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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18.02.2018
(Mk 1,12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez
szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”.
Komentarz do Ewangelii
Na pustyni Jezus przebywał czterdzieści dni. W ten
sposób "kontynuował" tradycje liczby czterdzieści w
historii zbawienia: czterdzieści dni trwał potop
oczyszczający ludzkość z grzechu; czterdzieści lat
wędrował Izrael przez pustynię do Ziemi Obiecanej;
czterdzieści dni o chlebie i wodzie szedł Eliasz na
spotkanie z Bogiem na górę Horeb. Liczba czterdzieści ma
znaczenie symboliczne. Oznacza między innymi czas
dojrzewania, oczyszczenia; czas nawrócenia, pokuty,
powrotu.
Kościół rozpoczynając okres Wielkiego Postu
zaprasza również nas na pustynię: Dlatego chcę ją
przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca (Oz 2, 16). Czterdziestodniowy czas postu
stanowi swoiste rekolekcje, które przypominają wędrówkę Izraela przez pustynię. Bóg chciał, aby ten
czas był dla Ludu Wybranego czasem oczyszczenia, pogłębienia więzi, uświadomienia sobie
szczególnego wybrania, głębszej miłości. Tymczasem okazał się czasem odejść, niewierności,
szemrania, wątpliwości, niewiary i kuszenia Pana Boga.
W naszej wędrówce przez pustynię życia jest podobnie. Nie zawsze chcemy iść drogą, którą
prowadzi nas Bóg, wybieramy własny sposób na życie i szczęście. Brak nam odwagi, wytrwałości,
cierpliwości; brak szczerości, ufności i wiary. Często idziemy przez pustynię życia samotnie, mnożąc
"krzyże" i uginając się pod nimi.
W czasie łaski i zbawienia, który rozpoczynamy, Bóg chce nam przypomnieć, że wędrówka przez
pustynię życia nigdy nie jest samotna. Bóg zawsze jest na niej obecny, towarzyszy, prowadzi, wskazuje
kierunek, upomina, bądź podtrzymuje na duchu. Jest obecny podobnie jak był z Noem, Mojżeszem,
Eliaszem i Jezusem. Nawet gdy o Nim zapominamy, odwracamy się tyłem i idziemy własną drogą.
Pustynia jest miejscem samotności i kuszenia. W czasach biblijnych wierzono powszechnie, że
demony mają szczególne upodobanie do łaźni, cmentarzy i pustyni. Jezus kuszony na pustyni, musiał
walczyć z wrogiem na "jego terytorium". Pustynia uświadamia, że pokusa jest nieodłącznym
elementem ludzkiego życia. Nie był od niej wolny nawet Boży Syn. Pokusa nie jest grzechem.
Niezdrowe, "chore" poczucie winy sprawia, że czujemy się winni albo odpowiedzialni za nią. Aby
pokonać pokusy potrzeba kształtowania wewnętrznej wolności i zrozumienia, że jest ona "zewnętrzna"
wobec ludzkiej woli. I chociaż dręczy natarczywością, siłą, nigdy nie jest naszą winą.
Jezus odniósł zwycięstwo dzięki mocy Bożej i słowom Pisma świętego (o czym wspominają
pozostali synoptycy). Nie dyskutował z szatanem, ale odpierał jego pokusy stanowczo, spokojnie i z
godnością. Był pewny, silny, odważny, miał w sobie wewnętrzny pokój, bo całkowicie ufał Ojcu.
Wiedział, że ma za sobą moc Ojca i Ducha Świętego. W całym swoim życiu nie zmagał się z szatanem
sam, ale w jedności z Ojcem, w mocy Ducha Świętego.
Ewangelista Marek podkreśla, że Jezus przebywał na pustyni wśród dzikich zwierząt. W Biblii
niektóre zwierzęta (np. smok, wąż) są symbolami zła. Jezus przebywał więc w otoczeniu zła, ale
odniósł nad nim zwycięstwo. Podobnie jak Danielowi w jaskini lwów, służyły Mu aniołowie. Jezus jest

przeciwieństwem Adama, który kuszony w Raju przez szatana, przegrał, uległ pokusie. Jezus, Nowy
Adam, zwycięża przeciwnika. Adam po przegranej miał zakaz wstępu do Raju. Na pustyni Jezusowi
służą aniołowie. Pustynia, miejsce szatana, zła, pokusy staje się Nowym Rajem, miejscem obecności
Boga.
Jak przeżywam czas pustyni? Na czym polega moja największa niewiernośćBogu, własnemu
sumieniu? Jak radzę sobie z pokusami? Czy wierzę we wszechmoc Boga i ograniczoność szatana?
Jakie miejsce jest "moim rajem", w którym doświadczam obecności i miłości Boga?

