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Ave Maria, Niewiasto wiary, 
pierwsza spośród uczniów! 
Dziewico Matko Kościoła, 
pomóż nam zawsze 
zdawać sprawę z nadziei, 
która jest w nas, 
ufając w dobroć człowieka
i w miłość Ojca. 
Naucz nas budować świat 
od środka: w głębokości 
milczenia i modlitwy, 
w radości miłości braterskiej, 
w niezastąpionej płodności Krzyża. 
Święta Maryjo, 
Matko wierzących, 
Pani nasza z Lourdes, 
módl się za nami. Amen.

św. Jan Paweł II

11 lutego 1958 r. w Lourdes, we Francji, miało miejsce pierwsze z osiemnastu 
objawień Matki Bożej, których adresatką była Bernardetta Soubirous.

Treścią orędzia Maryi jest wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego 
Kościoła do modlitwy oraz pokuty.



Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego 2019

Drodzy Bracia i Siostry, „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Są to 
słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, 
aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.
Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w sposób uroczysty będzie 
obchodzony w Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół – Matka 
wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego 
daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą 
ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, 
bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez 
które daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”. Życie jest darem od Boga, jak 
napomina święty Paweł: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7). 
Egzystencja, właśnie dlatego, że jest darem, nie może być uważana za zwykłe 
posiadanie czy prywatną własność, zwłaszcza w obliczu zdobyczy medycyny i 
biotechnologii, które mogłyby doprowadzić człowieka do ulegnięcia pokusie 
manipulowania „drzewem życia” (por. Rdz 3,24). (…) 
Każdy człowiek jest biedny, potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy się, aby żyć, 
potrzebujemy opieki naszych rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym etapie 
życia nikt z nas nie jest w stanie całkowicie uwolnić się od potrzeby i pomocy 
innych, nie jest też nigdy w stanie przezwyciężyć granicy bezsilności przed kimś 
lub przed czymś. To jest ten stan, który charakteryzuje nasze bycie „stworzeniami”. 
Uczciwe uznanie tej prawdy zachęca nas do pozostawania pokornymi i do 
praktykowania z odwagą solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia. (…) 
Na okoliczność uroczystej celebracji w Indiach chciałbym z radością i podziwem 
przypomnieć postać Świętej Matki Teresy z Kalkuty, wzorca miłości, która 
uwidoczniła miłość Boga wobec ubogich i chorych. „Matka Teresa przez całe 
swoje życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, gotową do służenia 
wszystkim przez przyjmowanie i obronę ludzkiego życia, tego nienarodzonego 
oraz tego opuszczonego i odrzuconego. Pochylała się nad osobami wyczerpanymi, 
pozostawionymi śmierci na poboczach dróg, rozpoznając w nich godność daną im 
przez Boga; zabierała głos wobec możnych tej ziemi, aby uznali swoje winy wobec 
zbrodni ubóstwa stworzonego przez nich samych. Miłosierdzie było dla niej ‘solą’, 
która nadaje smak każdemu jej działaniu i ‘światłem’ rozjaśniającym ciemności 
tych, którzy nie mieli już nawet łez, aby płakać nad swoim ubóstwem i cierpieniem. 
Jej misja na obrzeżach miast i na egzystencjalnych peryferiach pozostaje w 
naszych czasach wymownym świadectwem Bożej bliskości wobec 
najbiedniejszych z biednych”. 

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan 
Paweł II wyznaczając jego datę na wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. 

Po raz pierwszy obchodzono Dzień Chorego w tym francuskim 
sanktuarium maryjnym w 1993 r.

Papieże wystosowują na ten dzień specjalne orędzie.



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, 08.02.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 09.02.

Msze Święte i nabożeństwa w lutym

Piątek, 1.02.: 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, 2.02. Święto Ofiarowania Pańskiego
Dzień Życia Konsekrowanego, I sobota miesiąca

Niedziela, 3.02. IV 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, 10.02. V 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.

Piątek, 15.02.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Święta Matka Teresa pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania 
musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu na język, 
kulturę, grupę etniczną czy religię. Jej przykład nadal prowadzi nas do 
poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia 
i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy cierpią. (…) 
Wiemy, że zdrowie jest relacyjne, zależy od interakcji z innymi i potrzebuje 
zaufania, przyjaźni i solidarności. To jest dobro, którym można się cieszyć „w 
pełni” wyłącznie, gdy się nim dzieli. Wskaźnikiem zdrowia chrześcijanina jest 
radość z bezinteresownego daru. Was wszystkich zawierzam Maryi, Uzdrowieniu 
chorych. Niech nam pomaga dzielić się darami otrzymanymi w duchu dialogu i 
wzajemnego przyjęcia, abyśmy żyli jak bracia i siostry, uważni na potrzeby jedni 
drugich, abyśmy wiedzieli, jak dawać z sercem hojnym i uczyli się radości z 
bezinteresownej służby. 



Terminy

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 lutym zajęcia odbędą się w 
następujących terminach: 2.02., 9.02., 16.02. (zabawa karnawałowa).

3.02. – obchody 30-lecia pracy ks. prał. Leona Sądowicza w PMK 
Mainz; na Mszy św. w kościele St. Ignaz o godz. 11.30 Jasełka w wyko-
naniu uczniów naszej szkoły.
17.02. – Msza św. dla dzieci w kaplicy św. Rocha o godz. 10.00; 
po Mszy św. katecheza dla dzieci przedszkolnych oraz spotkanie            
ministrantów.

Bierzmowanie 2019
Katechezy przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania odbywają się w so-
boty przy kaplicy św. Rocha po Mszy św. o godz. 18.00. W styczniu w termi-
nach: 2.02., 9.02., 16.02.

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, 24.02. VII Niedziela Zwykła
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Sobota, 23.02. św. Polikarpa, biskupa i męczennika

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św.

Niedziela, 17.02. VI Niedziela Zwykła
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.

Piątek, 22.02. Święto Katedry św. Piotra
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 16.02.


