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VII NIEDZIELA WIELKANOCNA - 21. MAJA 2023 
UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 

 

INFORMATOR PARAFIALNY - NR 21/2023 
Parochia Catolica pro Polonis - Essen 

Polnische Katholische Gemeinde in der Kirche St. Clemens 
Hirtsieferstr. 13                                  45143 Essen 

„Pozwólmy prowadzić się Bogu, a wszystko pójdzie dobrze”. 
św. Klemens Hofbauer 

St. KLEMENS  
- Hirtsieferstr. 13, 45143 Essen  
 

Poniedziałek  - godz. 1800  
( W poniedziałki Msze św. w Adwencie, Wielkim Poście, w miesiącu maju, czerwcu, październiku i listopadzie. )  

Wtorek - godz. 1800       

 

Środa - godz. 1800   
 

Czwartek - godz. 1800  
 

Piątek  - godz. 1800  
 

Sobota  - godz. 900 

 

Niedziela - o godz. 930,1100,1230 i 1800 

MSZE ŚWIĘTE  

St. Mariae Rosenkranz 
- Mülheim Styrum: Marienplatz 1,  

45476 Mülheim an der Ruhr 
Sobota  - godz. 1700 

St. Petrus und Paulus  
- Lüdenscheid: Honselerstr. 68  
pierwsza i trzecia niedziela miesiąca 

- godz. 1500 

BIURO PARAFIALNE 

we wtorki: 1600÷1700  
w środy: 1500÷1630 

w czwartki: 1500÷1630 oraz 1900÷2000 
lub w terminie umówionym wcześniej 

 
 

w czasie wakacji oraz ferii szkolnych 
biuro parafialne czynne  tylko w czwartki  

w godz. 1500÷1630 oraz 1900÷2000 

EWANGELIA (J 17,1 - 11a) 
 W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy 
oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz 
swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby 
mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym 
człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których 
Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, 
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego 
posłałeś, Jezusa Chrystusa. (...) 
 Życie wieczne to znajomość Jezusa. Chodzi tu jednak 
o znajomość w znaczeniu biblijnym, a więc nie tylko o 
zdobycie odpowiedniej ilości informacji, ale o bardzo 
konkretną więź osobową. 
 Nie da się żyć wiecznie w oderwaniu od Boga. Tylko 
Bóg bowiem może zaspokoić serce człowieka i wypełnić do 
końca tą treścią, której człowiek potrzebuje do szczęścia. A 
określenie "życie wieczne" oznacza nie tylko życie bez 
przemijania, co właśnie życie w pełni szczęścia. I właśnie w 
ludziach szczęśli-wych i "żyjących wiecznie" Jezus został 
"otoczony chwałą", bo Jego chwałą jest szczęśliwy 
człowiek. 

http://www.pmk-essen.de/pdf/St.ClemensMH.pdf
http://www.pmk-essen.de/pdf/St.ClemensMH.pdf
http://www.pmk-essen.de/pdf/St.ClemensMH.pdf


