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Jezus przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. 
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi
i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. 
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 

Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił
i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski od Pana. 

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich 
w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: 
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». 

 
Łk 4,16-21

Niech każdy nasz dzień będzie kształtowany przez ponowne spotkanie 
z Chrystusem, Słowem Ojca, które stało się ciałem (…) Uciszmy się, by 
słuchać słowa Pańskiego i nad nim medytować, ażeby dzięki skutecznemu 
działaniu Ducha Świętego nadal mieszkało i żyło w nas przez wszystkie dni 
naszego życia i do nas mówiło.

Papież Benedykt XVI, Verbum Domini



Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu 
roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz 

Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem 
we wspólnocie wierzących. Pismo Święte i sakramenty są nierozłączne.

Papież Franciszek

O potrzebie znajomości Pisma Świętego

Nikt z nas nie ma przepisu na dobre i właściwe przeżywanie Pisma Świętego 
ani nikt nie może nikomu takiej recepty przekazać. Każdy musi sam dla siebie 
zdobyć tę umiejętność, zwłaszcza że jest ona zawsze równoznaczna z szukaniem 
tego, co pragniemy znaleźć w księdze, która udziela nam odpowiedzi na dręczące 
nas pytania. Ponieważ w zależności od naszych niepokojów i trosk stawiamy 
Świętej Księdze różne pytania, każdy z nas powinien ją na swój własny sposób 
czytać, przeżywać i wsłuchiwać się w udzielane przez nią nauki. Krąg biblijny 
zasięgiem swoim obejmuje nie tylko trudne dziedziny naszej wiedzy, naszych 
doświadczeń życiowych i wzruszeń literackich, kształtujących i poszerzających 
nasz stosunek do Pisma Świętego, ale również i tych ludzi, którzy wpłynęli swoim 
działaniem na pogłębienie naszego stosunku do natchnionych Pism. Umiłowanie 
i przeżywanie Pisma Świętego jest zawsze wypadkową wielu bodźców, bardzo 
osobistych, niekiedy trudnych do ujawnienia, sformułowania, a nawet do uchwy-
cenia. Przeżywanie Biblii, czyli jej umiejętne czytanie, uzależnione jest zatem od 
całego zespołu niezwykle złożonych psychologicznych i kulturowych przesła-
nek, a przede wszystkim od owego szczególnego słuchu – nazywam go słuchem 
biblijnym – który czyni nas wrażliwymi na piękno, głębię i mądrość objawionego 
słowa. Podobnie jak istnieje możliwość umuzykalnienia człowieka o przytępionej 
wrażliwości muzycznej, tak samo istnieją środki umożliwiające wnikliwe i mądre 
czytanie Pisma Świętego. (…) Pismo Święte jest u nas kupowane, ale nie dość 
czytane. Liczba sprzedanych egzemplarzy nie jest równoznaczna z liczbą czytel-
ników. Znam domy katolickie, które wprawdzie posiadają Pismo Święte, ale nikt z 
domowników po nie nie sięga. Nowy Testament jest dla tych ludzi oleodrukowym 
wspomnieniem z dzieciństwa, Stary natomiast – nieznanym, ciemnym, 
tajemniczym zaułkiem, skwapliwie omijanym ponurym gettem, do którego wcho-
dzi się niechętnie, bez zaufania i na pewno z lękiem.(…) Każdy musi 
samodzielnie wędrować do Biblii. Każdy musi sobie do niej własną drogę 
wymościć. Popatrzmy prawdzie w oczy. Wielu ludziom Pismo Święte wydaje się 
być niepotrzebne do życia i wiary. Wierzą w Chrystusa, nie wiedząc, kim On jest. 
Ich wiedza o Bogu-Człowieku składa się z kilku prawd katechizmowych i z luź-
nych, niepowiązanych ze sobą opowiadań ewangelicznych. Można zaryzykować 
twierdzenie, że szerokie rzesze katolików wierzą w Chrystusa, nie znając Pisma 
Świętego. Nie kwestionuję szczerości ich uczuć religijnych, ale trudno nie 
zauważyć, że taka świadomość wyznaniowa, oderwana od swoich historycznych 
korzeni, przeobraża się w praktyce w mitologię o prymitywnych treściach. 
Codzienna lektura Ewangelii zmusza nas do konfrontacji naszego życia z nauką 
Chrystusa. 



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

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 8.02.

Msze Święte i nabożeństwa w lutym

Niedziela, 16.02.: 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, 7.02.: 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. z niedzieli
Sobota, 1.02.: I sobota miesiąca

Niedziela, 2.02.: Święto Ofiarowania Pańskiego
Dzień Życia Konsekrowanego

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, 9.02.: 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, 14.02.; św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 15.02.

Niechęć człowieka do codziennego czytania Pisma Świętego jest najczęściej 
owocem lenistwa, biorącego swój początek w uczuciu trwogi przed konfrontacją z 
prawdą Boga. W sądzie nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów 
prawnych. Chrystus żądał od ludzi, by czcili to, co znają. 
W rozmowie z Samarytanką przy studni Jakubowej wyraźnie powiedział: 
„Wy wielbicie to, czego nie znacie, a my wielbimy to, co znamy...” 
(Ewangelia św. Jana 4,22).

Fragmenty książki „Krąg biblijny” Romana Brandstaettera



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

Biuro Parafialne

Terminy

Biuro parafialne będzie zamknięte w dniach 24.02 i 25.02.
Pilne sprawy można załatwiać w zakrystii po każdej Mszy św.

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: 1.02., 8.02. – zabawa karnawałowa, 29.02.

2.02. – na Mszy św. w kościele St. Ignaz o godz. 11:30 Jasełka w wyko-
naniu uczniów naszej szkoły.
9.02. – Msza św. dla dzieci w kaplicy św. Rocha o godz. 10:00; po 
Mszy św. katecheza dla najmłodszych oraz spotkanie ministrantów.
29.02. – po Mszy św. w kaplicy św. Rocha spotkanie Kręgu biblijnego.

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, 23.02.: VII Niedziela Zwykła

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św.

Środa, 26.02.: Popielec
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 19:30: Msza św. 
  z obrzędem posypania głów popiołem 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 29.02.

Piątek, 28.02.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

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

Piątek, 21.02.: św. Piotra Damianiego
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 


