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

św. Klemens Hofbauer

BOŻE NARODZENIE

i OKRES

W

POLSKIEJ PARAFII W ESSEN

POŚWIĄTECZNY DO

08.01.2023, ŚWIĘTA CHRZTU PAŃSKIEGO

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego wszystkim
Parafianom i Gościom składamy najlepsze życzenia:
Bożego błogosławieństwa, głębokiej świątecznej
radości, prawdziwego pokoju serca, dobrego zdrowia
oraz wiele ludzkiej życzliwości. Niech Matka Boża
pełna łaski, wstawia się za nami przez wszystkie dni
Roku Pańskiego 2023.
Radosnych, błogosławionych Świąt z pamięcią
modlitewną podczas sprawowanych światecznych
Mszy św.
Wasi Duszpasterze

(Łk 2,1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy
ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać,
każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać
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zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas
rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było
dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad
swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to
będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło
się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.
Niektórzy narzekają, że Wigilia się nie udała, bo nie było wszystkich przy stole i wszystkiego, czego
potrzeba na stole. Mówi się nawet o tak zwanej depresji świątecznej, na którą chorują samotni. Przypomnijmy
sobie, jak Najświętsza Rodzina obchodziła pierwsze święta Narodzenia Pańskiego: bez domu, bez choinki, bez
karpia. Nawet świętej ciotki Elżbiety zabrakło na gwiazdkę. Świętego Mikołaja jeszcze nie było. Jednakże
zdumiewa radość Maryi i Józefa, pochylonych troskliwie nad żłóbkiem; radość aniołów i pasterzy. Święta
Bożego Narodzenia - to tajemnica, której niepodobna ani zrozumieć, ani sobie wymyślić. Mitologie mówią o
narodzinach bogów. Jednakże ci bogowie od razu przejawiali swoją niezwykłość. Nawet Herakles „dzieckiem
w kolebce łeb urwał hydrze”. To wszystko mogli sobie ludzie wyobrazić. Tymczasem Jezus-Bóg przychodzi na
świat jako słabe, bezradne niemowlę. Dopiero z czasem zacznie chodzić, mówić, dorastać. Takiej tajemnicy
rozum ludzki nie jest w stanie ogarnąć.
Prawda o przyjściu Jezusa na świat jest wstrząsająca - a jednak w Bożym Narodzeniu widzimy przede
wszystkim święta dziecięce. Mówimy o nich przez kolędy, wzruszamy się choinką, cieszy nas święty Mikołaj i
bawi Herod w szopce.
Przecież te święta nie są tylko dla małych dzieci, ale dla wszystkich. Jezus przychodzi na świat uczyć nas
wszystkich, młodych i starych, dziecięctwa Bożego. Przez związek z Jezusem jesteśmy dziećmi Boga. Może na
starość – kiedy rodzice i najbliżsi odchodzą uświadamiamy sobie najbardziej tę radosną prawdę.
Ks. Jan Twardowski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. „Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Panem Bogiem.
Ta dobra nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze
serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o
przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego nawiedzenia. Niech te święta
dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze
sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość
przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną, codzienność.
2. Tą Mszą Świętą ( Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki,
czyli Mszy Świętej sprawowanej o godz. 2200 i o godz. 2400 z soboty, 24 grudnia, na niedzielę, 25 grudnia)
rozpoczęliśmy oktawę i okres Narodzenia Pańskiego, niezwykle bogaty w znaki Bożej obecności, który
będzie trwał do niedzieli Chrztu Pańskiego, 8 stycznia. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze
Święte do naszej parafialnej świątyni. Tu ma miejsce najpełniejsze spotkanie wierzącego z Bogiem-