 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Jezus modli się do swojego Ojca za nami, Jego uczniami: "Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, 
zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno". Otwórzmy się na działanie 
Ducha św., abyśmy byli jedno. Zachęcamy do włączenia się w Nowennę przed Zesłaniem Ducha św. 
 2. Nabożeństwa w najbliższym tygodniu: 
 - jutro, w poniedziałek, zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy św. z nabożeństwem majowym o 
godz. 1800. Dzieci I- komunijne przeżywać będą Biały Tydzień, tzn. w swoich odświętnych strojach 
uczestniczyć przez kolejne dni we Mszach św. o godz. 1800. Na zakończenie całego, rocznego przygotowania 
po Białym Tygodniu 27. maja w sobotę dzieci udają się na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w 
Banneux. Wyjazd z Essen o godz. 700. 
 - Nadmieniając w poniedziałki Msze św. w Adwencie, Wielkim Poście, w miesiącu maju, czerwcu, 
październiku i listopadzie w kościele św. Klemensa. 
 - we wtorek, Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 1745. Msza św. z nabożeństwem majowym o 
godz. 18.00. 
 - w środę, Msza św. o godz. 1800 z nabożeństwem majowym przed wystawionym Najśw. Sakramentem. 
Wcześniej od godz. 1715 modlitwa różańcowa prowadzona przez Członków Żywgo Różańca w intencji dzieci 
pierwszokomunijnych i ich najbliższych. 
 - w czwartek, Msza Święta o godz. 1800. Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 1700. Litania 
Loretańska w ramach adoracji około godz. 1740.  
 - w piątek, Msza Święta o godz. 1800. Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 1700. Litania Loretańska w 
ramach adoracji około godz. 1740.  
 - w sobotę, Msza Święta o godz. 900. Przed Mszą św. śpiew Godzinek ku czci NMP. A po Mszy św. 
modlitwa różańcowa. 
 - Wieczorem Msza św. niedzielna w Mülheim, w kościele Matki Bożej Różańcowej o godz. 1700. O 
godz. 1645 Koronka do Miłosierdzia Bożego. A także przed Mszą św. okazja do sakramentu pokuty. 
 - następna niedziela, 28. maja br. to uroczystość Zesłania Ducha św. Obietnica zmartwychwstałego 
Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu 
Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy 
Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii św. 
wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do przyszłej 
niedzieli. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania 
kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.  
 - w poniedziałek, 29. maja br. święto Matki Bożej Matki Kościoła. Porządek Mszy św. w kościele św. 
Klemensa jak w niedzielę o godz. 930,1100,1230 i 1800. 
 - Po Mszach św. o godz.1100 i 1230 losowanie figurek Świętych przy obrazie św. Jana Pawła II. 
 3. Dzieci i młodzież mają zajęcia katechetyczne i z j. polskiego w najbliższy piątek i sobotę według 
planu. Tylko dzieci pierwszo-komunijne udają się na pielgrzymkę do Banneux. 
 4. Biuro parafialne czynne we wtorek, środę i w czwartek, zobacz pierwszą stronę ogłoszeń. 
 5. Prosimy naszych Parafian o wypełnienie Karty Rodziny i oddanie w zakrystii albo w biurze parafialnym. 
Formularze wyłożone są na stojakach w kościele lub można otrzymać w biurze parafialnym. 



 

 

 6. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy 
aktywnie w ostatnich dniach włączyli się w pomoc. Chętnych, którzy 
dysponują czasem serdecznie zapraszamy do współpracy. 
 7. Z naszego kościoła transmitowane są Msze święte niedzielne 
o godz. 930 dla wszystkich chorych, aby pogłębić więź z nimi i ich 
najbliższymi oraz Msze święte i nabożeństwa w tygodniu.  
 8. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia, składamy najlepsze 
życzenia: Bożego błogosławieństwa i wstawiennictwa św. Patronów. 
 - Możliwość w tym tygodniu do spowiedzi św.: w poniedziałek 
od godz. 1730÷1750; we wtorek od godz. 1430÷1450; w środę od godz. 
1715÷1750 ;  w czwartek od godz. 1700÷1750 ; w piątek od godz. 
1700÷1750 w sobotę od godz. 830÷ 850. W niedzielę pół godziny przed 
każdą Mszą św. 

