukrycia relikwii, a po 1608 r. wiemy, że 

przechowywany był w Manopello, gdzie znajduje się po dzień 

dzisiejszy. A oto charakterystyka tej relikwii. Zwyczajem 

żydowskim w starożytności zanim zmarłego owinięto w płótna, na 

twarz nakładano najcenniejszy welon jakim owe czasy 

dysponowały. Był nim bisior tkany z „nici” wypuszczanych z małży 

w Morzu Sródziemnym. Jako twór biologiczny nie przyjmował 

żadnej farby, a na Mandylionie ukazuje się przy jego odpowiednim 

ustawieniu wobec światła twarz ludzka z plamami krwi, bez korony 

cierniowej, z otwartymi oczyma. Odbicie Oblicza w tonacji ochry 

nie zdradza obecności farby a zintegrowaną z bisiorem 

kolorystykę, którą można jedynie wytłumaczyć silnym 

oddziaływaniem nieznanych promieni np. znanego nam z fizyki 

hologramu. Zanim Mandylion trafił do Europy, czczony był jako 

święta relikwia w Bizancjum. Stał się inspiracją do przedstawiania 

Chrystusa jako główny akcent wystroju malarskiego czy 

mozaikowego w kościołach bizantyjskich. Typowym układem 

przestrzennym tego rejonu, jak wyżej nadmieniłem był tzw. „krzyż 

grecki”, polegający na stosowaniu kopuły na skrzyżowaniu równej 

długości naw, zwykle jednoprzęsłowych, lub jak w najokazalszej 

świątyni Bizancjum w „Hagia Sophia” (Boskiej Mądrości) z 532/546 

w Konstantynopolu z kopułą główną i półkopułami ją 

wspierającymi. Na podniebieniu kopuły wykonano mozaikę 

przedstawiającą Chrystusa (popiersie) jako Boga Wszechświata - 

Maiestas Domini, w jęz. greckim P  a n t o k r a t o r. Oblicze 

Boskie zwrócone na wprost do człowieka,  a w lewej ręce Chrystus 

trzyma otwartą księgę Pisma Świętego, podczas gdy prawą 

błogoslawi ludzkości. Tak jak na Mandylionie twarz Chrystusa 

okolona jest włosami odgarniętymi z czoła i długą brodą. Ponieważ 

Mandylion  swoim niewielkim  rozmiarem (24 x 17 cm.) przykrywał  
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tylko twarz a nie całą głowę Chrystusa, w wyobrażeniach 

Pankratora w kościołach i ikonach uzupełniano całościowo głowę. 

Trudny do odczytania wizśerunek Chrystusa ze śladami Męki 

Pańskiej i niezwykły wyraz oczu przenikającego  w głąb człowieka 

a zarazem wyrażający pełnię Miłosierdzia, mógł być tylko 

inspiracją do odzwierciedlenia kultowego w malarstwie  w sposób 

uproszczony. O ile w kulturze religijnej Bizancjum zaistniał od 

zarania i przetrwał po dzień dzisiejszy, najbardziej utrwalony w 

ikonach, to w kulturze łacińskiej / rzymskiej dominował we 

wczesnym średniowieczu kiedy w architekturze panował styl 

romański. Jego cechą charakterystyczną było stosowanie na 

zakończeniu prezbiterium absyd czyli o półkolistym zarysie ściany 

zwieńczonej półkopułą. Na jej podniebieniu właśnie wzorem ze 

wschodu i to nad ołtarzem umieszczano popiersie lub całą postać 

Chrystusa jako Pankratora. Stąd też rozmiarami a więc 

dostosowanymi do wielkości czaszy półkopuły umieszczany 

Pantokrator był obok ołtarza głównym akcentem wizualnym        

w kościele. O ile w Europie Zachodniej zachowało się sporo 

kościołów z tysiąc letnią metryką, to malarstwo rzadziej przetrwało 

tak długie dzieje. W technice mozaikowej zachował się 

Pantokrator w katedrach na Sycylii w Cefalu i w Monreale koło 

Palermo z XII wieku, natomiast jako fresk, a więc malowidło       

w głównej kopule katedry w klasztorze na górze Athos w Grecji są 

doskonale zachowane z XIV wieku. 

