
Powitanie

Polnische Gemeinde

Polska Parafia powstała po II wojnie światowej. Jej organizatorem  i 
pierwszym proboszczem był ks.kanonik Arkadiusz Tyczyński, który przybył 
do Kaiserslautern po 5 letnim pobycie w obozie koncentracyjnym w 
Dachau. Wraz z żołnierzami polskimi służącymi w Armii Amerykańskiej 
wybudował w 1953 Kaplicę, która do dziś służy nam jako miejsce kultu. 
Następnym proboszczem był ks.kanonik Stanisław Nowakowski a od 2004 
jest ks.kanonik Henryk Górecki. W latach 1955-70 na terenie bazy 
militarnej „ Pulaski Baracks” służyło 7 kompanii (Labor Service), której 
członkowie tworzyli część pierwotnej parafii. Poza nimi gromadzili się w 
kaplicy Polacy zesłani na prace przymusowe podczas II wojny światowej, 
którzy po wojnie osiedlili się w Kaiserslautern oraz późniejsi azylanci z 
okresu stanu wojennego jak również osoby i rodziny przyjeżdżające do 
Niemiec w ramach łączenia rodzin. Dzisiaj modli się w naszej Kaplicy także 
Wojsko Polskie  stacjonujace w Ramstein w ramach sił  NATO i nowa 
emigracja. W 2005 roku postawiony został sześcio metrowy krzyż 
upamiętniający 60 lecie istnienia duszpasterstwa polskiego na terenie 
Kaiserslautern i diecezji Speyer.W 2007 roku poświęcony zostal ołtarz 
boczny ku czci Bożego Miłosierdzia. Z okazji 150 rocznicy objawień Matki 
Bożej z Lourdes wybudowaliśmy kamienną grotę NMP, a w 70 rocznicę 
zbrodni katyńskiej powstała na zewnątrz kapliczka – pomnik,  z 
płaskorzeźbą Matki Bożej Katyńskiej, poświęcona ofiarom zbrodni 
sowieckiej z 1940 oraz ofiarom katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem w 
2010 roku. Na uwagę zasługuję fakt, że kapliczka ta ukończona została 
dokładnie 10 kwietnia 2010 roku - w dniu  katastrofy lotniczej nad 
Smoleńskiem. Od ponad 64 lat w Kaplicy odbywają się  regularnie Msze 
św. w języku polskim oraz celebrowane są nabożeństwa i uroczystości 
religijne.

Anschrift: 
67655 Kaiserslautern 
Gaustr.6

Ansprechpartner: 
Pfr. Górecki Henryk 
tel.0631/3115676 
E-Mail: henryk8@gmx.net

mailto:henryk8@gmx.net


Gottesdienste: 

KAISERSLAUTERN Kaplica św. Stanisława (KL-Vogelweh)
niedziela i święto godz. 10.00
piątek  godz. 18.00

KAISERSLAUTERN St. Martin (Klosterstr.6)
niedziela i święto godz. 12.30
czwartek godz. 18.00

PIRMASENS St. Elisabeth (Unterer Sommerwaldweg 44) 
II niedziela miesiąca godz. 16.00

HOMBURG/SAAR Maria Hilf (Tulpenweg 12)
I i III niedziela miesiąca godz. 16.00

ZWEIBRÜCKEN Hl. Kreuz (Rosengarten 10)
IV niedziela miesiąca godz. 16.30

NEUSTADT St. Josef   Winzingerstr.52

I i III sobota m-ca godz.17.00 -  w czsie letnim   St.Ulrich 
Kapelle(Altenheim)Konrad Adenauerstr.  godz.17.00 - w czasie zimowym.

http://  www.pmkkaiserslautern.de  

http://www.pmkkaiserslautern.de/


Polnische Gemeinde Carlsberg

Ośrodek „Marianum” w Carlsbergu powstał dzięki pracy i ofiarności 
Polaków w Niemczech jako Dom Młodzieży Polskiej. W 25.08.1956 roku, w 
przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, został 
nazwany ku czci NIEPOKALANEJ DZIEWICY „MARIANUM” i oddany jako 
wotum narodowe KRÓLOWEJ POLSKI – JASNOGÓRSKIEJ PANI, w Jej 
królewskie władanie. 
Od 25.03.1982 roku „MARIANUM” pracuje jako Centrum Ruchu Światło-
Życie. 
W tym miejscu modlił się i pracował Założyciel Ruchu Światło-Życie Sługa 
Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), którego Jan Paweł II nazwał 
„gorliwym apostołem nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka”.
„MARIANUM” jest żywą i permanentną oazą modlitwy,
gdzie codziennie sprawowana jest Eucharystia,
odmawiany różaniec, jutrznia i nieszpory
we wszystkich aktualnych intencjach.
Każdy może tutaj znaleźć spokój, ciszę i inspirację do głębszej refleksji, 
odnowić i umocnić duchowo w oazie carlsberskiej siebie, swoje dzieci, 
rodzinę – przez odkrycie i przeżycie wartości wiary w przyjaznej 
atmosferze i wspólnocie z podobnie myślącymi i czującymi

Anschrift:
Evangelisationszentrum „Marianum“
Kreuzweg 28
67316 Carlsberg

Ansprechpartner:
ks. Jacek Herma
Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji „Marianum”
Kreuzweg 28, 67316 Carlsberg, tel. 06356-228

E-mail: marianum@oaza.de

Gottesdienste:

CARLSBERG, „Marianum” – Kaplica pw. MB Częstochowskiej i Chrystusa 
Sługi
Kreuzweg 28, 67316 Carlsberg – GPS: 49.49899, 8.02196
Msze święte w niedziele i święta o godz. 12.00

BAD DÜRKHEIM, St. Ludwig, Kurgartenstrasse 16
GPS: 49.4624203454031, 8.168764114379883
Msze święte w niedziele o godz. 14.00

mailto:marianum@oaza.de


SPEYER, St. Konrad, Kolpingstrasse 1a – GPS: 49.347751, 8.429776
Msze święte w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.00

FRANKENTHAL, St. Jakobus der Ältere, Jakobsplatz 1 – GPS: 49.532776, 
8.357169
Msze święte w drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 16.00

GERMERSHEIM, Südpfalz Klinik, Krankenhaus-Kapelle (Kaplica szpitalna), 
An Fronte Karl 2 – GPS: 49.22090474586326, 8.366131782531738
Msze święte w czwartą niedzielę miesiąca o godz. 18.00

KIRCHHEIMBOLANDEN, St. Peter, Neumayerstrasse 5 – GPS 49.66824, 
8.0081
Msze święte w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.15

http://www.oaza.de

Polnische Gemeinde Landau

Rzymsko-Katholicka Parafia-Kosciot

Anschrift:
Augustinergasse 6
76829 Landau

Ansprechpartner:
Johannes Klaka
Tel. 06347 8683
E-Mail: Johannes.klaka@bistum-speyer.de

Gottesdienste:
Karzdej niedziele i w swieta nakazane o godzinie 12. 00

mailto:Johannes.klaka@bistum-speyer.de
http://www.oaza.de/