 ZAPOWIEDZI 
 - w uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej, w czwartek, 08. 
czerwca br. w kościele św. Klemensa Rocznica I-Komunii św. dzieci, 
które przystąpiły do Pierwszej Komunii w 2022 roku podzas Mszy 
św. o godz. 1100.  
 - Przygotowujemy się do kolejnej pieszej pielgrzymki: Essen-
Neviges, do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, w sobotę 17. 
czerwca. Zachęcamy dzieci, młodzież oraz tych wszystkich, którzy 
poprzez trud wędrowania pragną podziękować Matce Bożej za Jej 
miłość i opiekę, do udziału we wspólnym pielgrzymowaniu. Zachęcamy 
młode małżeństwa, by podjęły trud pielgrzymowania, niech ta 
pielgrzymka będzie świadectwem naszej wiary, wobec dzisiejszego 
zlaicyzowanego świata. Prosimy o zapisy w zakrystii lub w biurze 
parafialnym, abyśmy wiedzieli w przybliżeniu na ile osób przygotować 
poczęstunek podczas drogi. Osoby, które chciałyby pomagać podczas 
pielgrzymki, czuwać nad bezpieczeństwem, prosimy, aby zgłosili się 
do ks. Jerzego. 
DROGIE DZIECI, 
 - zajęcia lekcyjne będą jeszcze w sobotę 27.05 oraz 03.06. 
 - w niedzielę 11.06. zapraszamy na festyn z okazji dnia dziecka, 
informacje o festynie już dostaliście, prosimy także o pomoc w 
organizacji (przy wcześniejszym przygotowaniu, przy stoiskach w dniu 
festynu lub pomóc piekąc ciasto). 
 - Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw - będzie w piątek (16.06.23). O godz. 1800 będzie Msza 
święta, natomiast o godz. 1900 spotkanie w sali parafialnej. W związku z tym, że w piątek będzie zakończenie roku 
szkolnego w sobotę (17.06) nie będzie już zajęć ale w ten dzień chętnych zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do 
Neviges. 
DROGA MŁODZIEŻY, 
patrząc na kalendarz i nadchodzące dni, mamy dla Was następujące propozycje: 
 - w piątek (27.05) odbędzie się ostatnie spotkanie dla Was - w tym roku szkolnym. 
 - w piątek (2.06) nie będzie katechezy - ponieważ część z Was będzie na wyjeździe na spotkaniu młodzieży na 
Polach Lednickich. Osoby, które nie będą osobiście uczestniczyły w spotkaniu - zachęcamy do włączenia się poprzez 
transmisję online - informacje można znaleźć na stronie: https://www.lednica2000.pl/ 
 - w niedzielę (11.06) po Mszy świętej o godz. 1230 organizowany jest festyn z okazji dnia dziecka - jeżeli, ktoś z 
Was chciałby pomóc w ten dzień przy stoiskach (np. malując twarze, plotąc warkocze, przy stoisku z goframi, watą 
cukrową, popcornem...) to serdecznie zaprazamy i będziemy wdzięczni za pomoc. 
 - w sobotę (17.06)  zachęcamy Was do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce do Neviges.  
 - w sobotę (24.06) w Concordii https://www.haus-concordia.com/web/ odbędzie się polonijne spotkanie młodych. 
Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu – dojazd we własnym zakresie, ale jakby ktoś z Was chciałby jechać i nie 
miał czym to prosimy o kontakt. 

 Zachęcamy wszystkich rodziców i ludzi dobrej woli o wsparcie tej inicjatywy kształcenia młodego pokolenia, 
które w przyszłości przejmie stery organizowania świata. Po wpłacie darowizny można otrzymać odpowiednie zaświ-
adczenie i przedstawić w urzędzie podatkowym. 

POLNISCHE  SCHULE  IN  ESSEN  e.V.   POLSKA SZKOŁA W ESSEN 
IBAN: DE19360602950017249010                                             BIC: GENODED1BBE 

ZAPRASZAMY !    Dodatkowo w poniedziałki 

10  września 2023 

BIESIADA   
PARAFIALNA 

https://deref-web.de/mail/client/kCsKffhCJUg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.lednica2000.pl%2F
https://deref-web.de/mail/client/P_KyuwLTTgI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.haus-concordia.com%2Fweb%2F


 

 

INTENCJE MSZALNE 
 DO MODLITWY WIERNYCH MOŻNA DODAĆ TAKŻE PROŚBY BEZPOŚREDNIO PRZED MSZĄ ŚW. W ZAKRYSTII 

W wiadomościach parafialnych został wydrukowany numer konta naszej parafii. Uczyniliśmy to, ponieważ kilka osób pytało nas, w 
jaki sposób można przekazać ofiary na działalność parafii, wspierając różne inicjatywy organizowane przy parafii i dla parafii, 
sprawiając radość naszym dzieciom i młodzieży udzielającej się w kościele. Każdy, kto chciałby przekazać DAR SERCA, prosimy, 
aby uczynił to przekazując ofiary na podane konto z dopiskiem: Imię i Nazwisko z podaniem zwrotnego adresu, oraz na jaki cel. 
Będzie możliwość uzyskania potwierdzenia wpłaty tzw. Spendenbescheinigung wystawiony przez Kurię Biskupią (Bistum Essen).  

