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Dałeś nam przykład, o Jezu,
Czterdziestu dni umartwienia;
Aby w nas ducha odnowić,
Wymagasz postu i skruchy.

Stań więc pośrodku Kościoła
I spójrz na jego pokutę;
Ciebie pokornie prosimy,
Byś przez nią z grzechu nas 
obmył.

Daj przez doroczną pokutę
Dostąpić win odpuszczenia,
Byśmy z radością czekali

Na światło Nocy Paschalnej.

Hymn z Liturgii Godzin

Miłosierny Boże, niech okres pokuty i modlitwy 
przygotuje serca Twoich wiernych,

aby mogli godnie przeżyć misterium paschalne
i przekazać światu radosną nowinę o zbawieniu. Amen.



1.     Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia
Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa. (…) Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym 
przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem w adhortacji apostolskiej 
Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się 
zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego 
miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew 
przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz 
się nieustannie odradzać na nowo”. Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: 
ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać 
i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.
2.     Pilna potrzeba nawrócenia
(…) Doświadczenie miłosierdzia jest możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” 
z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie 
wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. 
Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle 
obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze 
uprzedza i wspiera. (…) Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak 
naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia 
zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli. 
(…) Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym złu-
dzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.
3.     Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi
Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyja-
jący naszemu nawróceniu. Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas poczucie 
wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej 
obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, 
dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami 
dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczynił” 
(2 Kor 5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie nasze 
grzechy, aż po „zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak powiedział papież 
Benedykt XVI. (…)
4.     Bogactwo, którym trzeba się dzielić, a nie gromadzić tylko dla siebie
Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia 
dla ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach (…)
Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami 
z najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w 
budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. (…)

W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej 
Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili 
nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i 

szczery dialog z Bogiem. 
Franciszek

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)
Fragmenty Orędzia Ojca św. na Wielki Post 2020



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, 7.03.

Msze Święte i nabożeństwa w marcu

Niedziela, 15.03.: III Niedziela Wielkiego Postu

Piątek, 6.03.: I piątek miesiąca
Mainz:  Kaplica św. Rocha – Od godz. 17:00 okazja do spowiedzi; 
  17:30 - Droga krzyżowa i Msza św., wystawienie Najśw. 
  Sakramentu i Litania do Serca Pana Jezusa

Niedziela, 1.03.: I Niedziela Wielkiego Postu
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Gorzkie żale i Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Gorzkie żale i Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 15:40 Gorzkie żale i Msza św.

Niedziela, 8.03.: II Niedziela Wielkiego Postu

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Gorzkie żale i Msza św.
  Kaplica św. Rocha – godz. 10:00 Msza św. dla dzieci; katecheza  
  dla najmłodszych; spotkanie ministrantów
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Gorzkie żale i Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 15:40 Gorzkie żale i Msza św.

Piątek, 13.03.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17:30 Droga krzyżowa i Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 14.03.

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Gorzkie żale i Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Gorzkie żale i Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 15:40 Gorzkie żale i Msza św.

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 21.03.

Piątek, 20.03.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17:30 Droga krzyżowa i Msza św. 

Czwartek, 19.03.: Uroczystość św. Józefa
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z uroczystości 

Niedziela, 22.03.: IV Niedziela Wielkiego Postu
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Gorzkie żale i Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Gorzkie żale i Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 15:40 Gorzkie żale i Msza św.



Biuro Parafialne

Terminy

W marcu biuro będzie nieczynne w dniach: 17.03., i 19.03.

Katechezy i nauka j. polskiego
Zajęcia z języka polskiego oraz katechezy odbywają się w soboty w 
pomieszczeniach Misji na Gaustr. 40. W marcu zajęcia odbędą się w 
następujących terminach: 7.03., 14.03., 21.03., 28.03.

01.03. – katecheza dla najmłodszych w kaplicy św. Rocha o godz. 10:45.
15.03. – Msza św. dla dzieci w kaplicy św. Rocha o godz. 10:00; po 
Mszy św. katecheza dla najmłodszych oraz spotkanie ministrantów.
19.03. – po Mszy św. w kaplicy św. Rocha prelekcja ks. prof. dr. hab. 
Władysława Zuziaka.
28.03. – po Mszy św. w kaplicy św. Rocha spotkanie Kręgu biblijnego.
29.03. – katecheza dla najmłodszych w kaplicy św. Rocha o godz. 10:45.

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą 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

Środa, 25.03.: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z uroczystości 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 28.03.

Piątek, 27.03.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17:30 Droga krzyżowa i Msza św. 

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Gorzkie żale i Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Gorzkie żale i Msza św.
Alzey:  Kościół St. Josef – godz. 14:00 Gorzkie żale i Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Gorzkie żale i Msza św.

Niedziela, 29.03.: V Niedziela Wielkiego Postu

Rekolekcje wielkopostne
Rozważania rekolekcyjne poprowadzi w dwie kolejne niedziele marca 
15.03. i 22.03. ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, wykładowca etyki na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Katechezy przedmałżeńskie
Katechezy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa odbędą się w 
dwie kolejne soboty marca 14.03. i 21.03. w sali przy kaplicy św. Ro-
cha, Rochusstr. 9, w godz. 16:00-18:00.


