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A ty się odważ
 
A ty się odważ świętym stanąć 
Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym - to nie zlękły    
powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym 
być!
 
Krocz - jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys
Miłość
Święty aż po krzyż - przez krzyż 
- na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być!

Cyprian Kamil Norwid

18 września przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki. Jest on             
patronem Polski, ministrantów, młodzieży, a także Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży. Rok 2018 został w Kościele w Polsce jemu poświęcony.
„Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć”.



Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu w ro-
dzinie szlacheckiej. Od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze 
rodzinnego domu. W czternastym roku życia został wysłany ze starszym bratem Pawłem 
na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał w konwikcie, tzn. w internacie, prowadzonym 
przez Ojców Jezuitów. Początkowo nauka sprawiała Stanisławowi trudności. W drugim 
jednak roku należał do najlepszych uczniów, pod koniec zaś trzeciego roku prześcignął 
nawet najlepszych. Zawdzięczał to nie tylko nieprzeciętnym zdolnościom, ale bardziej 
jeszcze pracowitości, pilności i sumienności, o czym świadczą jego notatki. Wśród ko-
legów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo 
do Najświętszego Sakramentu. Gorliwie służył do Mszy św., często pozostawał w koś-
ciele lub kaplicy na adorację. Odznaczał się też szczególnym nabożeństwem do Matki 
Bożej. Patrząc na pracę i duchowy entuzjazm pierwszych jezuitów, żywił coraz większe 
pragnienie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego, ojciec jednak stanowczo sprzeci-
wiał się tym zamiarom. Wobec tego jezuici wiedeńscy poradzili Stanisławowi Kostce, 
by szukał możliwości wstąpienia gdzie indziej, ponieważ w tych okolicznościach nie 
mieli odwagi przyjąć go tam na miejscu. W lecie 1567 r. Stanisław opuścił potajem-
nie Wiedeń i udał się najpierw do Augsburga, a następnie do Dylingi. Tam przyjął go 
ówczesny prowincjał niemieckich jezuitów o. Piotr Kanizy. Przez kilka tygodni 
obserwował on Stanisława, zlecając mu spełnianie najniższych posług w kolegium, 
aby sprawdzić szczerość jego pragnienia wstąpienia do zakonu. Dla młodzieńca wy-
chowanego na szlacheckim dworze była to ciężka próba. Przetrzymał ją jednak jako 
kandydat nadzwyczaj pomyślnie. Z końcem września 1567 r. o. Kanizy zdecydował 
się posłać Kostkę do Rzymu, wręczając mu list polecający do Ojca Generała. Pisał w 
nim między innymi.: „Spodziewamy się po nim wielkich rzeczy”. Do Rzymu Stanisław 
dotarł (pieszo!) wraz z dwoma młodymi jezuitami w październiku 1567 roku. Gene-
rał, o. Franciszek Borgiasz, zadecydował – wbrew woli rodziców – o przyjęciu Sta-
nisława do nowicjatu. W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, Stanisław był 
wzorem zakonnika. Dzięki wielkiej prostocie w zachowaniu, solidności w wypełnianiu 
codziennych obowiązków oraz duchowi modlitwy zyskiwał sobie wielką sympatię. 
W pierwszych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby zakonne. Miał wtedy zaled-
wie 18 lat. Niestety w lecie 1568 r. zachorował nagle na malarię i po krótkiej chorobie 
zmarł w nocy z 14 na 15 sierpnia w domu przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale; tam 
również został pochowany. Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, a świętym 
w roku 1726.  

(życiorys wg www diecezji płockiej, deon.pl i ampolska.co)

Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego 
Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym 
wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas 
przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju.



Mainz: St. Emmeran 
Emmeranstr. 15
55116 Mainz

St. Ignaz
Kapuzinerstr. 36
55116 Mainz

Rochuskapelle
Rochusstr. 9
55116 Mainz

Worms: Liebfrauenkirche
Liebfrauenring 21
67547 Worms

Alzey: St. Josef
Kirchenplatz 8
55232 Alzey

Sobota, 1.09.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 10.00: Msza św. na rozpoczęcie roku  
  szkolnego i katechetycznego
  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św.

Sobota, 8.09.: Narodzenie NMP

Niedziela, 2.09.: XXII Niedziela zwykła

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 (Msza św. z niedzieli)

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kaplica św. Rocha – godz. 10.30: katecheza dla dzieci 
  przedszkolnych  
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Piątek, 14.09.: Podwyższenie Krzyża Świętego
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 (Msza św. z niedzieli)
Sobota, 15.09.: NMP Bolesnej

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kaplica św. Rocha – godz. 10.00: Msza św. dla dzieci; katecheza  
  dla dzieci przedszkolnych, spotkanie ministrantów 
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Niedziela, 16.09.: XXIV Niedziela zwykła

Piątek, 21.09.: św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 (Msza św. z niedzieli)
Sobota, 22.09.

Msze Święte i nabożeństwa we wrześniu

Piątek, 7.09.: I piątek miesiąca
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17.00: adoracja Najśw. Sakramentu,  
  okazja do spowiedzi; godz. 18.00: Msza św.

Niedziela, 9.09.: XXIII Niedziela zwykła
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9.00: Msza św.
  Katedra – godz. 11.30: Msza św. z okazji dnia obcokrajowca
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.



Biuro Parafialne
Tel. 06131 234816
Fax:  06131 225155

Godziny otwarcia:
poniedziałek i czwartek: 16:00-18:00
wtorek i piątek: 9:00-12:00

Terminy

1.09. – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego w kaplicy 
św. Rocha o godz. 10.00
2.09. – katecheza dla dzieci przedszkolnych w kaplicy św. Rocha o godz. 10.30.
9.09. – Msza św. w katedrze z okazji dnia obcokrajowca o godz. 11.30 (nie 
będzie Mszy św. w kościele St. Ignaz!)
16.09. – Msza św. dla dzieci w kaplicy św. Rocha o godz. 10.00; katecheza dla 
dzieci przedszkolnych; spotkanie ministrantów

E-mail: pmk-mainz@t-online.de
www.pmk-mainz.de
https://www.facebook.com/PMK.Mainz/

PMK Mainz 
Gaustrasse 40
55116 Mainz

Sobota, 29.09.: św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Pilne sprawy można załatwiać w zakrystii po każdej Mszy św.

Piątek, 28.09.: św. Wacława
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 (Msza św. z niedzieli)

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św. 
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Niedziela, 23.09.: XXV Niedziela zwykła

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św. 
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Alzey:   Kościół St. Josef – godz. 14.00: Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Niedziela, 30.09.: XXVI Niedziela zwykła

Katechezy i nauka j. polskiego

Zajęcia z języka polskiego oraz katechezy odbywają się w soboty w pomieszc-
zeniach naszej Misji na Gaustr. 40. We wrześniu zajęcia odbędą się w następu-
jących terminach: 8.09, 15.09, 22.09., 29.09.

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św.


