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

św. Klemens Hofbauer

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
NIEDZIELA, 08.STYCZNIA 2023

(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
upodoba-nie".
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.

MSZE ŚWIĘTE
St. CLEMENS
- Hirtsieferstr. 13, 45143 Essen
poniedziałek - godz. 1800
wtorek - godz. 1500
środa i czwartek - godz. 1800
piątek - godz. 1000 i 1800
sobota - godz. 900
niedziela - godz. 930, 1100, 1230 i 1800

St. Petrus und Paulus
- Lüdenscheid: Honselerstr. 68
pierwsza i trzecia niedziela miesiąca
- godz. 1500
St. Mariae Rosenkranz
- Mülheim Styrum: Marienplatz 1,
45476 Mülheim an der Ruhr
sobota - godz. 1700

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Wspominane w dzisiejszej 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”.
2. 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.

3. Nabożeństwa okresie Bożego Narodzenia:
- w poniedziałek, 09. stycznia Msza św. pogrzebowa za zmarłego śp. Jana Sobotzik.
- we wtorek, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. o godz. 1500. O godz. 1100 uroczystości pogrzebowe
na cmentarzu Parkfriedhof śp. Jana Sobotzik.
- Seniorów na kolejne spotkanie zapraszamy we wtorek 17. stycznia br. Termin przesunięty ze względu na
pogrzeb śp. Jana.
- w środę, Msza św. o godz. 1800. Modlitwa różańcowa od godz. 1715.
- w czwartek Msza św. o godz. 1800. Od godz. 1700 adoracja Najśw. Sakramentu.
- w piątek, Msze św. o godz. 1000 oraz o godz. 1800. Od godz. 1700 adoracja Najśw. Sakramentu.
- w sobotę, 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 15. stycznia, to II Niedziela zwykła. Msze św. w stałym porządku. Już dziś zapraszamy na
koncert kolęd w wykonaniu zespołu Adonai i scholi dziecięcej Niebiańskie nutki. Początek o godz. 1330 Trwać będzie
około 90 minut. Prosimy odebrać wejściówki w zakrystii albo w biurze parafialnym.
4. 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.
5. Możliwość w tym tygodniu do spowiedzi św.: we wtorek 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 sobotę od godz. 830÷ 850... . W
niedzielę pół godziny przed każdą Mszą św.
6. 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.
7. 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.
8. Uczestników Warsztatów wokalnych zapraszamy na próby we czwartki od godz. 1900÷2100. Msza św. światła
- 22. stycznia 2023 o godz. 930.
9. Po feriach wznawiamy zajęcia katechetyczne i z języka polskiego w nowym roku: 13. stycznia w piątek
młodzież i 14. stycznia 2023 dzieci.
10. Biuro parafialne czynne w tym tygodniu w stałym porządku. Zobacz strona pierwsza.
11. W zakrystii do odebrania plany dla członków Żywego Różańca.
12. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: Bożego błogosławieństwa i
wstawiennictwa św. Patronów.

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

ZAPRASZAMY !
Dodatkowo w poniedziałki

INTENCJE MSZALNE

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

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.
Modlitwa wiernych: 1. O pomyślny przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia dla Bogumiły.
1230 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Olivera Rymer.
1800 1. O radość wieczną dla taty Tadeusza Sałanowskiego oraz o łaskę opatrzności dla syna Patryka
i całej rodziny.
PONIEDZIAŁEK - 09.01.2023
1800 Msza święta pogrzebowa: 1. O dar nieba dla Jana Sobotzik.
WTOREK - 10.01.2023

1500 1. O pomyślny przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia dla Bogumiły.
ŚRODA - 11.01.2023
1800 1. W intencji Ojczyzny.
CZWARTEK - 12.01.2023
00

18

1. O dar nieba dla Grzegorza.
PIĄTEK - 13.01.2023

1000 1. O dar życia wiecznego dla Mirosława Odynieckiego.
1800 1. Z podziękowaniem za dar sakramentu Bierzmowania z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha
Świętego.
SOBOTA - 14.01.2023
00

9

1. O łaskę nieba dla Czesława Jańczak.
2. O dar nieba dla męża Jana.

1700 Mülheim: 1. W Panu Bogu wiadomej intencji.
II NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.01.2023
30

9

1. O Boże błogosławieństwo, dary i owoce Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla
Jolanty w dniu urodzin oraz dla całej rodziny.

1100 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mamy i babci Teresy z okazji urodzin.
1230 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Olivera Rymer.
1500 Lüdenscheid: 1. O dar nieba dla Wojciecha Ostrowskiego w pierwszą rocznicę śmierci.
1800 1. O dar nieba dla Zofii Teska w drugą rocznicę śmierci.

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

