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„Wielki Post“ Syna Bożego polegał na tym, 
że wyszedł On na pustynię, 
aby wprowadzić stworzenia na nowo 
do tego ogrodu komunii z Bogiem, 
który był wcześniej niż grzech pierworodny. 
Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem 
po tej samej ścieżce.
	 	 	 	 	 Papież	Franciszek

« Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: prze-
chodzić od pokusy „pożerania“ wszystkiego, celem zaspokojenia naszej 
chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę 
naszego serca. »



Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2019 roku 
(Fragmenty)

Drodzy bracia i siostry! Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest
naszą Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie oczeki-
wać świąt wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia 
osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego». W ten sposób od Wielkanocy do Wielkanocy 
możemy podążać do pełni tego zbawienia, które już otrzymaliśmy dzięki tajemnicy 
paschalnej Chrystusa (...) Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak osoba odkupiona, 
która pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu (por. Rz 8,14), i wie, jak rozpoznać 
i zastosować w praktyce prawo Boże, począwszy od tego zapisanego w jego sercu i 
naturze, czyni dobro także stworzeniu, współpracując w jego odkupieniu (...) 
Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, często zachowujemy się 
destrukcyjnie nie tylko wobec nas samych, ale także wobec bliźnich i innych 
stworzeń, uważając, mniej lub bardziej świadomie, że możemy ich używać według 
własnej woli. Zaczyna wtedy dominować brak umiarkowania, prowadząc do stylu 
życia naruszającego te granice, które nasza ludzka kondycja i natura każą nam szano-
wać, podążając za tymi niekontrolowanymi pragnieniami, które w Księdze Mądrości 
przypisuje się ludziom niegodziwym lub tym, którzy nie uznają Boga jako punktu 
odniesienia dla swoich działań i nie mają nadziei na przyszłość (...) Wiemy, że 
przyczyną każdego zła jest grzech, od którego pojawienia się wśród ludzi zerwana 
została komunia z Bogiem, z innymi i ze stworzeniem, z którym jesteśmy połączeni 
przede wszystkim przez nasze ciało (...) Grzech, który mieszka w sercu człowieka 
(por. Mk 7,20-23) - i objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, 
brak zainteresowania dobrem innych, a często także własnym - prowadzi do wy-
korzystywania stworzenia, osób i środowiska zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, 
która każde pragnienie uważa za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do 
zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdominowani (...) Razem z nami całe 
stworzenie jest powołane do wyjścia „z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w 
wolności i chwale dzieci Bożych“ (Rz 8,21). Wielki Post jest sakramentalnym zna-
kiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejsze-
go wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczegól-
nie poprzez post, modlitwę i jałmużnę (...) I w ten sposób na nowo odkryć radość z 
planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci 
i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście (...) Nie pozwólmy, aby 
ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść 
na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a 
wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w 
trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W 
ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grze-
chem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.

« Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego 
ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. 
Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego 
dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. »



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

Piątek, 08.03.: św. Jana Bożego, zakonnika
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17:30 Droga krzyżowa i Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 09.03.

Msze Święte i nabożeństwa w marcu

Piątek, 1.03.: I piątek miesiąca
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17:00 adoracja Najśw. Sakramentu,  
  okazja do spowiedzi; godz. 18:00 Msza św.

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 
Sobota, 2.03.  I sobota miesiąca

Niedziela, 3.03. VIII Niedziela Zwykła
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, 10.03. I Niedziela Wielkiego Postu
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Gorzkie żale i Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Gorzkie żale i Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 15:40 Gorzkie żale i Msza św.

Piątek, 15.03.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17:30 Droga krzyżowa i Msza św. 

Środa, 6.03.: Popielec
Mainz:  Kościół St. Emmeran – godz. 19:30 Msza św. z obrzędem 
  posypania głów popiołem 

Niedziela, 17.03. II Niedziela Wielkiego Postu
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Gorzkie żale i Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Gorzkie żale i Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 15:40 Gorzkie żale i Msza św.

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 16.03.

Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z uroczystości
Wtorek, 19.03.: Uroczystość św. Józefa

Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 17:30 Droga krzyżowa i Msza św.
Piątek, 22.03.

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 23.03.



Katechezy przedmałżeńskie

Godziny otwarcia: pn. i czw.: 16:00-18:00
wt. i pt.: 9:00-12:00
E-mail: pmk-mainz@t-online.de
www.pmk-mainz.de
https://www.facebook.com/PMK.Mainz/

PMK Mainz 
Gaustrasse 40
55116 Mainz
Tel. 06131 234816
Fax: 06131 225155

Katechezy i nauka j. polskiego
Zajęcia z języka polskiego oraz katechezy odbywają się w soboty w 
pomieszczeniach Misji na Gaustr. 40. W marcu zajęcia odbędą się w 
następujących terminach: 9.03., 16.03., 23.03., 30.03.

Katechezy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa odbędą się w 
dwie kolejne soboty marca 16.03. i 23.03. w sali przy kaplicy św. Rocha 
w godz. 16:00-18:00.

Bierzmowanie 2019
Katechezy przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania odbywają się w 
soboty przy kaplicy św. Rocha po Mszy św. o godz. 18:00 – w marcu w termi-
nach: 9.03., 16.03., 23.03., 30.03.

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Gorzkie żale i Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Gorzkie żale i Msza św.
Alzey:   Kościół St. Josef – godz. 14:00 Gorzkie żale i Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 15:40 Gorzkie żale i Msza św.

Niedziela, 31.03.: IV Niedziela Wielkiego Postu
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Sobota, 30.03.

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św.

Niedziela, 24.03.: III Niedziela Wielkiego Postu
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Gorzkie żale i Msza św.
  Kaplica św. Rocha – godz. 10:00 Msza św. dla dzieci; katecheza  
  dla dzieci przedszkolnych; spotkanie ministrantów
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Gorzkie żale i Msza św.
Worms:    Liebfrauenkirche – godz. 15:40 Gorzkie żale i Msza św.

Piątek, 29.03. 
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 17:30 Droga krzyżowa i Msza św. 

Poniedziałek, 25.03.: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z uroczystości

W marcu biuro będzie nieczynne w dniach: 4.03.; 5.03.

Biuro parafialne


