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NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 27.05.2018
(Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i
przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Komentarz do Ewangelii
Z trudem przychodzi nam uznać, że możemy liczyć na Jezusa, bo On jest z nami. Raczej
jesteśmy skłonni myśleć: wierz w Boga, ale licz na siebie. Jeżeli liczymy tylko na siebie, to
nawet jeśli Pan Jezus uczyni coś w naszym życiu, to tego nie zauważymy - będziemy
przypisywać to sobie, albo tak zwanemu przypadkowi. A Jezus jest w naszym życiu i działa!
Nie postępuje zawsze po naszej myśli,
bo nie da się ukryć, że jest "trochę"
mądrzejszy od nas i patrzy na nas i na
nasze życie z dużo szerszej perspektywy niż my patrzymy. Tu raczej chodzi
o to, byśmy to my przyłączyli się do
Niego żyjącego i działającego w
świecie, a nie żeby On przyłączał się
do nas.
Jezus nigdy nas nie zostawił. To
my zostawiamy Jego, zapominając o
Jego nauce. Może dlatego chciał,
byśmy przekazywali innym Jego
naukę: ucząc innych utrwalimy sobie
Jego naukę.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej możemy poznać tylko dzięki objawieniu
Bożemu. Jezus pouczył nas o Ojcu, o sobie i Duchu Świętym oraz o więzi łączącej Boga
Trójjedynego. Z wiarą wyznawajmy wiarę za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Dziś gratulujemy dzieciom, które z taką radością przeżywają pierwszą rocznicę swojej
przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym. Niech ta przyjaźń umacnia się i trwa. Dziś Jezus
zapewnia Was, że będzie z wami aż do skończenia świata, pamiętajcie o tym...
2. Nabożeństwa w tym tygodniu:
- we wtorek, Msza św. z Koronką do Miłosier dzia Bożego o godz. 15.00.
- w środę, Msza św. o godz. 18.00. Modlitwa r óżańcowa od godz. 17.15, a następnie
nabożeństwo majowe.
- w czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Kr wi Chr ystusa, (Boże Ciało)
będziemy oddawać cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi.

Czynny udział w procesji Bożego Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem
naszej wiary. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie” – powiedział Pan Jezus. Zachęcam do udziału we
Mszy św. z ks. Biskupem Ordynariuszem przy katedrze w Essen, Burgplatz o godz. 9.00
rano oraz w procesji eucharystycznej ulicami miasta. Gromadzimy się pr zy sztandar ze
naszej Misji i obrazie Matki Bożej Częstochowskiej. Dzieci, które w tym roku przystąpiły do I
- Komunii św. zapraszamy w strojach komunijnych. Msza św. w j. polskim w tym dniu o godz.
17.00 w kościele św. Klemensa.
- w pierwszy piątek miesiąca czerwca, Msze św. o godz. 9.30 i o godz. 18.00. Adoracja
Najśw. Sakramentu od godz. 17.00. Przed Mszą św. litania ku czci NSPJ.
- w pierwszą sobotę miesiąca czerwca, Msza św. ku czci Niepokalanego Serca NMP o
godz. 9.00 rano. Przed Mszą św. śpiew Godzinek ku czci NMP, a po Mszy św. modlitwa
różańcowa.
- wieczorem Msza św. niedzielna w Mülheim o godz.17.00.
- w przyszłą niedzielę Msza św. w Lüdenscheid o godz. 15.00.
- w każdą niedzielę, zapraszamy po Mszy św. o godz. 9.30, około godz. 10.40 do salki
na pierwszym piętrze na 15 minutowe wprowadzenie do niedzielnego Słowa Bożego.
3. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne tylko we wtorek i środę w stałych
godzinach.
4. W tym tygodniu dzieci i młodzież nie mają zajęć z j. polskiego i katechezy.
Zapisy na nowy rok szkolny pr zyjmujemy do końca czer wca (kar ty zapisu wr az z
informacjami dotyczącymi nowego roku szkolnego wyłożone są z tyłu kościoła) lub informacje znajdują się także na stronie www. pmk-essen.de
W tym roku szkolnym zajęcia dla dzieci w czerwcu: 8 i 9 czerwca oraz 22 i 23 czerwca.
W czwartek 28 czerwca o godz. 18.00 Msza święta na zakończenie roku szkolnego, po
mszy rozdanie świadectw w sali parafialnej.
5. Grupa młodzieży wyjeżdża w tym tygodniu na Spotkanie Młodych LEDNICA
2000. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem: „JESTEM”.
Można także zapisywać się na Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii, które
odbędzie się 23 czerwca. Zapisy u s. Anny do 10. czerwca br.
6. Siostry Misjonarki zapr aszają dziewczyny na spotkanie do Gelsenkirchen 10
czerwca na godz.16.00.
7. Zapraszamy dzieci do wyjazdu do Jugendherberge w dwóch ter minach. (Zobacz –
strona trzecia). Jest tylko kilka wolnych miejsc do Xanten.
8. Przygotowujemy się do kolejnej pieszej pielgrzymki: Essen-Neviges, do
sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, w sobotę 16. 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.
9. Niech Bóg Jedyny w Trzech Osobach błogosławi Solenizantom i J ubilatom tego
tygodnia.
10. Modlitwa do św. Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz
ludzkich krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
11. Po Mszy św. o godz.11.15 losowanie figurek Świętych przy obrazie św. Jana Pawła
II.

