POLNISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE
IN DER KIRCHE ST. CLEMENS MARIA HOFBAUER
Hirtsieferstr. 13
45143 ESSEN

PLAN ZAJĘĆ 2018/2019
Grupa przedszkolna: sobota, godz. 11.00 - 11.45 – religia i j. polski
kl. I sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia
godz. 11.00 - 11.45 – j.polski
kl. II sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski
godz. 11.00 - 11.45 – religia
kl. III (grupa komunijna):
dzieci, które uczestniczyły w katechezie w klasie II przy naszej parafii:
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski
godz. 11.00 - 11.45 – religia
kl. III (grupa komunijna):
dzieci, które nie uczestniczyły w katechezie w zeszłym roku przy naszej parafii:
piątek, godz. 16.00 - 16.45 – religia
godz. 16.45 - 17.30 – j. polski
kl. IV:
piątek, godz. 16.00 - 16.45 – j. polski
godz. 16.45 - 17.30 – religia
albo
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia
godz. 11.00 - 11.45 – j.polski
kl. V:
piątek, godz. 16.00 - 16.45 – j. polski
godz. 16.45 - 17.30 – religia
albo
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia
godz. 11.00 - 11.45 – j.polski
kl. VI:
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski
godz. 11.00 - 11.45 – religia
kl. VII:
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski
godz. 11.00 - 11.45 – religia
Młodzież
piątek, godz. 19.00 - Młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania
piątek, godz. 19.00 - Młodzież, która przyjęła już sakrament Bierzmowania

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich rodziców
na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
w sobotę 1 września 2018 o godz. 10.00 w sali parafialnej.
Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2 września o godz. 11.15
(podczas Mszy świętej także poświęcenie tornistrów)

DNI W KTÓRYCH BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA (piątki/soboty)
Wrzesień: 1, 7/8, 14/15, 21/22, 28/29

Luty: 1/2, 8/9, 15/16, 22/23

Październik: 5/6

Marzec: 1/2, 8/9, 15/16, 22/23, 29/30

Listopad: 2/3, 9/10, 16/17, 23/24, 30

Kwiecień: 5/6

Grudzień: 1, 7/8, 14/15

Maj: 3/4, 10/11, 17/18, 24/25

Styczeń: 11/12, 18/19, 25/26

Czerwiec: 7/8, 14/15, 27

Scholka dziecięca

NIEBIAŃSKIE NUTKI
Zapraszamy na próby scholi, która śpiewa
w drugą niedzielę miesiąca
podczas Mszy świętych o godz. 11.15.
Próby scholi odbywają się w soboty o godz. 12.00

Zapraszamy na dodatkowe lekcje

HISTORII POLSKI
które odbywać się będą raz w miesiącu
w soboty w godz. 12.00 – 12.45

DODATKOWE WYDARZENIA W CIĄGU ROKU

DLA DZIECI
 1 września 2018 - godz. 10.00 - spotkanie organizacyjne dla rodziców
na rozpoczęcie roku szkolnego
 2 września 2018 - godz. 11.15 - Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego,
podczas której zostaną poświęcone tornistry
 9 września 2018 – Biesiada Parafialna
 31 października 2018 - w godz. 17.00 - 19.00 - Warsztaty ze świętymi
 4 listopada 2018 - Pochód Wszystkich Świętych
 1 grudnia 2018 - godz. 9.00 - Msza św. z poświęceniem lampionów,
opłatków i wieńców adwentowych
 9 grudnia 2018 - godz. 11.15 - Msza św. i spotkanie ze św. Mikołajem
 8, 15, 22 grudnia 2018 - Roraty (sobota, godz. 8.00)
 27 stycznia 2019 - jasełka podczas Mszy św. o godz. 9.30 oraz 11.15
 24 lutego 2019 - zabawa karnawałowa dla dzieci
 9, 16, 23, 30 marca oraz 6 kwietnia 2019 - Droga krzyżowa o godz. 12.00
 6-7 kwietnia 2019 – Rekolekcje wielkopostne dla dzieci
 12 maja 2019 - Dzień Matki i Dzień Dziecka
 26 maja 2019- godz. 11.15 - Rocznica I Komunii świętej
 30 maja 2019 – Dzień Ojca
 15 czerwca 2019 - piesza pielgrzymka rodzin do Sanktuarium w Neviges
 27 czerwca 2019 - godz. 18.00 - Msza św. na zakończenie roku szkolnego
oraz rozdanie świadectw
 28-30 czerwca 2019 wyjazd dla dzieci do Jugendherberge w Kevelaer
oraz 5 - 7 lipca 2019 wyjazd dla dzieci do Jugendherberge

W ramach przygotowania do I Komunii świętej:
 16 września 2018 - godz. 12.30 - spotkanie dla rodziców, których
dzieci w maju 2019 przystąpią do I Komunii świętej
 6-7 października 2018 - wyjazd dla dzieci pierwszokomunijnych
do Jugendherberge Velbert (rozpoczęcie w sobotę o godz. 10.00,
zakończenie w niedzielę o godz. 15.00)
 23-24 marca 2019 - wyjazd dzieci pierwszokomunijnych do
Jugendherberge Velbert (rozpoczęcie w sobotę o godz. 10.00,
zakończenie w niedzielę o godz. 15.00)
 19 maja 2019 - godz. 11.15 - I Komunia święta
 25 maja 2019 - pielgrzymka dzieci I Komunijnych do Banneux

DLA MŁODZIEŻY
 16-18 listopada 2018 – wyjazd do Jugendherberge dla młodzieży, która
przygotowuje się do Bierzmowania
 23 listopada 2018 – godz. 18.00 – Sakrament Bierzmowania
 5-6 kwietnia 2019 – Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży
 22 - 27 kwietnia 2019 - wyjazd dla młodzieży uczestniczącej w katechezie
 30 maja-2 czerwca 2019 – wyjazd na spotkanie na Polach Lednickich
 15 czerwca 2019 – piesza pielgrzymka do Sanktuarium w Neviges
 22 czerwca 2019 – Spotkanie Młodych w Concordii
Polska Parafia w Essen organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży
z j. polskiego, historii oraz katechezę. Od czerwca 2017 roku zostało powołane do
istnienia stowarzyszenie - Polnische Schule in Essen e.V. – którego zadaniem jest
wsparcie nauczycieli i pomoc w organizacji zajęć. Zachęcamy do wspierania
działalności stowarzyszenia poprzez wpłaty na konto:
DE19 3606 0295 0017 2490 10
BIC GENODED1BBE
Stowarzyszenie ma możliwość wystawienia do urzędu finansowego
zaświadczenia o przekazaniu wpłaty na konto

