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„REGINA CAELI“
ZA MIA ST „ ANIOŁ PA ŃSKI“
W okresie wielkanocnym, trwającym w Kościele katolickim do uroczystości
Zesłania Ducha Świętego (w tym roku 9 czerwca), modlitwę Anioł Pański
zastępuje hymn Regina Caeli („Królowo Nieba, wesel się”). Jest ona jedną
z czterech wielkich antyfon maryjnych, a jej tekst odnaleziono w pochodzącym
z 1171 r. antyfonarzu z bazyliki św. Piotra w Rzymie. Autor i czas powstania
hymnu są nieznane, choć najczęściej przyjmuje się, że nastąpiło to między IX
a XII wiekiem. Pewna barwna legenda widzi jednak jej autora w papieżu
Grzegorzu I Wielkim (590-604), a więc jeszcze wcześniej. Według tej wersji, w
r. 596, w okresie wielkanocnym Rzym nawiedziła zaraza. Aby ją powstrzymać,
papież zarządził procesję pokutno-błagalną. O świcie oznaczonego dnia przybył
on wraz ze swym duchowieństwem do rzymskiego kościoła Ara Caeli, skąd
wyruszono do bazyliki św. Piotra. Papież niósł ikonę Matki Bożej, której
autorstwo przypisywano powszechnie św. Łukaszowi Ewangeliście. Gdy mijano
zamek Hadriana, usłyszano głos z wysokości, opiewający Maryję Królową Nieba.
Ojciec Święty, zaskoczony niezwykłym zjawiskiem i ujęty anielskim śpiewem,
odpowiedział głośno: „Ora pro nobis Deum, alleluia” (Módl się za nami do Boga,
alleluja). W tejże chwili ukazał się świetlisty anioł, trzymający w ręku miecz
zarazy, który natychmiast schował do pochwy i od tego czasu epidemia ustała.
Na pamiątkę tamtego cudownego wydarzenia nazwę zamku zmieniono na
Zamek Świętego Anioła, a słowa anielskiego hymnu umieszczono na dachu
kościoła Ara Caeli. Znacznie później (prawdopodobnie w wieku XII) do
wezwania tego dopisano następne i tak powstała dzisiejsza antyfona Regina
Caeli.
Polskie tłumaczenie tekstu hymnu:
Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.
Po odśpiewaniu tych zwrotek kapłan woła: Raduj się i wesel, Panno Mario,
alleluja! Odpowiedź: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Potem kapłan
modli się słowami: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna
swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam,
prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia
wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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PROGRAM REKOLEKCJI
I PORZĄDEK ŚWIĄT
czwartek
11.04.19

Spowiedź
Msza św. z nauką rekolekcyjną

godz. 17.00
godz. 18.00

piątek
12.04.19

Spowiedź
Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką

godz. 17.00
godz. 18.00

Spowiedź

godz. 15.00

sobota
13.04.19

Msza św. z nauką rekolekcyjną

godz. 16.00

Oestrich-Winkel - St. Walburga
Msza św. z nauką i poświęceniem palm

godz. 18.00

Msza św. z nauką i poświęceniem palm

godz. 9.30

Msza św. z nauką i poświęceniem palm

godz. 12.00

Limburg - St. Marien
Msza św. z nauką i poświęceniem palm

godz. 15.30

Msza św. z nauką i poświęceniem palm

godz. 18.30

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

godz. 18.00

Droga Krzyżowa

godz. 17.00

Palmowa Niedziela
14.04.19

Wielki Czwartek
18.04.19
Wielki Piątek
19.04.19

Wielka Sobota
20.04.19

Niedziela
Wielkanocna
21.04.19

Poniedziałek
Wielkanocny
22.04.19

Liturgia Wielkiego Piątku

godz. 18.00

Poświęcenie pokarmów (co 30 min.)
podczas poświęcenia Spowiedź

godz. 9.30-12.30

Limburg - St. Marien
poświęcenie pokarmów

godz. 16.00

Oestrich-Winkel - St. Walburga
poświęcenie pokarmów

godz. 12.00

Liturgia Wigilii Paschalnej

godz. 21.00

REZUREKCJA

godz. 7.00

Msza św. SUMA
Limburg - St. Marien
Msza św.

godz. 12.00

Msza św.

