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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14. MAJA 2023 

 

INFORMATOR PARAFIALNY - NR 20/2023 
Parochia Catolica pro Polonis - Essen 

Polnische Katholische Gemeinde in der Kirche St. Clemens 
Hirtsieferstr. 13                                  45143 Essen 

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

St. KLEMENS  
- Hirtsieferstr. 13, 45143 Essen  
 

Poniedziałek  - godz. 1800  
( W poniedziałki Msze św. w Adwencie, Wielkim Poście, w miesiącu maju, czerwcu, październiku i listopadzie. )  

Wtorek - godz. 1500       

 

Środa - godz. 1800   
 

Czwartek - godz. 930,1100,1230 i 1800  
 

Piątek  - godz. 1800  
 

Sobota  - godz. 900 

 

Niedziela - o godz. 930,1100,1230 i 1800 

MSZE ŚWIĘTE  

St. Mariae Rosenkranz 
- Mülheim Styrum: Marienplatz 1,  

45476 Mülheim an der Ruhr 
Sobota  - godz. 1700 

St. Petrus und Paulus  
- Lüdenscheid: Honselerstr. 68  
pierwsza i trzecia niedziela miesiąca 

- godz. 1500 

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 

(J 14,15-21) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie 

miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na 
zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, 
ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ 
u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. 
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie 
oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć 
będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a 
wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje 
je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany 
przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 
siebie”.  

Komentarz do Ewangelii 
Decydując się na życie zgodne z Bożymi przykazania-mi, 

jakby "zapisujemy się" do Trójcy Przenajświętszej i stajemy się 
Jej członkami. Tak! Bóg chce nas włączyć do tej Wspólnoty, 
którą sam jest jako Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest kolejny 
powód, dla którego warto wybrać drogę Bożych przykazań. 

Poznając Jezusa - Syna Bożego, poznajemy Ojca i Ducha 
Świętego. Jezus nam jakby Ich "przedstawia", to znaczy 
unaocznia Ich, ale także wskazuje: oto Oni, tu Ich zobaczysz. 
Dlatego troszczmy się o przyjaźń z Jezusem. Dzięki tej przyjaźni 
"daleko zajdziemy". 

http://www.pmk-essen.de/pdf/St.ClemensMH.pdf
http://www.pmk-essen.de/pdf/St.ClemensMH.pdf
http://www.pmk-essen.de/pdf/St.ClemensMH.pdf


