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„Różaniec to modlitwa, 
którą bardzo ukochałem.
Przedziwna modlitwa! 
Przedziwna w swej prostocie 
i głębi zarazem.
Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem 
poprzez – można by powiedzieć – 
Serce Jego Matki.
Równocześnie zaś w te same    
dziesiątki różańca
serce nasze może wprowadzić 
wszystkie sprawy,
które składają się na życie
człowieka, rodziny, narodu, 
Kościoła, ludzkości.”

św. Jan Paweł II

Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył 
nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w                
różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i 
osiągnęli to, co one obiecują.



Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego 
rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez 
licznych świętych (…) Stanowi on bardzo wartościowy środek, sprzyjający 
podejmowaniu we wspólnocie wiernych tego wysiłku kontemplacji chrześci-
jańskiego misterium (…) Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą typowo me-
dytacyjną i odpowiada poniekąd „modlitwie serca” czy „modlitwie Jezusowej” 
(…) Odmawiając różaniec, wspólnota chrześcijańska wnika w spojrzenie Maryi 
i żyje jej wspomnieniami.
Na duchowej drodze różańca, opartej na nieustannym kontemplowaniu – razem 
z Maryją – Chrystusowego oblicza, ten wymagający ideał upodabniania się do 
Niego jest osiągany przez obcowanie, które moglibyśmy nazwać „przyjaciel-
skim”. Wprowadza nas ono w naturalny sposób w życie Chrystusa i pozwala 
nam jakby „oddychać” Jego uczuciami (…)
Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej 
do kontemplowania oblicza Chrystusa (…)
Różaniec staje na służbie tego ideału, wyjawiając ‚sekret‘, jak można łatwiej 
otworzyć się na głęboką, porywającą znajomość Chrystusa. Moglibyśmy 
to nazwać drogą Maryi. Jest to droga przykładu Dziewicy z Nazaretu, Nie-
wiasty wiary, milczenia i słuchania. Jest to równocześnie droga pobożności                     
maryjnej, ożywianej świadomością nierozerwalnej więzi łączącej Chrystusa i 
Jego Najświętszą Matkę: tajemnice Chrystusa są również, w jakimś sensie, ta-
jemnicami Maryi, nawet wówczas, gdy nie jest z nimi bezpośrednio związana, 
przez sam fakt, że żyje Ona Nim i dla Niego. Powtarzając w „Zdrowaś Maryjo“ 
słowa anioła Gabriela i św. Elżbiety, czujemy się pobudzani, by szukać wciąż 
na nowo u Maryi, w Jej ramionach i w Jej Sercu, „błogosławionego owocu Jej 
żywota” (por. Łk 1, 42)(…)
Różaniec proponuje charakterystyczną metodę medytacji tajemnic Chrys-
tusa ze swej natury sprzyjającą ich przyswajaniu. Jest to metoda oparta na                    
powtarzaniu. Dotyczy to przede wszystkim „Zdrowaś Maryjo”, powtarzane-
go aż dziesięciokrotnie przy każdej tajemnicy. Patrząc powierzchownie na 
to powtarzanie, można by traktować różaniec jako praktykę jałową i nużącą.             
Jednak do zupełnie innych wniosków na temat koronki można dojść, kiedy uzna 
się ją za wyraz nigdy nie znużonej miłości, która ciągle powraca do ukochanej 
osoby z gorącymi uczuciami, które, choć podobne w przejawach, są zawsze 
nowe ze względu na przenikającą je czułość (…)

„Różaniec. Ta modlitwa jest jeszcze dzisiaj dla bardzo wielu lu-
dzi znakiem i środkiem nawiązania najbardziej intymnej więzi z 
Chrystusem. W czasach trudnych, w udręczeniu, w samotności, w 
chorobie, w obliczu śmierci człowiek zawsze znajdował w różańcu 
pociechę, umocnienie i nowe siły.”

Fragmenty Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae          
Ojca św. Jana Pawła II



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.

Sobota, 13.10.: św. Honorata Koźmińskiego

Niedziela, 7.10.: XXVII 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, 19.10.: bł. Jerzego Popiełuszki
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 (Msza św. z niedzieli)
Sobota, 20.10.: św. Jana Kantego

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, 21.10.: XXIX Niedziela zwykła: Światowy Dzień Misyjny 

Piątek, 26.10.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 (Msza św. z niedzieli)
Sobota, 27.10.

Msze Święte i nabożeństwa w październiku

Piątek, 12.10.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18.00: Msza św.

Niedziela, 14.10.: XXVIII Niedziela zwykła: Dzień Papieski
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, 5.10.: św. Faustyny Kowalskiej, I piątek miesiąca
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17.00: adoracja Najśw. Sakramentu,   
  okazja do spowiedzi; godz. 18.00: Msza św. 
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55116 Mainz
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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, 28.10.: XXX Niedziela zwykła

Katechezy i nauka j. polskiego

Zajęcia z języka polskiego oraz katechezy odbywają się w soboty w 
pomieszczeniach Misji na Gaustr. 40. W październiku ze względu na ferie 
jesienne zajęcia odbędą się w następujących terminach: 20.10., 27.10.

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św.

7.10 – katecheza dla dzieci przedszkolnych w kaplicy św. Rocha o godz. 10.30.
14.10. – Dzień Papieski; składka na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
21.10. – Światowy Dzień Misyjny; składka na misje; Msza św. dla dzieci w 
kaplicy św. Rocha o godz. 10.00; katecheza dla dzieci przedszkolnych; spotka-
nie ministrantów.

Bierzmowanie 2019

Katechezy przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania odbywają się w 
soboty przy kaplicy św. Rocha po Mszy św. o godz. 18.00 – w październiku w 
terminach: 20.10., 27.10.

Katechezy przedmałżeńskie
Katechezy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa odbędą się w dwie 
kolejne soboty października 20.10. i 27.10. przy kaplicy św. Rocha w godz. 
16.00-18.00.


