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Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. 

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna 
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 
przychodzi jednocześnie jak patos i humor 
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej 
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu 
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon 
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć 
kochamy wciąż za mało i stale za późno 

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze 
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

ks. Jan Twardowski

Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie,  
wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj 
im świeci wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci.



Badając naturę naszego ludzkiego dramatu, odkrywamy przede wszystkim, że pra-
wem naszego bytu jest nieustanna walka życia ze śmiercią. My całym naszym istnie-
niem jesteśmy wplątani w tą walkę – walkę życia ze śmiercią. Naszymi sympatiami,          
naszymi codziennymi wysiłkami wyciągamy siebie w stronę życia, ale de facto  
jesteśmy skazani na śmierć (…) Śmierć nie płynie z nas: śmierć jest obecnością w nas, 
ale jest dla nas obcością, jest przedmiotem naszego protestu, naszego obrzydzenia.
I taka jest treść naszego istnienia. Jest w tym naszym istnieniu wewnętrzne rozdarcie – 
z jednej strony życie, z drugiej strony śmierć – i jest walka między życiem i śmiercią. 
Walka, która się rozgrywa zawsze, bez ustanku, w każdym momencie naszego życia, 
choćbyśmy o niej nie wiedzieli, choćbyśmy o niej pozornie zapomnieli. I w sam środek 
tej walki między życiem a śmiercią, w sam rdzeń tej walki wchodzi Jezus Chrystus. 
Wchodzi pod postacią swojej ofiary krzyżowej, wchodzi pod postacią Eucharystii. Tam 
właśnie, gdzie w nas trwa nieustanny konflikt życia i śmierci, konflikt rozgrywający się 
na różnych płaszczyznach, tam wtargnął Chrystus. Tu leży istota chrześcijaństwa. W 
Chrystusie wszystko do tego zmierzało, żeby tam wtargnąć. W tym celu były „słowa 
żywota” (…), w tym celu była wiara, która „daje nowe życie”, w tym celu była ta nowa 
wizja miłości, która też miała nieść nowe życie. Wszystko było po to, aby w pewnym 
momencie Chrystus mógł wtargnąć w ten nasz konflikt pomiędzy życiem i śmiercią. 
(…) Chrystus jest po to, żeby wtargnąć w wewnętrzną walkę człowieka ze śmiercią i  
rozstrzygnąć tę walkę na rzecz istnienia, na rzecz życia. By uratować każdego z nas. 
(…) Poprzez to, że Chrystus umarł, i poprzez to, że jest ofiara Eucharystii, ludzkie 
skonanie nabiera najgłębszego sensu. Dzieło naprawy, jakie Jezus Chrystus przyniósł, 
objęło sobą rzecz najbardziej zadziwiającą: naprawę ludzkiej śmierci, jakiejś zmiany 
absurdu tej śmierci, wewnętrznego pogaństwa, które w śmierci jest zakorzenione. 
Jezus Chrystus dokonuje tego przeistoczenia w ten sposób, że oto teraz właśnie przez 
śmierć człowiek osiągnie tajemnicze życie po niej (…) Można powiedzieć, że śmierć 
Jezusa Chrystusa była sakramentem, który daje ludziom nowe życie. I teraz o tyle, 
o ile człowiek wchodzi w swoją własną śmierć, to i jego śmierć staje się jak gdyby 
sakramentem, który przybliża człowiekowi nowe życie (…) Kto wejdzie w dramat 
swej własnej śmierci tak, aby z tej śmierci uczynić dobrą śmierć, to tak jakby przyj-
mował nowy sakrament, poza którym czeka go to tajemnicze Chrystusowe życie (…)     
Chrystus na krzyżu pokazuje nam, jak mamy umierać (…) My umieramy po Chrystu-
sie nadal, i umierać będziemy, ale nasze umieranie nie będzie absurdalne. Będzie pełne 
sensu, tak jak pełne sensu jest obumieranie na wiosnę czy w jesieni ziarna, które za 
chwilę ma dzięki temu obumarciu nowym życiem zakiełkować.

ks. Józef Tischner
(tekst za www.tischner.pl)

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,
daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad 
śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Od-
kupiciela. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

 „Śmierć nie płynie z nas”



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, 6.10. – I sobota miesiąca
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Sobota, 10.11.: św. Leona Wielkiego

Niedziela, 4.11.: XXXI Niedziela Zwykła

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.

Piątek, 16.11.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 17.11.: św. Elżbiety Węgierskiej

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, 18.11.: XXXIII Niedziela Zwykła

Msze Święte i nabożeństwa w listopadzie

Piątek, 9.11.: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18.00: Msza św.

Niedziela, 11.11.: XXXII Niedziela Zwykła
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 uroczysta Msza św. z   
  okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Piątek, 2.11.: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,
I piątek miesiąca

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17.00: adoracja Najśw. Sakramentu,   
  okazja do spowiedzi; godz. 18.00: Msza św. 

Czwartek, 1.11.: Uroczystość Wszystkich Świętych
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.



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

PMK Mainz 
Gaustrasse 40
55116 Mainz

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

Pilne sprawy można załatwiać w zakrystii po każdej Mszy św.

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, 25.11.: Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata

Katechezy i nauka j. polskiego
Zajęcia z języka polskiego oraz katechezy odbywają się w soboty w 
pomieszczeniach Misji na Gaustr. 40. W listopadzie zajęcia odbędą się w 
następujących terminach: 10.11., 24.11.

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św.

4.11. – katecheza dla dzieci przedszkolnych w kaplicy św. Rocha o godz. 10.30.
11.11. – 100. rocznica odzyskania Niepodległości; Msza św. dla dzieci w koś-
ciele St. Ignaz o godz. 11.30
17.11. – centralne obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę: 
Offenbach: godz. 10.30 – Akademia w Capitol Theater (Kaiserstr. 106)
Frankfurt: godz. 14.00 – Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dzi-
wisza w kościele St. Bartholomäus (Domplatz 1).

Bierzmowanie 2019
Katechezy przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania odbywają się w 
soboty przy kaplicy św. Rocha po Mszy św. o godz. 18.00. W listopadzie w 
terminach: 10.11., 24.11.

Piątek, 23.11.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 24.11.

Piątek, 30.11.: św. Andrzeja Apostoła
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 