 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 1. Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, 
opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą 
niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby 
to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. 
Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w 
Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże - to wszystko 
otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, 
dobrocią i bezinteresownością - miłosierdziem. Takrodzi się 
nasza wiara, nadzieja i miłość - dobro, którym można i 
trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa 
komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi . 
 - Druga niedziela maja to dzień w którym nasz wzrok 
i podziękowania kierujemy pod adresem naszych MAM a 
także dołączamy TATUSIÓW, dlatego dzieci zapraszają do 
wspólnej modlitwy w ich intencji podczas Mszy św. o godz. 
1230 , 14. maja. Podczas tej Mszy św. dzieci złożą życzenia 
wszystkim Mamom a dzieci ze scholi wyśpiewają swoje 
podziękowania. 
 3. Nabożeństwa w najbliższym tygodniu: 
 - jutro, w poniedziałek, zapraszamy wszystkich do 
udziału we Mszy św. z nabożeństwem majowym o godz. 1800. Nadmieniając w poniedziałki Msze św. w Adwencie, 
Wielkim Poście, w miesiącu maju, czerwcu, październiku i listopadzie w kościele św. Klemensa. 
 - we wtorek, Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 1445. Msza św. z nabożeństwem majowym o godz. 15.00. 
 - w środę, Msza św. o godz. 1800 z nabożeństwem majowym przed wystawionym Najśw. Sakramentem. 
Wcześniej od godz. 1715 modlitwa różańcowa prowadzona przez Członków Żywgo Różańca. 
 - w czwartek, przeżywać będziemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już 
od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł 
zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały 
Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za 
Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego 
Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły - z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. Msze 
św. jak w każdą niedzielę o godz. 930,1100,1230 i 1800 
 - w piątek, Msza Święta o godz. 1800. Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 1700. Pamiętajmy o spowiedzi 
pierwszopiątkowej. Litania Loretańska w ramach adoracji około godz. 1730.  
 - w sobotę, Msza Święta o godz. 900. Przed Mszą św. śpiew Godzinek ku czci NMP. A po Mszy św. modlitwa 
różańcowa. 
 - Wieczorem Msza św. niedzielna w Mülheim, w kościele Matki Bożej Różańcowej o godz. 1700. O godz. 1645 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. A także przed Mszą św. okazja do sakramentu pokuty. 
 - następna niedziela to VII Niedziela Wielkanocna i uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii. 
 - Po Mszach św. o godz.1100 i 1230 losowanie figurek Świętych przy obrazie św. Jana Pawła II. 
 4. Dzieci i młodzież nie mają zajęć katechetycznych i z j. polskiego. 
 5. Spotkanie grup formacyjnych: grupy Biblijnej w środę i  grupy modlitewnej „Odnowa w Duchu Św.” w 
piątek wyjątkowo w Sali parafialnej i zespołów muzycznych Adonai w piątek. 
 - W czwartek z racji uroczystości nie ma warsztatów wokalnych. 
 6. Biuro parafialne czynne we wtorek i środę, zobacz pierwszą stronę ogłoszeń. 
 7. Prosimy naszych Parafian 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. 
 8. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy aktywnie w ostatnich dniach włączyli się w pomoc. 
Chętnych, którzy dysponują czasem serdecznie zapraszamy do współpracy. 
 9. Z naszego kościoła transmitowane są 
Msze święte niedzielne o godz. 930 dla wszystkich 
chorych, aby pogłębić więź z nimi i ich najbliższymi 
oraz Msze święte i nabożeństwa w tygodniu.  
 10. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia, 
składamy najlepsze życzenia: Bożego 
błogosławieństwa i wstawiennictwa św. Patronów. 
 - Możliwość w tym tygodniu do spowiedzi 
św.: w poniedziałek od godz. 1730÷1750; we wtorek 
od godz. 1430÷1450; w środę od godz. 1715÷1750 ;  w 
czwartek od godz. 1700÷1750 ; w piątek od godz. 
1700÷1750 w sobotę od godz. 830÷ 850. W niedzielę 
pół godziny przed każdą Mszą św. 10  września 2023 

BIESIADA   
PARAFIALNA 



 

 

 ZAPOWIEDZI 
 - 16 maja w katedrze poznańskiej 4 diakonów z naszego 
Zgromadzenia przyjmie święcenia kapłańskie, a święcenia diakonatu 
nasz parafianin Ks. Kl. Aleksander Lakomy. Z tyłu kościoła 
wyłożone są koperty z kartkami, gdzie można wypisać intencje, 
wypisane koperty prosimy oddać duszpasterzom w zakrystii. 
Tradycyjnie już, każdy z Neoprezbiterów odprawi 15 Mszy św. w 
podanych intencjach.   
 - 21. maja przeżywać będziemy w naszej parafii wielką 
radość, Jezus, utajony pod postacią Chleba zamieszka w sercach 
dzieci, które tak żarliwie przygotowują się na to spotkanie. 
Gratulujemy już dziś Rodzicom, tej uroczystości, to Wasze 
poświęcenie, miłość, wiara doprowadzi Wasze dzieci do tego tak 
pięknego momentu. Pomagajcie nadal swoim dzieciom trwać w 
jedności i miłości z Bogiem. 
 - Dzieci I- komunijne przeżywać będą Biały Tydzień, tzn. w 
swoich odświętnych strojach uczestniczyć przez kolejne dni we 
Mszach św. o godz. 1800. Na zakończenie całego, rocznego 
przygotowania po Białym Tygodniu 27. maja w sobotę dzieci udają 
się na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Banneux. Wyjazd 
z Essen o godz. 700. 
 - w uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej, w czwartek, 
08. czerwca br. w kościele św. Klemensa Rocznica I-Komunii św. 
dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii w 2022 roku 
podzas Mszy św. o godz. 1100.  
 - Przygotowujemy się do kolejnej pieszej pielgrzymki: Essen
-Neviges, do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, w sobotę 
17. 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. 

