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„Człowiek,
ażeby pod otaczającymi go
warunkami wolnym był, 
musi mieć za co żyć 
i za co umierać – 
ale śmierć, nie będąc celem jego,
owszem: nieprzyjacielem jego, 
winna się coraz zmniejszać 
w sile swojej, 
w sile uśmiertelniania. 

Czyli, człowiek coraz więcej 
zmartwychwstający 
coraz więcej i śmierć pokonywa 
za przykładem Zbawiciela świata, 
który zwyciężył śmierć”.

Cyprian Kamil Norwid

Wszechmogący, wieczny Boże, który rozciągasz swą władzę nad żywymi 
i umarłymi, pokornie Cię błagamy, aby ci, za których się modlimy, za przyczyną 

Twojej Najświętszej Matki i wszystkich Świętych dostąpili radości życia 
wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 



Wszystkie problemy człowieka z sobą sprowadzają się do problemów z cza-
sem, a wszystkie problemy z czasem mają jedno imię – ŚMIERĆ.
Tego nie trzeba uzasadniać. I nawet nie potrzeba wysilać się na specjalną 
szczerość wobec siebie (o którą zwykle tak trudno). Wystarczy tylko wsłuchać 
się w dobrze znane, choć nieczęsto stawiane wprost pytanie: Czy śmierć 
mnie zniszczy? (skurcz strachu przed pustką nicości). Czy w jakiś sposób 
przeżyję własną śmierć? (odruch niedowierzania wobec czegoś, co nie da 
się wyobrazić). Czy religia nie jest w gruncie rzeczy tylko próbą oswojenia 
własnej śmierci? Tylko? A może aż? Bo jeżeli śmierć nie jest totalną zagładą, 
lecz jedynie „wyjściem poza”, to nagle wszystko nabiera innego znaczenia. 
Przede wszystkim różnica między dobrem a złem przestaje być moją prywatną 
sprawą. Czyn dobry i czyn zły nie roztapiają się bezpowrotnie w przeszłości, 
lecz z perspektywy bezczasowego istnienia stają się tak realne jak każde inne 
zdarzenie wpisane w historię świata. To nie tylko problem odpowiedzialności 
za złe czyny, ale to przede wszystkim nowy wymiar dla twórczości dobra. 
Miarą wartości dzieła sztuki jest jego zmierzenie się z czasem. Za wielkie 
dzieła sztuki uznajemy tylko te, które zwyciężają próbę czasu. Jeżeli czas nie 
niszczy wszystkiego, lecz sam jest epizodem bezczasowego istnienia, to nawet 
ulotny gest (podanie życzliwej ręki lub uśmiech w stronę kogoś, kto tego 
uśmiechu potrzebuje) nie mija z chwilą swego zaistnienia, ale staje się trwałą 
wartością w strukturze rzeczywistości.
Życie z groźbą przemijania na karku jest ustawiczną pogonią za sensem. 
Szukamy sensu w dniu dzisiejszym, ale gdy już zbliżamy się do sensu, gdy 
już mamy go uchwycić, okazuje się, że polowaliśmy na mgiełkę, która znowu 
uciekła do horyzontu. Ale jeżeli to prawda, że czas nie jest nieubłaganym 
odmierzaniem istnienia, lecz tylko pewną cechą architektury Wszechświata, to 
sensu nie trzeba szukać w przyszłości; sens po prostu JEST i sam czas 
pozostaje nim ogarnięty. To jedynie my, uczestnicząc w przemijającej 
strukturze świata, dostrzegamy sens mgliście i niejasno, bo jest on w całości, 
a my doświadczamy zawsze tylko jej ulotnego fragmentu, który nazywamy 
teraźniejszą chwilą.

Ks. Michał Heller, Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje, s. 127n.

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie…
W proch każesz powracać śmiertelnym i mówisz: Synowie ludzcy, wracajcie…

Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; 
a większość z nich to trud i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy…

Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca…
Psalm 90

Życie z groźbą przemijania na karku



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 listopadzie

Niedziela, 3.11.: XXXI 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, 10.11.: XXXII Niedziela Zwykła

Piątek, 1.11.: Uroczystość Wszystkich Świętych

Sobota, 2.11.: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,
I sobota miesiąca

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

Piątek, 8.11.
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św.

Sobota, 9.11.: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Piątek, 15.11.
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, 17.11.: XXXIII Niedziela Zwykła

Sobota, 16.11.
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Piątek, 22.11.: św. Cecylii
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Sobota, 23.11.
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

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.



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 
niedziele w kościele Liebfrauen o godz. 15.30. W listopadzie zajęcia 
odbędą się w następujących terminach: 10.11., 17.11., 24.11.

Terminy

3.11. – katecheza dla najmłodszych w kaplicy św. Rocha o godz. 10.30.
10.11. – wybory do Rady Parafialnej
17.11. – Msza św. dla dzieci w kaplicy św. Rocha o godz. 100.00; 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, 24.11.: Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata

Katechezy i nauka j. polskiego
Zajęcia z języka polskiego oraz katechezy odbywają się w soboty w 
pomieszczeniach Misji na Gaustr. 40. W listopadzie zajęcia odbędą się 
w następujących terminach: 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.

Piątek, 29.11.
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św.

Sobota, 30.11.: św. Andrzeja Apostoła
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Biuro Parafialne
W listopadyie biuro będzie nieczynne w dniach: 1.11., 5.11., 19.11., 
21.11., 29.11. Pilne sprawy można załatwiać w zakrystii po każdej 
Mszy św.