godz. 9.30

Msza św. SUMA

godz. 12.00

Msza św. wieczorna

godz. 18.30

godz. 16.00

Rekolekcje przeprowadzi ojciec dr Marek Kowalski, Paulin z Mariupola
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MARIUPOL UKRAIŃSKA CZĘSTOCHOWA
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku na terenach byłego Związku Radzieckiego to
okres odrodzenia i powrotu do życia duchowego. Miliony ludzi potrzebowały
Boga i Jego wsparcia. Był to trudny okres również dla mieszkańców ponad
500-tysięcznego przemysłowego miasta Mariupola nad Morzem Kaspijskim,
położonego 50 km od granicy z Rosją. Nazwa Mariupol oznacza z greckiego
„Miasto Maryi”. Według źródeł historycznych jest ono miastem
wielokulturowym i wielonarodowym. Pod koniec XX wieku było ono także
„pustynią duchową” w sensie religijnym. W 2002 roku zostaje utworzona
w Mariupolu nowa i jedyna katolicka parafia p. w. Matki Bożej
Częstochowskiej. Do tej misji biskup diecezji Charkowsko-Zaporoskiej
zaprosił Paulinów z Jasnej Góry.
Podczas pielgrzymki wiernych z Mariupola na Jasną Górę jeszcze w tym
samym roku Generał Zakonu przekazał kopię Cudownego Obrazu Matki
Bożej, którą poświęcono, a wcześniej dotknięto o Cudowną Ikonę w Kaplicy
Jasnogórskiej.
Matce Kościoła zawierzono nowo-utworzoną misyjną placówkę i wspólnotę
parafialną oraz rozwój przyszłego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.
Dziewica Maryja w przekazanym obrazie doznaje aktualnie wielkiej czci od
wiernych gromadzących się w tymczasowej kaplicy.
Po
latach
starań
otrzymaliśmy plany wraz
z
pozwoleniem
na
budowę.
Sanktuarium
wznoszone
jest
na
wzgórzu
w
centrum
miasta,
gdzie
trwają
aktualnie
prace
budowlane
klasztoru
i
kościoła. W ubiegłym roku
mogliśmy
zamieszkać
w wykończonej już części
klasztoru.
Podczas apostolskiej pielgrzymki do Polski papieża Benedykta XVI na Jasnej
Górze w 2006 roku poświęcił on kamień węgielny pod budowę Sanktuarium.
Kamień ten został wzięty z fundamentów Jasnej Góry.
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Kiedy 10 lat temu decydowałem się na wyjazd do Mariupola, żeby wybudować
kościół, nigdy nie pomyślałem, że będę na wojnie. Europa przyzwyczaiła się do
wojny w Donbasie, która rozpoczęła się wiosną 2014 roku. Rosja wykorzystując
zamieszanie po obaleniu prezydenta Janukowicza zaatakowała Krym
i zainicjowała bunt na wschodzie Ukrainy. Nie udało się tam jednak powtórzyć
scenariusza krymskiego, choć początek był podobny. W nocy z 11 na 12
kwietnia 2014 roku granice rosyjsko-ukraińską przekroczyły wojska rosyjskie.
Trwały zacięte walki w Doniecku, zwłaszcza o nowe lotnisko wybudowane na
EURO-2012.
W sierpniu 2014 roku Rosjanie otwarli nowy front atakując Mariupol, ważny
port i ośrodek przemysłu. Atak został zatrzymany prawie na rogatkach miasta
przez wojska ukraińskie.
Kiedy przyjeżdżam do Polski, często ludzie pytają, czy tam na wschodzie
Ukrainy jeszcze strzelają. Mieszkamy 9 km od linii frontu. Niemal każdego dnia
słychać wystrzały z moździerzy, używane są wyrzutnie rakiet „grad”, słychać
broń maszynową. Każdego dnia giną ludzie. Świat przestał się tym interesować.
W tej wojnie zginęło 13 tysięcy ludzi, głównie cywili, a 25 tys. zostało rannych.
Są to czynniki po stronie ukraińskiej. Nie wiemy ile ludzi zginęło po drugiej
stronie.
W wyniku rosyjskiej agresji Ukraina straciła 7% swojego terytorium - więc
Krym i niemal dwa województwa (ługańskie i donieckie), gdzie powstały
samozwane Republiki Ludowe podległe Rosji.
Ludzie bardzo cierpią z powodu tej wojny, mimo to nie poddają się. Żyje im się
bardzo ciężko, ceny żywności, prądu, gazu poszły dramatycznie w górę. Wielu
mieszkańców Mariupola żyje w skrajnej biedzie. Organizujemy pomoc,
zwłaszcza żywności i odzieży, za co są bardzo wdzięczni.
Nasi parafianie bardzo pragną mieć swój kościół, o to wołają i żarliwie się
modlą. Będzie to Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Dobrze, aby
chrześcijanie mieszkający na wschodzie Ukrainy mieli taką „Częstochowę” jak
my mamy tę „Skałę”, o którą możemy się oprzeć w różnych sytuacjach naszego
życia indywidualnego i życia całego Narodu. Jest ono budowane
w samym centrum miasta na wysokim wzniesieniu, gdzie Matka Najświętsza
z tej góry będzie świecić światłem jasnogórskim tym ludziom, którzy
w Mariupolu żyją, pracują i wierzą, jak nam świeci z Góry Zwycięstwa, z Jasnej
Góry i nikt tego światła nie zdołał zgasić, żaden wróg przez tyle wieków.
Niezmiennie się cieszę, że zostałem zaproszony do Polskiej Misji Katolickiej
w Wiesbaden. Moja posługa głoszenia Słowa Bożego podczas tegorocznych
rekolekcji Wielkopostnych będzie okazją do spotkania ponownie tak
serdecznych i życzliwych ludzi. Mam żywo w pamięci i sercu wszystkich,
z którymi przeżywałem ubiegłoroczne rekolekcje oraz Święta Pańskiego
Zmartwychwstania. Już dzisiaj zawierzam Jasnogórskiej Bogarodzicy ten czas
zamyśleń nad Słowem Bożym i wszystkich, którzy będą się otwierali na
przyjęcie
Bożych
darów
i
Jego
Miłosierdzie.
O. Marek Kowalski, Paulin z Mariupola
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Z NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II
„Drodzy przyjaciele obarczeni
ciężarem cierpienia.
Wy stoicie w pierwszym szeregu
tych, których Bóg miłuje.
Starajcie się być wielkodusznymi
świadkami tej szczególnie cennej
miłości, składając dar ze swojego
cierpienia, które tak bardzo może
się przyczynić do zbawienia
ludzkości.”