Człowiekiem. Starajmy się jak najgłębiej pochylić nad radosną tajemnicą narodzin Bożego Syna. Dlatego
zachęcam, aby nie spieszyć się z wyjściem z kościoła zaraz po błogosławieństwie. Zapraszam wszystkich,
zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim żłóbku, aby choć przez chwilę wspólnie śpiewać
piękne polskie kolędy i pastorałki. Niech rozbrzmiewają one także w naszych domach, podczas świątecznych
spotkań z najbliższymi - nie wstydźmy się tej pobożności, jest ona przecież wyrazem naszej wiary.
3. Nabożeństwa Okresu Bożego Narodzenia:
- w I dzień świąt, Msze św. w Essen o godz. 930; 1100; 1230 i 1800. Wierni, którzy w czasie pasterki
przyjęli Komunię św., mogą w ciągu dnia ponownie przystąpić do Stołu Pańskiego.
- w II dzień świąt, w święto św. Szczepana, męczennika, Msze św. w Essen o godz. 930; 1100 ; 1230 i
00
18 . W Mülheim o godz. 930.
- W tym dniu do żłóbka zapraszamy wszystkie dzieci po Mszy św. o godz. 1100 na adorację.
- we wtorek 27. grudnia, w święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, Msza św. z błogosławieństwem
wina o godz. 1800.
- w środę 28. grudnia, w święto św. Młodzianków, Msza św. o godz. 1800. Modlitwa różańcowa od
godz. 1715. Tego dnia na świąteczną Eucharystię zapraszamy szczególnie rodziców z małymi dziećmi,
dziadków z wnukami - wszystkim dzieciom zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo.
- w czwartek 29. grudnia, Msza św. o godz. 1800. Od godz. 1700 adoracja Najśw. Sakramentu.
Zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy św., którzy przez wstawiennictwo św. Charbela modlą się za
wszystkich naszych chorych. Imiona chorych można zgłaszać od niedzieli u Ks. Jerzego.
- w piątek 30. grudnia, święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi, Józefa. Msze św. o godz. 1000 oraz o
godz. 1800 z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Od godz. 1700 adoracja Najśw. Sakramentu. Serdecznie
zapraszamy na Mszę św. o godz. 1800 całe rodziny, oraz wspólnotę „Droga do Nazaretu”.
- w sobotę 31. grudnia, w ostani dzień roku Msza św. z nabożeństwem przebłagalno-dziękczynnym o

godz. 1600 w kościele św. Klemensa w Essen. W Mülheim, Msza św. z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi o godz. 1700.
- w niedzielę, w pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o
błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co
przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy
nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem
źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie

ZAPRASZAMY !
Dodatkowo w poniedziałki

stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym
Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po
Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy
Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej
Syna nie zostało zmarnowane. w Essen o godz. 930; 1100 ; 1230 i
1800 . W Lüdenscheid o godz.1500.

(Łk 2,16-21)
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję,
Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o
tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to
słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A
pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co
słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień
ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je
nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Komentarz do Ewangelii:
Jak to dobrze, że Boże Narodzenie jest tak blisko Nowego
Roku! Dzięki temu uświadamiamy sobie, że Bóg chce rozpocząć ten
nowy rok razem z nami. I faktycznie warto wziąć ze sobą Jezusa,
wchodząc w nowy etap życia. Ma to bowiem być NOWY rok. A Jezus,
jak nikt inny, czyni wszystko nowym.
Imię "Jezus" znaczy "Bóg zbawia". Jeżeli rok 2023 ma być
nowy, to "Bóg, który zbawia" musi być obecny w naszym życiu, a
przynajmniej musimy tak żyć, aby mógł podpisać się pod każdą naszą
decyzją. Zbawienie czyni wszystko nowym, bo polega na tym, że
odcinamy od siebie grzech i winę, które czynią nas niewolnikami
przeszłości, czyli tego co stare. Zbawienie polega na rozpoczęciu w
naszym życiu nowej ery (nie tylko nowego roku).
Poddajmy się więc zbawieniu, czyli Jezusowi, aby ten
rozpoczęty właśnie rok był faktycznie dla nas nowym.

4. W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i
„pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat
Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza
uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy
papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako
Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle
potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w
tej intencji przez wstawiennictwo Maryi - Jej niczego Bóg nie
odmawia.
5. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie
hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust
zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski,
skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.
6. Nabożeństwa w tym tygodniu:
- we wtorek, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy
Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy
nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu
imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie
[Matki]” (Łk 2,21). Już w pierwszej połowie XVI wieku papież
Klemens XII pozwolił na sprawowanie Mszy Świętej o Imieniu
Jezus, a Innocenty XIII na początku XVIII wieku rozciągnął to
święto na cały Kościół. Pamiętajmy o zapewnieniu samego
Pana Jezusa, który powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w
imię moje” (J 16,23). Msza św. z Koronką do Miłosierdzia
Bożego o godz. 1500. Seniorów na kolejne spotkanie
zapraszamy w następny wtorek 10. stycznia.
- w środę, Msza św. o godz. 1800. Modlitwa różańcowa
od godz. 1715.
- w pierwszy czwartek miesiąca, Msza św. o godz.
18.00. Od godz. 1700 adoracja Najśw. Sakramentu w intencji o
nowe powołania kapłańskie i zakonne.