 

Podobnie znajdując 

odpowiednią architek-

turę w stylu neoro-

mańskim z absydą, bu-

dując w latach 1900-

1908 kościół    i  klasz-

tor benedyktynek kon-

wentu św. Hildegardy w Rüdesheim-Eibingen, umieszczono         

w czaszy półkopuły popiersie Chrystusa   z otwartymi dłońmi już  

w innej interpretacji - zapraszającego do siebie.  
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Ale odwołując się do naszej spostrzegawczości nadmienię iż        

w samej Koblencji w kościele św. Kastora znajdujemy fresk          

z Chrystusem Panem Wszechświata w tzw. mandorli czyli owalnym 

obramieniu tak typowym dla średniowiecznego malarstwa, rzeźby  

i iluminiatur. Kościół ten ma najstarszą metrykę początków 

budowy wśród  koblenckich kościołów sięgającą IX. wieku, chociaż 

powyższy fresk pochodzi dopiero z XIII wieku. Jak rzadkie to 

obecnie dzieło sztuki sakralnej dowodzi jedyny zachowany          

w Polsce fresk z Maiestas Domini- Pantokrator w absydzie 

zachodniej z końca XII wieku w kolegiacie pod Łęczycą. 

Wraz z ponownym udostępnieniem po czterech wiekach 

Mandylionu z Manopello, wystawionego w ołtarzu od 1923 r.        

a  upublicznionemu  jako autentyczna relikwia Chrystusa  w końcu  

ubiegłego wieku (dzięki dociekliwości s. Blandyny i o. prof. 

Pfeiffera) zbliżyliśmy się do wyjaśnienia genezy kultu oblicza 

Stwórcy - Pana Wszechświata - Maiestas Domini- Pantokratora.                            

dr Zbigniew Radacki 
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 06. 03. Środa Popielcowa - Msza św. z posypaniem głów 
popiołem o godz. 19.30 

 

 Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki                     
Wielkiego Postu,  przed Mszą  św. o godz. 18.00  

 

 Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu -  o godz. 9.10. 
 

 16.03. nauki przedślubne w pomieszczeniach przy               
ul. Schanzenpforte 23 - godz. 16.00. 

 

 24.03. kawiarenka parafialna bezpośrednio po Mszy św.  
 

 25.03. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Msza św.  
godz. 18.30. 

 

 Nabożeństwa majowe - w piątki  przed  Mszą św. o g. 18.00. 
 

 05.05. w naszej wspólnocie podczas Mszy św. o godz. 10.00, 
przeżywać będziemy  Uroczystość  Pierwszej Komunii 
Świętej. 

 

 03. - 05.05. Sympozjum teologiczno-pastoralne dla świeckich 
w Schönstatt. 

 

 11.05.  Pielgrzymka do Trier w ramach „Heilg-Rock- Tage”. 
Wyjazd autobusem sprzed kościoła o godz. 13.00. 

 

 18.05.  XIV piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej  

w Kamp-Bornhofen, Msza św. w kościele klasztornym ojców 
franciszkanów o godz. 16.00. 
 

 25.05.  Zabawa parafialna „Majówka” od godz. 19.00 
 

 26.05. Kawiarenka parafialna bezpośrednio po Mszy św.  
 

 Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa - w każdy piątek przed Mszą św. o godz. 18.00. 

 

 01.06. Dzień dziecka w polonijnym ośrodku Concordia. 
 

 09.06.  Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Uroczystość 
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania podczas       Mszy 
św. o godz. 11.00, a następnie odpust parafialny. 
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 20.06.  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - 

Msza św. w połączeniu z procesją Bożego Ciała o godz. 11.00. 
 

 22.06.  XVII Polonijne Spotkanie Młodych w „Concordii”. 
 

 15.08.  Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej - Msza św.    
o godz. 18.30. 

 

 24.08.  letnia zabawa parafialna. 
 

 08.09. kawiarenka parafialna bezpośrednio po Mszy św. 
 

 21.09. Jesienna zabawa parafialna. 
 

 10.11. kawiarenka parafialna bezpośrednio po Mszy św. 
 

 21.11.  Spotkanie członków chóru „Magnificat” z okazji 
wspomnienia św. Cecylii , w sali obok kościoła. 

 

 
 

 06.03. Środa Popielcowa - Msza św. z posypaniem głów 
popiołem o godz. 18.00. 
 

 dodatkowe Msze św. niedzielne: 3.03. i 17.03.;  7.04.;  5.05.        
i 19.05.;  2.06. i 16.06.  zawsze o  godz. 18.00. 
 

 05.05. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej podczas  
Mszy św. o godz. 14.00.   

 

 

 
 

 06. 03. Środa Popielcowa - Msza św. z posypaniem głów 
popiołem o godz. 18.00. 
 

 Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu -  godz. 15.40. 
 

 12.05. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej podczas  
Mszy św. o godz. 16.00. 

