
Witamy! 
 

Życzycie sobie.... 

wziąść udział we Mszy Świętej ?  

od poniedziałku do soboty (poza Wielkim 
Czwartkiem, Wielkim Piątkiem, Wielką Sobotą) 
godzina 7:00 Msza Święta 
godzina 9:00 Msza Kapituly Katedry 

w niedziele i święta kościelne 
godzina 7:00 Msza Święta 
godzina 10:00 Suma 
godzina 18:00 Nieszpory 

wziąść udział w spowiedzi ? 

w soboty od godziny 16:00 - 17.00 w kaplicy 
Świętego Sakramentu (na końcu lewej nawy) 

pomodlić się w skupieniu ? 

cały dzień w kaplicy Świętego Sakramentu (na 
końcu lewej nawy)  

być oprowadzonym fachowo po 
Katedrze ? 

Oprowadzanie grup po Katedrze 
czas oprowadzania: 1 godzina 
ilość osób: maksymalnie 30 osób  
koszty: 50,00 EURO/za grupę (15 osób) 
terminy: cały rok poza nabożeństwami 
języki: niemiecki, angielski, francuski, 
holenderski,włoski, hiszpański, polski, chiński, 
portugalski, rosyjski, szwedzki, norweski, estoński, i 
luxemburski. 
zgłoszenie obowiązkowe pod numerem: 
++49(0)651/97 90 79-0 

Oprowadzanie  indywidualne po Katedrze (tylko w 
języku niemieckim) 
terminy: od kwietnia do pażdziernika, codziennie o 
godzinie 14:00 
koszty: 6,00 EURO dla dorosłych, ulgowy 3,80 
EURO punkt spotkania: Centrum dla zwiedzających 
Katedrę Trewirską 

zwiedzić Skarbiec Katedralny ? 

od kwietnia do października i od końca listopada do 
końca grudnia 
od poniedziałku do soboty od godziny 10:00 do 
17:00 
w niedziele i święta kościelne: od godziny 12:30 do 
17:00 

  

 

w listopadzie i od stycznia do końca marca 
od wtorku do soboty od godziny 10:00 do 16:00 
w niedziele i święta kościelne: od godziny12:30 do 
16:00 
 poniedziałki : Skarbiec zamknięty 
24., 25.,31 grudnia oraz 01. stycznia Skarbiec 
zamknięty  

Skarbiec Katedralny znajduje się w Katedrze, na 
końcu prawej nawy schody prowadzą 
do góry, do Skarbca. 

odwiedzić muzeum diecezjalne przy 
katedrze ? 

Czas otwarcia w 2019 roku 

od wtorku do soboty od godziny 09:00 do 17:00 
w niedziele i święta od godziny 13:00 do 17:00 

24 - 26.12., 31.12. oraz 03.03. muzeum zamknięte 
w tłusty czwartek i Wielki Piątek od godziny 13:00 
muzeum zamknięte 

kupić upominki ? 

Informacja Katedralna 
Centrum dla zwiedzających Katedrę Trewirską 
Liebfrauenstrasse 12 (na przeciwko kosciola NMP) 

od 01. kwietnia do 27. października i od 25. 
listopada do 29. grudnia 
 
od poniedziałku do piatku od godziny 09:30 do 
17:15 
w niedziele i święta od godziny 12:00 do 16:00  

zamknięte w Wielki Piątek, w Niedziele 
Wielkanocną, 24. do 26.12.2018  

w czasie „Dni Swiętej Tuniki“ zmieniony czas 
otwarcia informacji katedralnej  
 

od 02.stycznia do 31. marca i od 28 października do 
24. listopada i od 29. grudnia 2019 

od poniedziałku do piątku od godziny 09:30 do 
17:15  
w soboty od godziny 9:30 do 15:00  
w niedziele i święta informacja zamknięta, tez 
01.11., 31.12. i 01.01.2020  

Urlop pracowniczy informacji katedralnej: w „tłusty 
czwartek“ do środy popielcowej 2019 
 