- w piątek, 6. stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana
świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i
języków. Msze Święte o godz. 1000 ; 1700 i 1900.
Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na
drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i
Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2023, co tłumaczymy również jako prośbę,
aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów

ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.
Pamiętajmy o spowiedzi i Komunii pierwszopiątkowej.
- w pierwszą sobotę miesiąca, Msza Święta o godz. 900. Przed Mszą św. śpiewamy Godzinki ku czci NMP, a po
Mszy św. modlimy się na różańcu. Wieczorem Msza św. niedzielna. w Mülheim o godz.1700.
- następna niedziela, to Niedziela Chrztu Pańskiego. Podczas Mszy św. odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.
(Mt 3,13-17)
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go,
mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo
tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast
wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na
Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
Komentarz do Ewangelii:
Chrzest Jezusa miał miejsce u ujścia Jordanu do Morza Martwego. To miejsce jest najniżej położonym miejscem
na ziemi - ponad 400 m pod poziomem morza. Czy to przypadek, że Jezus zaczyna swoją publiczną działalność, swoje
głoszenie Ewangelii, od tego miejsca? Na pewno nie.
Jezus "zstępuje" do każdej ludzkiej depresji, jakikolwiek ona ma charakter. I pokazuje nam, że do niej zstępuje
też Duch Święty. I chce, aby człowiek żyjący w depresji, usłyszał słowa Boga Ojca: "Jesteś moim synem/córką
umiłowanym/ną, w którym/której mam upodobanie".
Jezus chce poprowadzić nas od depresji przez Górę Kuszenia, Górę Przemienienia, Górę Kalwarię do Góry
Wniebowstąpienia. Otrzymaliśmy chrzest, aby wyjść z depresji i dojść do Nieba.
7. Wspominane w liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg
potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres
zwykły - w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta
Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym
narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.
8. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i
fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie
otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty
Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Powinniśmy bowiem podążać drogą coraz
większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.
Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi
wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie.
Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie
sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi.
9. Już od początku września oddaliśmy nowy kalendarz na rok 2023 i można zamawiać intencje Mszy św.
Jednocześnie prosimy, aby zwrócić uwagę, że w naszej parafii zamówione intencje są odczytywane podczas Mszy św.,
drukowane w ogłoszeniach duszpasterskich, wywieszane w gablotce wewnątrz kościoła i na zewnętrznej gablotce oraz
udostępniane na stronie internetowej naszej parafii. Formułując treść intencji prosimy na to zwrócić uwagę. Za
zrozumienie serdecznie dziękujemy.
10. Możliwość w tym tygodniu do spowiedzi św.: we wtorek 27.12. od godz. 1730÷1750;(we wtorek 03.01. od
godz. 1430÷1450); w środę od godz. 1730÷1750; w czwartek od godz. 1700÷1750 ; w piątek rano od godz. 930 i od godz.
1700÷1750 (w piątek 06.01. pół godziny przed każdą Mszą św.); a w sobotę od godz. 830÷ 850... . W niedzielę pół godziny
przed każdą Msza św. do Mszy św.
11. Z naszego kościoła transmitowane są Msze święte niedzielne o godz. 930 dla wszystkich chorych, aby
pogłębić więź z nimi i ich najbliższymi, a także w święta o godz. 930 oraz Msze święte i nabożeństwa w tygodniu.
12. Prosimy Parafian, którzy w ostatnim czasie przybyli do nas a także tych którzy tego nie uczynili jeszcze
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. Jest to także wymóg wynikający z nowego prawa dotyczący
przetważania danych osobowych zgodnie z RODO.
13. Uczestników Warsztatów wokalnych zapraszamy na próby we czwartki od godz. 1900÷2100. Msza św.
światła - 22. stycznia 2023 o godz. 930.
- Trwają ferie, które rozpoczęły się we czwartek. Zajęcia wznowimy w nowym roku 13. stycznia w piątek
młodzież i 14. stycznia 2023 dzieci.
14. Biuro parafialne czynne w tym tygodniu w czwartek od godz. 1500÷1630 i wieczorem od godz. 1900÷2000.
15. W zakrystii do odebrania plany dla członków Żywego Różańca.
16. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: Bożego błogosławieństwa i
wstawiennictwa św. Patronów.