 

 16.06. Nauki przedślubne - pierwsze spotkanie po Mszy św.   
o godz. 16.00. 

 

 23.06. Nauki przedślubne - drugie spotkanie  
 

 30.06. Nauki przedślubne - trzecie spotkanie 
 

 

 08. 03. piątek - Msza św. z posypaniem głów popiołem         
o godz. 18.00. 
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Pielgrzymko - wycieczka do INDII 

z plażowaniem w Dubaju. 

KALKUTA, SUNDARBAN, DARJEELING, DUBAI 

10.11- 21.11.2019 
 

1 dzień niedziela - dojazd pociągiem  godz. 10.45, na lotnisko we 
Frankfurcie,  wylot o godz. 14.30, przelot do  Kalkuty z między-

lądowaniem w Dubaju. 
 

2 dzień poniedziałek  -  przylot do Kalkuty  o godz. 7.40 rano (różnica 

czasowa 4,5 godziny) zwiedzanie i  ok. 14.00 transfer do hotelu, 

program i kolejność zwiedzania jak w dniu 3, dostosowany 
zostanie na miejscu do warunków pogodowych. 
 

3 dzień  wtorek - KALKUTA - zwiedzanie miasta - miejsca związane    

z życiem i działalnością św. Matki Teresy, Motijhil School pierwsza 
szkoła dla dzieci ze slamsów zorganizowana przez Matkę Teresę, Loreto 

Entally Convent gdzie Matka Teresa mieszkała w latach 1931-48 (jest to 
czynny klasztor dlatego wnętrza nie są udostępnione zwiedzającym) 

Dom Matki Teresy i grób Matki Teresy Msza św.,   

Kościół Św. Teresy gdzie Matka Teresa pracowała w przykościelnej 
szkole i gdzie powstała pierwsza lecznica Misjonarek Miłosierdzia, 

Kościół św. Tomasza gdzie wystawiono ciało Matki Teresy przed 
pogrzebem, Kościół św. Jana gdzie siostry z kontemplacyjnego 

zgromadzenia Misjonarek Miłosierdzia odbywają całodzienną Adorację 
Najświętszego Sakramentu           

Victoria Memorial, Creek Lane pierwszy dom Misjonarek Miłosierdzia 

(jest to czynny klasztor dlatego wnętrza nie są udostępnione 
zwiedzającym) Przejazd przez kolonialne dzielnice B.B.D. Przejazd do Raj 

Bhawan, G.P.O  i Howrah Bridge, kolacja, nocleg  
 

4 dzień środa - KALKUTA, SUNDARBAN 
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Sundarban po ok. 2,5 godz. 

jazdy lokalnymi drogami przesiadamy się na łódź i dalej płyniemy po 
rzekach delty przez lasy namorzynowe, obserwując ptaki i zwierzęta 

Największą atrakcją rezerwatu Sundarban są tygrysy 
bengalskie,  kolacja, nocleg w dżungli       
 

5 dzień czwartek - SUNDARBAN, KALKUTA 

 płyniemy po rzekach delty i dalej jedziemy do Kalkuty, kolacja, nocleg  
w Kalkucie 

6 dzień piątek - KALKUTA, DARJEELING przelot do Bagdogra (ok 1 

godz. 15 min.) przejazd do Darjeeling (ok. 2,5 godz.) po drodze zwiedzi- 
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my plantacje herbaty, zwiedzanie miasta Darjeeling. W Darjeeling Matka 

Teresa odbywała nowicjat, 10 września 1946 r. w drodze na doroczne 

rekolekcje w Darjeeling, siostra Teresa doznała nowego natchnienia, 
które potem sama nazwała "powtórnym wezwaniem w swoim 

powołaniu":  "Idź, żyj wśród ubogich, a Ja będę z tobą, kolacja, nocleg  
w  Darjeeling 
 

7 dzień sobota – DARJEELING 

Wycieczka na Wzgórze Tygrysie z widokiem na  Himalaje Wsch.             
z 2 najwyższymi szczytami Mt. Everest i Kangchejunga (Kanczendzonga) 

Ghoom Monastery jeden z najstarszych buddyjskich klasztorów, kolacja, 
nocleg w Darjeeling 
 

8 dzień niedziela– KALKUTA, DARJEELING  Po południu przelot do 

Kalkuty, kolacja, nocleg w Kalkucie 
 

9 dzień poniedziałek – DUBAI przelot do Dubaju z Kalkuty o godz. 
8.55, przylot do Dubaju o godz.12.50, ewentualne zwiedzanie miasta, 

hotel w okolicy centrum lub z dobrym dojazdem do plaży i licznych 
centrów handlowych- możliwość dokupienia w hotelu licznych atrakcji 

jakie można zobaczyć w Dubaju 
 

10 dzień wtorek -  DUBAI wypoczynek, zakupy itp. 
 

