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Pomnij, 
o Najświętsza Panno Maryjo, 
że nigdy nie słyszano, 
abyś opuściła tego, 
kto się do Ciebie ucieka, 
Twej pomocy wzywa, 
Ciebie o przyczynę prosi. 
Tą ufnością ożywiony, 
do Ciebie, o Panno nad 
pannami i Matko, biegnę, 
do Ciebie przychodzę, 
przed Tobą jako grzesznik 
płaczący staję. 
O Matko Słowa, 
racz nie gardzić słowami moimi, 
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. 
Amen.

Modlitwa św. Bernarda

 „Uczyńmy Matkę Bożą gościem naszego codziennego życia, 
stałą obecnością w naszym domu, naszą bezpieczną przystanią. 

Powierzajmy Jej każdy dzień. Przyzywajmy Jej w każdy zaburzeniu. 
I nie zapominajmy do Niej powracać, aby Jej podziękować“.

Papież Franciszek



W sercu Kościoła jaśnieje Maryja. Jest Ona wspaniałym wzorem dla młodego 
Kościoła, który chce naśladować Chrystusa ze świeżością i posłuszeństwem. Będąc 
bardzo młodą, Maryja przyjęła zwiastowanie anioła i nie zrezygnowała z zadawania 
pytań (por. Łk 1, 34). Ale też miała duszę otwartą i powiedziała: „Oto Ja służebnica 
Pańska“ (Łk 1, 38). „Zawsze głębokie wrażenie wywołuje siła «tak» Maryi, młodej 
kobiety. Siła tego «niech mi się stanie», które powiedziała aniołowi. To było coś 
innego niż bierna lub zrezygnowana akceptacja. Maryja nie znała powiedzenia 
«zobaczymy, co się wydarzy». Była zdecydowana, zrozumiała, o co chodziło, i 
powiedziała «tak», nie owijając w bawełnę. To było coś znacznie więcej, coś in-
nego. Było to «tak» osoby, która chce się zaangażować i zaryzykować, która chce 
postawić wszystko na jedną kartę, bez innych gwarancji niż pewność, że niesie 
obietnicę. I pytam każdego z was: czy czujecie się tymi, którzy niosą 
obietnicę? Jaką obietnicę niosę w sercu, aby ją nieść dalej? Maryja niewątpliwie 
miała przed sobą trudną misję, ale trudności nie były powodem, by powiedzieć 
«nie». Z pewnością czekały Ją komplikacje, ale nie były to takie same komplikacje, 
jakie pojawiają się, gdy paraliżuje nas tchórzostwo, bo nie wszystko jest jasne lub 
zabezpieczone. Maryja nie wykupiła ubezpieczenia na życie!” (…)
Nie uchylając się ani nie ulegając złudzeniom, Maryja „potrafiła towarzyszyć w 
bólu swemu Synowi, […] wspierać Go swym spojrzeniem i chronić swym sercem. 
W bólu, który cierpiała, ale który Jej nie złamał. Była silną kobietą, która 
powiedziała «tak», która wspiera i towarzyszy, chroni i przygarnia. Ona jest wielką 
opiekunką nadziei. […] Od Niej uczymy się mówić «tak» upartej cierpliwości i 
kreatywności tych, którzy się nie zniechęcają i zaczynają od nowa”.
Maryja była dziewczyną o wspaniałej duszy, pełną radości (por. Łk 1, 47), młodą 
dziewczyną o oczach jaśniejących Duchem Świętym, która z wiarą kontemplowała 
życie i zachowywała wszystko w swoim sercu (por. Łk 2, 19.51). Była niespokojna, 
gotowa, by wyruszyć, była tą, która dowiedziawszy się, że kuzynka potrzebowała 
Jej, nie myślała o swoich własnych planach, ale „z pośpiechem” (Łk 1, 39) poszła 
w góry. A kiedy trzeba było chronić swoje dziecko, udała się z Józefem do odległe-
go kraju (por. Mt 2, 13-14). Dlatego pozostała pośród uczniów zgromadzonych na 
modlitwie w oczekiwaniu Ducha Świętego (por. Dz 1, 14). W ten sposób, w Jej 
obecności narodził się młody Kościół, wraz z Apostołami, którzy wyruszyli, aby 
uczestniczyć w narodzinach nowego świata (por. Dz 2, 4-11). Ta dziewczyna jest 
dzisiaj Matką, która czuwa nad dziećmi, czuwa nad nami, swoimi dziećmi, którzy 
kroczymy przez życie, często znużeni, potrzebujący, ale pragnący, aby światło 
nadziei nie zgasło. Tego właśnie chcemy: aby światło nadziei nie zagasło. 

Papież Franciszek, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christus vivit (nr. 43-48)

Dziewico i Matko, Maryjo, Ty, któraś pod tchnieniem Ducha przyjęła Słowo 
życia w głębi Twej pokornej wiary, całkowicie oddana Odwiecznemu, pomóż 
nam wypowiedzieć nasze «tak» wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd 
naglącej, by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie.

Papież Franciszek

MARYJA, DZIEWCZYNA Z NAZARETU



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

Msze Święte i nabożeństwa w maju

Środa, 1.05.: św. Józefa, rzemieślnika
Mainz:  Kaplica św. Rocha godz. 18:00 Msza św.

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 
Czwartek, 2.05.: św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

Niedziela, 5.05.: III Niedziela Wielkanocna
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Środa, 8.05.: św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 18:00 Msza św. 

Niedziela, 12.05.: IV Niedziela Wielkanocna
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

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, 19.05.: V Niedziela Wielkanocna

Piątek, 3.05.: NMP Królowej Polski, I piątek miesiąca
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17:00 Adoracja i okazja do 
  spowiedzi; godz. 18:00 Msza św.

Sobota, 4.05.: św. Floriana, I sobota miesiąca
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Piątek, 10.05.
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 18:00 Msza św. 

Sobota, 11.05.
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Piątek, 17.05.
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 18:00 Msza św. 

Sobota, 18.05.
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli



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 maju zajęcia te odbędą się w 
następujących terminach: 4.05, 11.05., 18.05., 25.05.

Terminy

10.05. – międzynarodowe nabożeństwo fatimskie z procesją w kościele St. 
Quintin o godz. 20:00. 
19.05. – Msza św. dla dzieci w kaplicy św. Rocha o godz. 10:00; po Mszy 
katecheza dla dzieci przedszkolnych oraz spotkanie ministrantów.
26.05. – rocznica I Komunii św. w kościele St. Ignaz o godz. 11:30. 

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

Czwartek, 30.05.: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

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, 26.05.: VI Niedziela Wielkanocna

Sobota, 25.05.
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

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

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św.

Piątek, 31.05.: Nawiedzenie NMP

Piątek, 24.05.: NMP Wspomożycielki Wiernych
Mainz:   Kościół św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 