 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 zaświ-
adczenie i przedstawić w urzędzie podatkowym. 

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

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 

ZAPRASZAMY ! 
Dodatkowo w poniedziałki 



 

 

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

VI NIEDZIELA WIELKANOCY - 14.05.2023 

930 1. O dar nieba dla Agnieszki Gerharda Krause, synów Huberta, Henryka i Krystiana oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
2. O dar nieba dla mamy Longiny i Rajmunda Wiśniewskich oraz dla zmarłych z rodziny. 

1100 1. O dar nieba dla Margarethe Bartela i Gertrudy Gold. 
Modlitwa wiernych: 1. O dar życia wiecznego dla Artura Bara i zmarłych z rodziny. 

1230 1. O dar nieba dla Róży, Andrzeja i Władysława. 
Modlitwa wiernych: 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Amelii w dniu urodzin. 
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla naszych mam. 
3. O dar życia wiecznego dla Marty Kocur w drugą rocznicę śmierci. 

1800 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Olimpii z okazji urodzin i całej rodziny. 

PONIEDZIAŁEK - 15.05.2023 

1800 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Ani, Zbyszka i Jakuba Kubik z 
okazji urodzin. 

WTOREK - 16.05.2023 

1800 1. W pewnej intencji. 
Modlitwa wiernych: 1. O dar nieba dla Haliny Nieslon w 7-mą rocznicę śmierci. 
2. O Boże błogosławieństwo i  potrzebne łaski dla Alexandra Lakomy w dniu święceń diakonatu. 
3. O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla syna Jana w dzień urodzin oraz dla jego 
rodziny. 

ŚRODA - 17.05.2023 

1800 1. O potrzebne łaski dla rodzin naszej parafii przyjmujących odwiedziny Matki Bożej z Szensztat. 

CZWARTEK - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - 18.05.2023 

930 1. O radość wieczną dla Bronisławy Najgebauer w pierwszą rocznicę śmierci. 
2. O radość wieczną dla taty Zbyszka w 8-mą rocznicę śmierci oraz o potrzebne łaski dla żyjących rodziców. 

1100 1. O radość wieczną dla ojca Rudolfa Szafarz i braci Rudolfa i Józefa. 

1230 1. O radość wieczną dla Alfreda Bartela, Józefa Bartela i Józefa Gold. 

1800 1. O Boże błogosławieństwo,  opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Stanisława i całej rodziny. 

PIĄTEK - 19.05.2023 

1800 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Feliksa z okazji urodzin. 
2. O otwarcie na natchnienia Ducha Świętego na drodze życia dla Sebastiana i Sabiny. 

SOBOTA - 20.05.2023 

900 1. O życie wieczne dla papieża Benedykta XVI. 

1700 Mülheim: 1. ... 

VII NIEDZIELA WIELKANOCY - 21.05.2023 

930 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Lidii i Tadeusza w 50-tą 
rocznicę sakramentu małżeństwa. 
Modlitwa wiernych: 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Karoliny w dniu urodzin. 

1100 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny w 38-mą rocznicę urodzin, dla Samuela w 4-tą 
rocznicę urodzin, dla Melisy w 11-tą rocznicę urodzin oraz dla całej rodziny. 
Modlitwa wiernych: 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Renaty w 84-tą rocznicę urodzin. 

1230 PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 

1500 Lüdenscheid: 1. O dar nieba dla Rafała Gajda we wspomnienie urodzin oraz dla zmarłych z rodziny Gajda i 
Studzian. 
Modlitwa wiernych: 1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski na drodze życia 
zakonnego dla ojca Stanisława. 

1800 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę matki Bożej dla Edeltraudy u Urszuli z okazji urodzin oraz dla całej 
rodziny. 