11 dzień środa - Dubai, wypoczynek, zakupy itp. 
 

12 dzień  czwartek wylot z Dubaju,  powrót do Frankfurtu, pociągiem 

wrócimy do Koblenz. 
 

 

CENA 2790 euro z Dubajem 
 

Cena zawiera - przejazd pociągiem ICE na lotnisko i powrót, bilet lotniczy 
EMIRATES na trasie FRA- Dubai-Kalkuta-Dubai-FRA (ok. 1100euro), bilet 

lotniczy na linie wewnętrzne Kalkuta- Bagdogra -Kalkuta (ok 150euro), 
przejazdy autokarem, busem, noclegi w hotelach 4* oraz wyżywienie 

(śniadanie i obiadokolacja w Indiach w Dubaju tylko śniadanie) wstępy 

do zwiedzanych obiektów w Indiach, wiza turystyczna (80 euro), 
przewodnik polskojęzyczny. 

Cena nie zawiera - napiwków dla kierowców, przewodników lokalnych ok. 
60 euro, tragarzy bagażów w hotelach, ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji z wyjazdu oraz dodatkowych ubezpieczeń. 
 

NIE POTRZEBA ŻADNYCH SZCZEPIEŃ  
 

Program jest ramowy i może ulec modyfikacji i zmianom, osoby 
zainteresowane proszę o kontakt ks. Wojciech Styś, tel. 

01713266522 
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 POMOC PSYCHOLOGICZNA   

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. 
 

 
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 niedziele - 2 razy w miesiącu     

o godz. 16.00 w pomieszczeniach biurowych. Dokładne daty 
podawane są w ogłoszeniach parafialnych. 
  

 
 

PIELGRZYMKI W ROKU 2019/2020 
 

 Trier, w ramach „Heilg-Rock-Tage”:  11.05.2019 
 XIV piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej         

w Kamp-Bornhofen: 18.05.2019 
 Amsterdam,  m.in do kaplicy Pani Wszystkich Narodów: 

14.09.2019 
 Banneux, do Matki Bożej Panny Ubogich: 05.10.2019 
 Indie, do grobu Matki Teresy z Kalkuty z odpoczynkiem        

w Dubaju: 10-21.10.2019 
 Ziemia Święta: 16-24.02.2020 

P 

A 

W 
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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 

 30.03.2019, 25.05.2019, 08.06.2019, 28.09.2019, 

26.10.2019, 23.11.2019 i 21.12. 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: 31.03.  
 

Laubach - St. Stephanus, (Dekanat Simmern-Kastellaun) 
 w II lub III niedzielę miesiąca, najbliższy termin: 10.03.   

 

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 msza św. pol./niem. o g. 18.00 

 

Daun - Rengen - St. Kunibert 
 w trzecią sobotę miesiąca o godz. 18.30 

 

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

 w  niedziele o godz. 12.00 
 

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  
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Stałe terminy w Koblenz 
 

 zespół muzyczny - próby we wtorki o godz. 18.00 
 

 chór parafialny - próby w kościele w czwartki o godz. 17.00 
 

 grupa folklorystyczna  dla dorosłych, młodzieży            
i dzieci - próby w wyznaczone soboty od godz. 9.00 -13.00 

 

 katecheza dla dzieci przedszkolnych i szkolnych         
w niedziele po Mszy św., dla grupy przygotowującej się 
do I-Komunii, w soboty o godz. 10.00 

 

 spotkania dla seniorów - w II lub III środę miesiąca, po 
Mszy św. o godz. 12.00 

 

 adoracja Najświętszego Sakramentu - w I i III piątek 
miesiąca o godz. 18.00 

 

 modlitwa różańcowa - w każdą niedzielę o g. 9.00 oraz    
w I i III piątek miesiąca po wieczornej mszy św. o g. 18.30 

 

 z udziałem Apostolatu Pielgrzymującje Matki Bożej 
Szensztackiej - Msza św. w trzeci piątek miesiąca g. 18.30  

 

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

 

 msza św. ze szczególnym udziałem dzieci  - w ostatnią 
niedzielę miesiąca 

 

 
 

 

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) 

 



 
 
PMK Koblenz                                                                               Sygnały 1 (2019), nr 74 

31 
 

 

 
                       
  

 



 