INTENCJE MSZALNE

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

NIEDZIELA - BOŻE NARODZENIE - 25.12.2022
30

9

00

11

1. W intencji zmarłych z rodziny Kisielewski i Bembnista.
1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ludwiki i Ryszarda Bara z okazji rocznicy
sakramentu małżeństwa oraz dla całej rodziny.
Modlitwa wiernych: 1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla Marii,
Henryka, Violety i Patryka Palmowskich.

1230 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Anny.
1800 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Adama z okazji 50-tej
rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.
PONIEDZIAŁEK - ŚW. SZCZEPANA - 26.12.2022
930

1. O dar nieba dla Sabiny i Franciszka Breczko, Anny i Marianny Breczko, Krystyny Surel i Jadwigi
Zaręba.
Modlitwa wiernych: 1. O dar nieba dla Franciszka we wspomnienie urodzin.

930

Mülheim: 1. O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Małgorzaty.

1100 1. O dar nieba dla Bożeny Andrzejak w pierwszą rocznicę śmierci oraz dla Barbary Ożóg.
1230 1. O radość wieczną dla Ireny, Zygmunta, Aleksandra Bunczkowskich.
1800 1. O dar nieba dla Zbigniewa Tonder w pierwszą rocznicę śmierci.
WTOREK - 27.12.2022
00

18

1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Jana w dniu urodzin oraz
dla całej rodziny.
2. O dar nieba dla Jana Sobotzik.
ŚRODA – 28.12.2022

00

18

1. O radość wieczną dla Józefa Surowczyk, Szczepana Surowczyk oraz dla zmarłych z rodziny.
2. Z podziękowaniem za łaskę szczęśliwego powrotu do domu dla szwagra Kamila z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
CZWARTEK - 29.12.2022

00

18

1. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla wnuków Joszko i Antoniego Kohut.
2. O dar nieba dla brata Witka, siostry Sabiny i zmarłych z rodziny.
PIĄTEK - 30.12.2022

00

1. O dar nieba dla Henryka.

00

1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w pewnej intencji.

10
18

SOBOTA - 31.12.2022
1600 1. W intencji Parafian.

1700 Mülheim: 1. O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Małgorzaty.
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
zaświadczenie i przedstawić w urzędzie podatkowym.

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

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

NIEDZIELA - ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI - 01.01.2023
930 1. Za żywych i zmarłych członków Kół Żywego Różańca oraz za księży i siostrę pracujących w
naszej parafii.
1100 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci i rodziców modlących się na
różańcu za dzieci oraz o wiarę, miłość i nadzieję w rodzinach.
1230 1. Z podziękowaniem za udaną operację dla Rehana.
1500 Lüdenscheid: 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla s. Ani, ks. Jerzego i ks.
Sławomira.
1800 1.W intencji Panu Bogu wiadomej.
Modlitwa wiernych: 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Juliana Zadzińskiego z
okazji Roczku.
WTOREK - 03.01.2023
00

15

1. O szczęśliwość wieczną dla rodziców Bazylego i Eugenii oraz dla rodzeństwa Teresy i Anny.
ŚRODA - 04.01.2023

1800 1. Z podziękowaniem za dar serca dla Małgorzaty i Henryka, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej oraz dar zdrowia dla całej
rodziny.
CZWARTEK - 05.01.2023
1800 1. Z podziękowaniem za pomyślne zdanie egzaminów przez syna Artura z prośbą dla niego o
dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz umocnienie darami Ducha Świętego.
PIĄTEK - OBJAWIENIE PAŃSKIE - 06.01.2023
00

10

1. Z podziękowaniem za uzyskaną łaskę dla siostry Moniki z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niej i jej dzieci.

1700 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Henryka z okazji kolejnej
roczncy sakramentu małżeństwa.
1900 1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę matki Bożej dla dla Kornelii w dniu
urodzin.
SOBOTA - 07.01.2023
900 1. O radość wieczną dla Danuty Wolejko-Wołejszo w 3-cią rocznicę śmierci.
1700 Mülheim: 1. O radość wieczną dla Eryka Wyduch w 9-tą rocznicę śmierci oraz dla Heleny
Wyduch i za dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 08.01.2023
930 1. O radość wieczną dla zmarłych z rodzin Janka, Kryger i za dusze w czyśćcu cierpiące.
1100 1. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Joszko i Antoniego z okazji urodzin.
1230 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Olivera Rymer.
1800 1. O radość wieczną dla taty Tadeusza Sałanowskiego oraz o łaskź Opatrzności dla syna
Patryka i całej rodziny.
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