św. Jan Paweł II

Czy te słowa są zaproszeniem do ofiarnego cierpienia? Jak na nie
odpowiedzieć? Jaka jest moja ofiarność? Czy miłość Chrystusa przynagla
mnie, by służyć innym? Owocem powyższych refeksji jest poniższy wiersz:

Tajemnico Wielkiego Tygodnia

Serce Ukrzyżowane
zakorzenione
w Woli Ojca

Pozwól ucałować
Twe Rany
Jakże głębokie!

Tajemnico
Wielkiego Tygodnia

Dozwól
cierpieć razem z Tobą

Tajemnico
Cierpienia i śmierci

Ratunek Dusz
celem najwyższym

Darząca serce
Pokojem i Miłością

Miłości Cierpiąca Ratuj!

Serce Ukrzyżowane
Przeze mnie Też!
Siedlisko Miłości

Miłości
rodząca Miłość Świętych
bądź uwielbiona
na wieki wieków.
Amen
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45 ROCZNICA ŚMIERCI KARD. KOMINKA
Tak wielu z naszych kapłanów zakończyło swoje ziemskie pielgrzymowanie.
Niektórzy z Nich w opinii świętości. Jednym z Nich
jest ś.p. Kard. Bolesław Kominek. „Człowiek
modlitwy, wielkiej uczciwości. Leżało Mu na sercu
to, aby nikogo nie skrzywdzić”. (z wypowiedzi
ks. Alojzego Swobody, siostrzeńca).
Ś.p. Kardynał ur. w r. 1903, w Radlinie na Śląsku,
studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1927 r. otrzymał święcenia kapłańskie, po czym
udał się do Paryża, gdzie studiował filozofię. Czas II
wojny światowej przesiąknięty troską o los
Ojczyzny i tych wszystkich, którzy ufali, iż Polska
znowu
będzie
wolna.
Był
pełnym
miłości
Duszpasterzem wśród ugrupowań konspiracyjnych. Po wojnie, krytyczny
wobec nowego rządu, stał się cierniem w oku komunistów. Wiele wycierpiał
ale był niezłomny. 10 października 1954 r. w ukryciu otrzymał święcenia
biskupie, jednak Urząd Biskupi w Wrocławiu mógł objąć dopiero 2 lata
później.
W 1962 r. wziął udział w II Soborze Watykańskim. Był inicjatorem listu
Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich. Była to najbardziej znacząca
inicjatywa próby budowania mostów przebaczenia, zrozumienia i wzajemnego
szacunku. Kwintesencją tego jest, przesiąknięte chrześcijańskim spojrzeniem
na to co trudne, zdanie:
„PRZEBACZAMY, PROSIMY O PRZEBACZENIE”.
5 marca 1973 r. Ojciec św. Paweł VI wyniósł go do godności Kardynała.
W rok później, 10 marca 1974, kard. Kominek umiera i zostaje pochowany
w Katedrze wrocławskiej.
Requiescat in pace!

