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Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, 
których nie moglibyśmy unieść, 
ani nie stawia nam wymagań, 

którym nie moglibyśmy sprostać, 
jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą.

Ze spojrzeniem utkwionym w Chrystusie,
umocnieni nadzieją, która zawieść nie może,
kroczmy razem drogami nowego tysiąclecia:

„Wstańcie, chodźmy!”
Św. Jan Paweł II

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, 
kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego 
nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski 
Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 XIX Dzień Papieski



Nasza synowska przynależność do Boga nigdy nie jest aktem indywidualnym, ale 
zawsze kościelnym: z komunii z Bogiem Ojcem i Synem i Duchem Świętym rodzi 
się nowe życie razem z wieloma innymi braćmi i siostrami. A to Boże życie nie jest 
produktem na sprzedaż – nie uprawiamy prozelityzmu – lecz bogactwem, które trze-
ba dawać, przekazywać, głosić: takie jest znaczenie misji. Darmo otrzymaliśmy ten 
dar i darmo się nim dzielimy, nie wykluczając nikogo. Bóg chce, aby wszyscy ludzie 
zostali zbawieni dzięki poznaniu prawdy i doświadczeniu Jego miłosierdzia, dzięki 
Kościołowi, który jest powszechnym sakramentem zbawienia.

Kościół wypełnia swą misję w świecie: wiara w Jezusa Chrystusa daje nam 
właściwą miarę wszystkich rzeczy, sprawiając, że postrzegamy świat oczyma i 
sercem Boga. Nadzieja otwiera nas na odwieczną perspektywę życia Bożego, w 
którym naprawdę uczestniczymy; miłość, której przedsmak mamy w sakramentach i 
miłości braterskiej, pobudza nas do pójścia aż na krańce ziemi. Kościół wychodzący 
aż na najodleglejsze krańce wymaga stałego i nieustannego nawrócenia misyjnego.

Jest to nakaz, który dotyczy nas bardzo bezpośrednio: zawsze jestem misją; 
zawsze jesteś misją; każda ochrzczona i każdy ochrzczony jest misją. Ten kto, miłuje 
wyrusza w drogę, jest pobudzony, by wyjść ze swoich ograniczeń, jest pociągnięty i 
pociąga, daje siebie drugiemu i nawiązuje relacje rodzące życie. Nikt nie jest 
bezużyteczny i nieistotny dla Bożej miłości. Każdy z nas jest misją w świecie, po-
nieważ jest owocem Bożej miłości.

To posłanie należy do obowiązków chrześcijanina, aby nikomu nie zabrakło głosze-
nia jego powołania do stawania się przybranym dzieckiem, pewności jego god-
ności osobistej i przyrodzonej wartości każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do 
naturalnej jego śmierci. Rozprzestrzeniająca się sekularyzacja, w której dokonuje się 
pozytywne i kulturowe odrzucenie Bożego ojcostwa w naszej historii, uniemożliwia 
jakiekolwiek autentyczne powszechne braterstwo, wyrażające się we wzajemnym 
szacunku dla życia każdego człowieka. Bez Boga Jezusa Chrystusa wszelka różnica 
sprowadza się do piekielnego zagrożenia, uniemożliwiając jakąkolwiek braterską 
akceptację i owocną jedność rodzaju ludzkiego.

Maryi, naszej Matce powierzamy misję Kościoła. Zjednoczona ze swoim Synem, 
od momentu wcielenia Dziewica wyruszyła, dała się całkowicie wciągnąć w misję 
Jezusa, misję, która u stóp krzyża stała się także Jej misją: by współpracować jako 
Matka Kościoła w zrodzeniu w Duchu i w wierze nowych Bożych synów i córek.

Boże, Ty chcesz, aby Twój Kościół był dla narodów sakramentem zbawienia i 
prowadził dzieło Chrystusa aż do końca wieków, obudź w sercach wierzących 

prawdziwą troskę o zbawienie całego świata, aby z wszystkich narodów 
powstał i wzrastał jeden lud święty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”
Orędzie papieża Franciszka ma Światowy Dzień Misyjny 2019 (fragmenty)



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 październiku

Niedziela, 6.10.: XXVII 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.

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kaplica św. Rocha – godz. 10:00 Msza św. dla dzieci; katecheza  
  dla najmłodszych, spotkanie ministrantów
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – od godz. 16:00 Msza św.

Niedziela, 13.10.: XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzień Papieski

Piątek, 4.10.: św. Franciszka z Asyżu, I piątek miesiąca
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, 
  okazja do spowiedzi; godz. 18:00 Msza św. 

Sobota, 5.10.: św. Faustyny Kowalskiej, I sobota miesiąca
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Piątek, 11.10.: św. Jana XXIII
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Sobota, 12.10.: bł. Jana Beyzyma
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Piątek, 18.10.: św. Łukasza Ewangelisty
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

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, 20.10.: XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Światowy Dzień Misyjny

Sobota, 19.10.: bł. Jerzego Popiełuszko
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Piątek, 25.10.
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Sobota, 26.10.
Mainz:   Kaplica św. Rocha – 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 w Worms
W Worms katechezy przygotowujące do I Komunii odbywają się w nie-
dziele w kościele Liebfrauen o godz. 15.30. W październiku ze wzglę-
du na ferie jesienne katechezy odbędą się w następujących terminach: 
20.10., 27.10.

Terminy
7.10. – nabożeństwo „Leben-Jesu-Rosenkranz” w katedrze w Mainz o 
godz. 19:00.
11.10. – międzynarodowe nabożeństwo różańcowe: rozpoczęcie w ogrodzie 
Sióstr Klarysek o godz. 18:30, następnie Msza św. w kościele St. Emmeran.
13.10. – XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy”; składka na 
Dzieło Nowego Tysiąclecia.
20.10. – Światowy Dzień Misyjny; składka na cele misyjne. Msza św. dla dzieci 
w kaplicy św. Rocha o godz. 10:00, po Mszy św. katecheza dla najmłodszych i 
spotkanie ministrantów.

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.

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św.

Niedziela, 27.10.: XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Katechezy i nauka j. polskiego

Zajęcia z języka polskiego oraz katechezy odbywają się w soboty w po-
mieszczeniach Misji na Gaustr. 40. W październiku ze względu na ferie 
jesienne zajęcia odbędą się w następujących terminach: 19.10., 26.10.

Biuro parafialne
W dniach: 3.10., 15.10. biuro będzie zamknięte. Pilne sprawy można 
załatwiać w zakrystii po każdej Mszy św.


