INFORMATOR PARAFIALNY - NR 29/2018
P

K

Parochia Catolica pro Polonis - Essen
G
K
S .C
Hirtsieferstr. 13

45143 Essen

telefon do biura parafialnego: 0201/ 328562 i fax: 0201/ 28965929
w sprawach pilnych poza godzinami urzędowania biura: tel. 0201/43380271; 0176/23902845
www.pmk-essen.de * email: pmk-essen@pmk-essen.de

XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.07.2018
(Mk 6,7-13)
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął
rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami
nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na
drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w
trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie
dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu
wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w
jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać,
wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do
nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
Komentarz do Ewangelii:
Na drogę należy brać tylko to, co jest naprawdę potrzebne; to, co pomaga iść, a nie przeszkadza. My
niestety często skupiamy się na tym, co utrudnia drogę do Nieba, co nas obciąża, przygniatając wręcz do
ziemi. Jesteśmy więc mało praktyczni. Dzieje się tak zapewne dlatego, że jesteśmy mało zainteresowani
Niebem - skupiamy się na tym, co będzie jutro, ewentualnie pojutrze. Nie myślimy o wieczności.
Bądźmy więc praktyczni i pomyślmy o Niebie - o tym, co nas przysposabia do życia w nim. To, co na tym
świecie nie uczy nas życia w Niebie jest właściwie zupełnie zbyteczne.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dar y duchowe.
Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych.
Możemy z nich owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi.
Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Pr zenajświętszej Kr wi naszego Zbawiciela.
Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą możemy
odnaleźć w modlitewnikach.
2. Nabożeństwa w tym tygodniu:
- we wtorek, Msza św. z Kor onką do Miłosier dzia Bożego o godz. 15.00.
- w środę Msza św. o godz. 18.00. Modlitwa r óżańcowa od godz. 17.15.
- w Msza Święta o godz. 18.00. Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 17.00.
- w piątek Msza Święta o godz. 18.00. Ador acja Najśw. Sakr amentu od godz. 17.00.
- w sobotę, Msza św. o godz. 9.00 r ano. Pr zed Mszą św. śpiew Godzinek ku czci NMP, a po Mszy
św. modlitwa różańcowa.
- wieczorem Msza św. niedzielna w Mülheim o godz.17.00. Od godz. 16.30 okazja do spowiedzi św.
Przed Mszą św. około godz. 16.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- 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 okr esie wakacyjnym (w lipcu i sier pniu) czynne tylko w czwar tki w godz.
15.00÷16.30 i 19.00÷20.00.
4. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia składamy nasze ser deczne życzenia: Bożego
błogosławieństwa, obfitości Bożych łask i wstawiennictwa św. Patronów.
5. W tym tygodniu dzieci i młodzież r ozpoczęli wakacje. Wszystkim wyjeżdżającym życzymy
bezpiecznej drogi, niech Archanioł Rafał strzeże od wszelkich niebezbieczeństw, życzymy dobrego
odpoczynku, nabrania sił i szczęśliwego powrotu.
- Informacje dotyczące katechezy i zajęć z j. polskiego w nowym roku szkolnym i katechetycznym
wyłożone są na stojaku z tyłu kościoła. Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z ich treścią.
- Spotkanie gr upy biblijnej, grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Św., chór u par afialnego
zespółu młodzieżowego oraz scholii dziecięcej zostaną wznowione po wakacjach na początku września.

6. Parafian, któr zy pr agną nas, duszpaster zy wspier ać pr zy or ganizowaniu Biesiady par afialnej 9
września br. prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem. Po zgłoszeniach w końcu czerwca odbędzie się
organizacyjne spotkanie.
7. Prosimy naszych Parafian o wypełnienie Karty Rodziny i oddanie w zakr ystii albo w biur ze
parafialnym. Formularze wyłożone są na stojakach w kościele lub można otrzymać w biurze parafialnym.
8. Modlitwa do św. Michała Archanioła: Święty M ichale A rchaniele! W spomagaj 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.
9. Na okres wakacji zawieszamy losowanie figurek Świętych przy obrazie św. Jana Pawła II.
10. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Gmina Piast” podaje do informacji, że w czasie wakacji
szkolnych biblioteka jest nieczynna. Wznowienie działalności od 02. września br.
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1. O szczęśliwość wieczną dla Heleny i Wincentego Padoł.
Modlitwa powszechna: 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Elżbiety Kuźnik z okazji
urodzin.

1115 1. O szczęśliwość wieczną dla ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich.
Sakrament chrztu św.: Kamil Cymerkiewicz, Sophie Kronenberg
1500 1. O szczęśliwość wieczną dla Zbigniewa Kosmalskiego w pierwszą rocznicę śmierci.
1800 1. O szczęśliwość wieczną dla Franciszka Sokołowskiego i Wiesławy Jachimczyk.
WTOREK - 17.07.2018
1500 1. O szczęśliwość wieczną dla Wilhelma Reszke.

(intencja od Kręgów Szensztackich)

ŚRODA - 18.07.2018
1800 1. O Boże błogosławieństwo dla rodzin w naszej parafii przyjmujących odwiedziny Matki Bożej z
Szensztat.
Modlitwa powszechna: 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Nikodema z okazji urodzin.
CZWARTEK - 19.07.2018
1800 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla Moniki rzerzach oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK - 20.07.2018
00

18

1. O szczęśliwość wieczną dla cioci Marii w 6-tygodni po śmierci.
SOBOTA - 21.07.2018

00

9

1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Janiny i Michała Sobolewskich
w 50-tą rocznicę sakramentu małżeństwa oraz dla dzieci i rodziny.
Modlitwa powszechna: 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mariusza z okazji urodzin.

1700 Mülheim: 1. ...
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1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Hildegardy i Franciszka z okazji 63-ciej
rocznicy sakramentu małżeństwa.

1115 1. O szczęśliwość wieczną dla Ignacego i Marianny Orzeł oraz za zmarłych z pokrewieństwa.
1800 1. O szczęśliwość wieczną dla Wandy Rychel.
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