ŚW. IZYDOR - PATRON INTERNETU
W dobie dominacji komputerów i internetu pojawia
się pytanie, jak korzystać z internetu i wszystkich
tych dobrodziejstw, by nie doznać uszczerbku na
duszy, a przede wszystkim by to służyło dzieciom
młodzieży i dorosłym.
W
niebie
mamy
jednak
swoich
„świętych
pomocników” przypisanych od wielu spraw i
zagadnień.
Sprawy
powyżej
wspomniane
niewątpliwie również domagają się „niebiańskiej
pomocy
i
asystencji”
a
wręcz
bożego
błogosławieństwa.
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Niewątpliwie pomocą jest modlitwa do Ducha Św., ale też prośba
o wstawiennictwo św. Izydora, ogłoszonego przez święty Kościół patronem
owych zagadnień.
Św. Izydor przyszedł na świat w 560r., w Cartagenie (Hiszpania). Pochodził
z bardzo pobożnej rodziny. Kiedy miał 4 lata, rodzina przeprowadziła się do
Sewilli, gdzie wkrótce zmarli Jego rodzice. Wychowania i nauczania podjął się
brat Leander. Izydor doskonale opanował łacinę, grekę i język hebrajski, co
pozwoliło Mu z łatwością studiować dzieła literackie i teologiczne.
Po śmierci brata Leandra (b-pa Sewilli) został jego następcą. Św. Izydor wielką
wagę przywiązywał do kształcenia księży, dlatego był założycielem wielu szkół
i bibliotek. Zmarł w 636r. pozostawiając potomnym liczne dzieła teologiczne.
W r. 2001 Ojciec Św. Jan Paweł II ogłosił Go patronem internetu. Podstawą ku
temu jest niewątpliwie Jego świętość, ale też doskonała struktura zapisów Jego
20-tomowego Leksykonu Świętych.
Św. Izydorze módl się za nami!

WAŻNE INFORMACJE
1.W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa:
- każda niedziela godz. 11.40 - Gorzkie Żale
- każdy piątek godz. 18.00 - Droga Krzyżowa
2.5 kwietnia (piątek), Droga Krzyżowa przygotowana i prowadzona przez
naszą Scholę. Zapraszamy na godz. 18.00.
3.Rekolekcje wielkopostne od czwartku 11 kwietnia wygłosi o. Marek
Kowalski - paulin z Mariupola na Ukrainie.
4.Zajęcia w Polskiej Szkole wg podanego planu lekcji.
5.Schola dziecięca próby w każdą niedzielę o godz. 10.40.
6.Zbiórki ministrantów w każdą 3 niedzielę o godz. 10.30.
7.Poradnia prawna ZAWIESZA swoją działalność!
8.Poradnia psychologiczna - Pani psycholog Kinga Markocka oczekuje po
ustaleniu terminu. Kontakt: markocka@interia.eu
9.Grupa AA i Alanon spotkania w każdą środę w salach parafialnych
o godz. 20.00. Kontakt: aa-wiesbaden@t-online.de
10.Od 31 marca (IV niedzieli Wielkiego Postu) w sklepiku przy wyjściu z kościoła do nabycia: kartki świąteczne z motywami religijnymi oraz tradycyjne
polskie palmy.

POLSKA MISJA KATOLICKA
LESSINGSTR. 19
65189 WIESBADEN
Biuro cz ynne:
poniedziałek - wtorek - godz. 10.00 - 14.00
czwartek - piątek
- godz. 14.00 - 18.00
Telefon: 0611 - 30 81 82 1
Fax:
0611 - 15 76 78 8
E-Mail: biuro@pmk-wiesbaden.eu

www.pmk-wiesbaden.eu

Kościół Hl. Familie

Konto parafialne:
Polnische Kath. Gem.* Nr. 4008875010*BLZ 370 601 93*Pax-Bank eG

Msze święte
WIESBADEN, Hl. Familie - Lessingstr. 19
niedziela i święto

- godz. 930 1200 1830

czwartek

- godz. 1800

piątek

- godz. 1800

1 sobota miesiąca

- godz. 1600

OESTRICH-WINKEL, St. Walburga - Hauptstr. 29
- godz. 1800

sobota

LIMBURG, St. Marien - Wiesbadener Str. 1
2-ga i 4-ta niedziela - godz. 1600

Nabożeństwa
♦ I- sz a n iedz i el a mi e s ią c a - a do ra c yjn a
- po każdej Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu

♦ I- sz y p iąt e k mi es i ą ca
- wystawienie Najśw. Sakramentu godz. 1700

♦ G odz i nk i - w każdą niedzielę o godz. 910
♦ Ko ron k a d o Boż ego Mi ło s ie rdz i a
- czwartek i piątek, 10 min. przed Mszą św.

Spowiedź
Zawsze pół godz. przed Mszą św. a w I-szy piątek od godz. 1700