Zapraszamy dzieci na
Weekend w Solingen
29 czerca – 1 lipca 2018
Spotykamy się w Solingen
w piątek ok godz. 17.00,
zakończenie w niedzielę
ok godz. 16.00
Noclegi w Jugendherberge Solingen-Burg

Weekend w Xanten 6 – 8 lipca 2018
Spotykamy się w Xanten
w piątek ok godz. 17.00,
zakończenie w niedzielę ok godz. 16.00
Noclegi w Jugendherberge Xanten
Koszt: 50 € (drugie i kolejne dziecko w rodzinie: 25 €)
Zapisy (wraz z wpłatą) do 20.05.2018
Szczegółowe informacje u s. Anny (tel. 0157 52 53 16 15)

LEDNICA 02. czerwca 2018

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
NIEDZIELA - NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 27.05.2018
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1. O szczęśliwość wieczną dla ojca Rudolfa Szafarz oraz dla trzech braci: Karola, Rudolfa i Józefa.
2. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Anny i
Krystyny z okazji urodzin.

1115 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci, które obchodzą rocznicę I Komunii świętej
oraz dla ich rodzin.
1800 1. O szczęśliwość wieczną dla mamy Łucji Szczok w 18-tą rocznicę śmierci.
PONIEDZIAŁEK - 28.05.2018
00

18

1. O szczęśliwość wieczną dla Jana i Ireny Spadło, Władysława i Adama Sołtysik, Róży Pyka, Zofii
Świąder i Franciszki Świąder, Józefa Jankowskiego, Sylwii Kot, Wiesławy Młodawskiej oraz dla
Wojciecha Gocalińskiego.
WTOREK - 29.05.2018

00

15

1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla syna Jana, Magdaleny,
Joanny i Aleksandry oraz dla ich rodzin.
ŚRODA - 30.05.2018

00

18

1. O szczęśliwość wieczną dla rodziców Leona i Władysławy Mielewczyk we wspomnienie urodzin
oraz dlasyna Piotra w rocznicę śmierci.

CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ - 31.05.2018
00

17

1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dariusza w 50-tą rocznicę urodzin.
PIĄTEK - 01.06.2018

900
1800 1. O łaskę nawrócenia, dar zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Barbary, Arkadiusza, synów Mateusza i
Michała oraz dla Dominiki i Jesiki.
SOBOTA - 02.06.2018
00

9

00

17

1. O nawrócenie synów i córki.
Mülheim: 1. ...
IX NIEDZIELA ZWYKŁA- 03.06.2018

30

9

1. Za żywych i zmarłych członków Kół Żywego Różańca oraz za księży i siostrę pracujących w naszej
parafii.
Modlitwa wiernych: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proóbą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Adama Kwiecińskiego z okazji 3-ciej rocznicy urodzin.

1115 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i rodziców modlących się na różańcu za dzieci
oraz o miłość w rodzinach.
Modlitwa wiernych: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Edyty i Przemysława Plutka w
18-tą rocznicę sakramentu małżeństwa.
Chrzest święty: Milan Aleksander Krzycki
1500 Lüdenscheid: 1. O szczęśliwość wieczną dla Genowefy i Czesława Kaczmar ek zmar łych z r odziny
Kaczmarek i Laskowski oraz dla Mieczysława Sójka.
1800 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ireny i Rudolfa z okazji 40-tej rocznicy sakramentu
małżeństwa.

POLNISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE IN ESSEN
IBAN: DE87360602950078001020
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