Za wszelkie oznaki dobroci i hojności składam już dziś serdeczne podziękowanie. 
POLNISCHE  KATHOLISCHE  GEMEINDE  IN  ESSEN                        

IBAN: DE85360602950015990120                                 BIC: GENODED1BBE 

VII NIEDZIELA WIELKANOCY - 21.05.2023 

930 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Lidii i Tadeusza w 50-tą rocznicę 
sakramentu małżeństwa. 
Modlitwa wiernych: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Karoliny w dniu urodzin. 

1100 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny w 38-mą rocznicę urodzin, dla Samuela w 4-tą rocznicę 
urodzin, dla Melisy w 11-tą rocznicę urodzin oraz dla całej rodziny. 
Modlitwa wiernych: O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Renaty w 84-tą rocznicę urodzin. 

1230 I KOMUNIA ŚWIĘTA. O Boże błogosławieństwo dla Dzieci, które przyjmą dziś Jezusa do swego serca. 

1500 Lüdenscheid: 1. O dar nieba dla Rafała Gajda we wspomnienie urodzin oraz dla zmarłych z rodziny Gajda i Studzian. 
Modlitwa wiernych: O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski na drodze życia zakonnego dla ojca 
Stanisława. 

1800 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę matki Bożej dla Edeltraudy u Urszuli z okazji urodzin oraz dla całej rodziny. 

PONIEDZIAŁEK - 22.05.2023 (Biały Tydzień) 

1800 1. O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Anny Kubik i całej rodziny. 

WTOREK - 23.05.2023 (Biały Tydzień) 

1800 1. O dar nieba dla Petera Paula Podliński w pierwszą rocznicę śmierci. 

ŚRODA -  24.05.2023 (Biały Tydzień) 

1800 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Anny z okazji urodzin. 

CZWARTEK - 25.05.2023 (Biały Tydzień) 

1800 1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Pauli w dniu urodzin oraz dla całej rodziny. 
2. O dar nieba dla taty Zbyszka Wrzeszczyńskiego i mamy Jadwigi Pakuła. 
Modlitwa wiernych: 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Jolanty w dniu urodzin. 

PIĄTEK - 26.05.2023 (Biały Tydzień) 

1800 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla Michaeli i Stanisława w 22-gą rocznicę sakramentu małżeństwa oraz dla całej rodziny. 
Modlitwa wiernych: 1. O dar nieba dla Romana w drugą rocznicę śmierci. 

SOBOTA - 27.05.2023 

900 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Jolanty i całej rodziny. 

1700 Mülheim: 1. 

NIEDZIELA - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 28.05.2023 

930 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla syna Jana, 
Magdaleny, Joanny i Aleksandry oraz ich rodzin. 

1100 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożeji łaskę zdrowia dla 
Anny i Edwarda z okazji 42-giej rocznicy sakramentu małżeństwa oraz o dary Ducha świętego dla dzieci Justyny i Michała 
oraz trzech wnucząt. 

1230 1. O dar nieba dla Tomasza i Magdy Mazurkiewicz. 

1800 1. O Boże błogosławieństwo dla Nali Heleny Lisius z okazji roczku. 

PONIEDZIAŁEK – NMP MATKI KOŚCIOŁA - 29.05.2023 

930 1. O dar nieba dla Henryka Sokołowskiego w kolejną rocznicę śmierci. 

1100 1. O dar nieba dla Henryka Ignac w rocznicę śmierci. 
Modlitwa wiernych: 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Maximiliana i Juliana w dniu urodzin. 

1230 1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Marii z okazji urodzin. 

1800 1. O radość wieczną dla Kamili Kalecińskiej w pierwszą rocznicę śmierci. 


