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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22.04.2018
(J 10,11-18)
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego
wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest
najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a
moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.
Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać
głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja
życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je
oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego
Ojca”.
Komentarz do Ewangelii
Jezus przypomina nam dziś, że
jesteśmy Jego własnością. Takie sformułowanie być może źle nam się kojarzy - ze
zniewoleniem. Jest to jednak, w tym przypadku, błędne skojarzenie. Być własnością
Boga oznacza, że On zrobi wszystko dla
naszego zbawienia, bo w Jego oczach
mamy wartość właściwie nieskończoną jesteśmy bezcenni. Bóg nie bierze na
własność byle czego. To tylko człowiek
potrafi gonić za rzeczami, które nie mają wartości.
Warto zmienić mniemanie o sobie i ukształtować je w oparciu o Boże spojrzenie, a nie
według własnego, subiektywnego osądu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, któr y daje swoje życie za owce.
Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał
misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.
Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie
będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby
wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych,
których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej
wspólnocie parafialnej.
2. Nabożeństwa w tym tygodniu:
- w poniedziałek, 23 kwietnia, w ur oczystość św. Wojciecha, głównego Patr ona Polski,
Msza św. o godz. 18.00.
- we wtorek, Msza św. z Kor onką do Miłosier dzia Bożego o godz. 15.00.
- w środę, pr zypada święto św. Mar ka, Ewangelisty, Msza św. z Nowenną do MBNP o
godz. 18.00. Modlitwa różańcowa od godz. 17.15 o liczne powołania kapłańskie i zakonne.
- w czwartek, Msza Święta o godz. 18.00. Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 17.00.
- w piątek, Msza Święta o godz. 18.00. Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 17.00.

- okazja do spowiedzi św. we wtor ek pr zed Mszą św. od godz. 14.30 - ...; w środę od godz.
17.15 - ...; w czwartek i piątek podczas adoracji Najśw. Sakramentu od godz. 17.00 - ...; w sobotę od
gosz. 8.30 - ... .
- w sobotę, Msza Święta 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. Przed Mszą św. koronka do
Miłosierdzia Bożego, a od godz. 16.30 okazji do sakramentu pokuty i pojednania.
- 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 tym tygodniu czynne według planu:we wtor ek od godz. 16.00÷17.00,
w środę od godz. 15.00÷16.30 i w czwartek od godz. 15.00÷16.30 oraz od godz. 19.00÷20.00.
4. Pielgrzymka do Kevelaer, do Matki Bożej Pocieszycielki Str apionych w pier wszą sobotę
maja, (5 maja), zapisy z wpłatą, w zakrystii u s. Anny lub w biurze.
5. Wyjazd na pielgrzymkę do Schönstatt w sobotę 28. kwietnia br . o godz. 7.30. Zbiór ka
przy kościele św. Klemensa. Program na miejscu według wcześniejszych informacji.
6. Katechezy i zajęcia z j. polskiego w piątek i sobotę według planu. Zwr acamy uwagę na
dodatkowe propozycje: zajęcia z historii czy też zajęć sportowych.
ZAPRASZAMY DZIECI (8-13 LAT)
DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH Z HISTORII POLSKI
05.05.2018 (sobota) w godzinach 12.00÷12.45
09.06.2018 (sobota) w godzinach 12.00÷12.45
7. Spotkanie gr upy biblijnej w środę o godz. 19.00, a „Odnowa w Duchu Św.” swoje spotkanie
ma w piątek po Mszy św. wieczornej. Chór parafialny w poniedziałek od godz. 19.00, zespół
młodzieżowy w piątek o godz. 16.45, a schola dziecięca o godz. 12.00 w sobotę.
8. Już dziś zapraszamy na Dzień Dziecka i Dzień Mamy 13. maja br. na i po Mszy św. o
godz. 11.15.
9. Zapraszamy dzieci do wyjazdu do Jugenherberge w dwóch ter minach. (Zobacz - strona
trzecia).
10. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia składamy nasze ser deczne życzenia,
niech łaska Dobrego Pasterza i wstawiennictwo św. Patronów towarzyszy waszej codzienności.
11. Modlitwa do św. Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj 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.
12. Po Mszy św. o godz.11.15 losowanie figurek Świętych przy obrazie św. Jana Pawła II.

Zapraszamy dzieci na
Weekend w Solingen
29 czerca – 1 lipca 2018
Spotykamy się w Solingen
w piątek ok godz. 17.00,
zakończenie w niedzielę
ok godz. 16.00
Noclegi w Jugendherberge Solingen-Burg

Weekend w Xanten 6 – 8 lipca 2018
Spotykamy się w Xanten
w piątek ok godz. 17.00,

zakończenie w niedzielę ok godz. 16.00
Noclegi w Jugendherberge Xanten
Koszt: 50 € (drugie i kolejne dziecko w rodzinie: 25 €)
Zapisy (wraz z wpłatą) do 20.05.2018
Szczegółowe informacje u s. Anny (tel. 0157 52 53 16 15)
POLNISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE IN ESSEN
IBAN: DE87360602950078001020
BIC: GENODED1BBE
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
IV NIEDZIELA WIELKANOCY - 22.04.2018
30

9

1. O szczęśliwość wieczną dla Jerzego Krzysztofik we wspomnienie urodzin.
2. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla rodzin
Lipecki, Prądzyński, Fronda, Kusa, Mrozek, Janka i Kryger oraz o szczęśliwość wieczną dla zmarłych
z pokrewieństwa.
Modlitwa wiernych: 1. O życie wieczne dla Katarzyny Sitarz we wspomnienie urodzin.

1115 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Ireny i Edwarda z okazji
50-tej rocznicy sakramentu Małżeństwa.
1800 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Henryka Łosek i
całej rodziny.
2. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla syna i córki.
PONIEDZIAŁEK - ŚW. WOJCIECHA - 23.04.2018
00

18

1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w pewnej intencji.
WTOREK - 24.04.2018

1500 1. O szczęśliwość wieczną dla Ireny i Zdzisława Walczak i za zmarłych z pokrwieństwa.
ŚRODA - ŚW. MARKA - 25.04.2018
00

18

1. O szczęśliwość wieczną dla Elfrydy Śmiech w czwartą rocznicę śmierci.
CZWARTEK - 26.04.2018

00

18

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
dary Ducha Świętego dla Tomasza z okazji 30-tej rocznicy urdzin.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Leokadii z okazji urodzin.
PIĄTEK - 27.04.2018

00

18

1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Włodzimierza w
50-tą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz dla dzieci i całej rodziny.
SOBOTA - 28.04.2018

900

1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla synów
Jana i Piotra.

1700 Mülheim: 1. O szczęśliwość wieczną dla Br onisławy Bączkowskiej w 16-tą rocznicę śmierci.
V NIEDZIELA WIELKANOCY - 29.04.2018
930

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaską zdrowia dla Justyny oraz dla całej rodziny.
2. O szczęśliwość wieczną dla Rafała Hołda w pierwszą rocznicę śmierci.

1115 1. O szczęśliwość wieczną dla Stefana, Elżbiety, Henryka Furmann oraz dla Wiesława
Dobrowolskiego i Anety Furmann dwa miesiące po śmierci.
1800 1. O potrzebne łaski dla syna i córki.
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo z okazji 40-tej
rocznicy urodzin.