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół pr zypomina nam pr awdę, że każdy z nas
jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak,
jak należy z nimi walczyć.
- Dziś gościmy w naszej wspólnocie Ks. pr of. Ber nar da Kołodzieja i Ks. dr Pawła
Melczewskiego z seminarium Towarzystwa Chrystusowego z Poznania.
- W tygodniu, modlitwę w intencji naszych braci i sióstr przebywających na emigracji
odmawiamy podczas Mszy św. na zakończenie modlitwy powszechnej: „Panie Jezu, Pasterzu dusz,
który przyszedłeś szukać i zbawiać wszystkich zaginionych, zlituj się nad braćmi naszymi za granicą. Daj im odczuć głód
Słowa Bożego oraz pragnienie życia w Tobie; i oni bowiem są Twoim ludem i niech Twoimi zostaną na wieki. Pozwól
nam pójść do nich, rozbudzić w nich wiarę ojców i zgromadzić ze wszystkich krańców ziemi w Domu Ojca. Spraw też,
Panie, by braciom naszym za granicą nie zabrakło dobrych pasterzy, gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec.
Tym zaś, którzy już są stróżami Twej owczarni, daj siłę znosić ciężar dnia i spiekoty. Matko Jezusa, Królowo Polonii
Zagranicznej i wszyscy święci Polski patronowie, wstawiajcie się przed Panem za nami i za braćmi naszymi. Amen”.

- Nabożeństwa pasyjne, w któr ych r ozważamy mękę Pańską, pr zygotowują nas do
głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Zachęcamy do licznego udziału w
nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 18.00, dla dzieci w soboty o godz.12.00,
a gorzkie żale w niedzielę o godz. 9.00 oraz o godz. 17.15 z kazaniem pasyjnym.
- Dziś po Mszy św. o godz. 11.15 zapraszamy do sali parafialnej na Spotkanie młode
małżeństwa i narzeczonych Droga do Nazaretu. Będziemy się star ali popr zez modlitwę,
dzielenie się doświadczeniami pogłębiać miłość i odpowiedzialność za siebie nawzajem. W spotkaniu
będą brały udział także panie psycholog, aby można było porozmawiać, poradzić się i poruszyć
nurtujące problemy.
- Zapraszamy do zwiedzenia wystawy poswięconej osobie Kard A. Hlonda, dziś, w środę,
czwartek i piątek od godz. 18.45 do godz. 20.00
- Dziś Gr upa Char ytatywna zapr asza po pier wszej i dr ugiej Mszy św. do sali par afialnej na
kawę i ciasto. Przypominam o charytatywnym charakterze tej akcji. Bąg zapłać!
2. Nabożeństwa w tym tygodniu:
- we wtorek, Msza Święta połączona z Kor onką do Miłosier dzia Bożego o godz. 15.00.
- w środę, Msza Święta z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. Modlitwa
różańcowa o godz. 17.15.
- w czwartek, Msza św. o godz. 18.00. Ador acja Najśw. Sakr amentu od godz. 17.00.
- w piątek, Ador acja Najśw. Sakr amentu o godz. 17.00. Nabożeństwo Dr ogi Kr zyżowej o
godz. 18.00, a następnie Msza św.
- 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. W każdą sobotę Wielkiego Postu o godz. 12.00 zapraszamy dzieci
wraz z Rodzicami na Drogę Krzyżową.
- Msza św. niedzielna w Mülheim o godz.17.00. Od godz. 16.30 okazja do spowiedzi św., o
godz. 16. 30 śpiewamy Gorzkie Żale.
- 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. Zajęcia z j. polskiego i katechez w najbliższy 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
14.04.2018 (sobota) w godzinach 12.00÷12.45 - Temat: Granice Polski
05.05.2018 (sobota) w godzinach 12.00÷12.45
09.06.2018 (sobota) w godzinach 12.00÷12.45

5. Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów odbędzie się w następną niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 11.15.
6. Zainteresowanych dorosłych, któr zy z r óżnych pr zyczyn nie pr zyjęli jeszcze
Sakramentu Bierzmowania do udziału w katechezach dla dorosłych 23. lutego o godz. 20.00 oraz 16.
marca; 20 kwietnia br. jako pr zygotowanie do pr zyjęcia tego sakr amentu w tym r oku.
7. Trwa Kurs przedmałżeński. Wszystkich, któr zy w najbliższym czasie planują zawr zeć
sakramentalny związek małżeński zapraszamy do udziału w rozpoczętym kursie przedmałżeńskim.
8. Zapraszamy wszystkich panów, którzy chętnym sercem i otwartymi dłońmi zechcą pomagać
przy kościele św. Klemensa i kształtować swoje charaktery na wzór św. Józefa. Następne Spotkanie
Bractwa św. Józefa odbędzie się 19.03. o godz. 18.00 Msza św. i spotkanie. Bractwo św. Józefa skupia
mężczyzn, którzy wpatrzeni w postać św. Józefa pragną poprzez modlitwę i pracę służyć Bogu, Kościołowi i rodzinie.
W obecnej sytuacji, gdy naszej trosce powierzony zostanie kościół św. Klemensa, będziemy potrzebowali oddanych serc
i rąk, które z miłością opiekować się będą kościołem i całym jego obejściem. Św. Józefa nazywamy Stróżem
największych Skarbów - Jezusa i Maryi. Naszym największym Skarbem jest Jezus w kościele św. Klemensa i chcemy,
Go strzec, chemy, by tu miał jak najpiękniej i by z radością mógł wzrastać w sercach wszystkich naszych Parafian.

9. Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspier a szczególnie Solenizantów i
Jubilatów tego tygodnia.
10. 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.

11. Po Mszy św. o godz.11.15 losowanie figurek Świętych przy obrazie św. Jana Pawła II.
12. Zapraszamy na pielgrzymkę jednodniową do Szensztat, w sobotę 28 kwietnia 2018 r .
Jest to w roku ojca Kentenicha, pielgrzymka przeżywana jako DZIEŃ PRZYMIERZA.
Z
.M
, odpowiedzialną za Kręgi przyjmujące
wizerunek Matki Bożej z szensztat w swoich domach.
13. Zapraszamy młodzież do udziału w spotkaniu na polach Lednickich w dniach od 31.
maja do 03. czerwca. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się po szczegółowe informacje do s.
Anny.
ZAPRASZAMY NA "OAZĘ NIE TYLKO DLA SENIORÓW"
("60 plus/minus" czyli: "Taniec i różaniec")

Kiedy?
Gdzie?

10-14.02.2018
w "Marianum" w Carlsbergu

Spotkanie odbywa się w końcówce „karnawału” i wprowadza w czas wielkopostnej refleksji przed świętami
wielkanocnymi. Zapraszamy tzw. "seniorów" (i nie tylko) na wspólny czas liturgii, czytania Słowa Bożego, refleksji,
rozmów, ale i zabawy. Chcemy spotkać się, by przeżywać powrót do korzeni naszej wiary, zaczerpnąć na nowo z
miłosiernej miłości Bożej. Mimo, że w Europie żyje obecnie wielu ludzi w starszym wieku, to propozycje rekolekcji dla
seniorów nie są liczne. Częstym towarzyszem starszego wieku jest większy trud, cierpienie zarówno fizyczne (bo
zawodzi nasz organizm) jak i duchowe. Ważne jest, by zmierzyć z tym etapem życia, by odkryć jak przeżywać go
głębiej i pogodniej. Zgłoszenia prosimy kierować:
Ruch Światło-Życie, "Marianum", Kreuzweg 28, 67316 Carlsberg; tel. 06356-228, e-mail: marianum@oaza.de

17 lutego br. w sobotę zapraszamy do udziału w otwarciu
wystawy poświęconej osobie Kard. Augusta Hlonda i konferencji
poświęconej osobie Kardynała w 90-tą rocznicę odwiedzin Księdza
Kardynała w Essen.
W spotkaniu wezmą udział:

o. prof. Johannes Wielgoß SDB oraz
Ks. prof. Bernard Kołodziej SChr a także
Dr. Andrzej Drogoń i Łukasz Kobiela, autorzy wystawy.
W niedzielę 18. lutego br. Msza św. za Ojczyznę i
o beatyfikację Sługi Bożego Kard. A. Hlonda
o godz. 9.30, której przewodniczyć będzie
Ks. prof. Bernard Kołodziej SChr
i wygłosi okolicznościowe kazanie.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18.02.2018
930

1. O szczęśliwość wieczną dla Andrzeja Górskiego w pierwszą rocznicą śmierci i dla Henryka Górskiego w
trzecią rocznicę śmierci, a także o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. O szczęśliwość wieczną dla zmarłych z rodziny Jantos oraz dla dziadków Maliszewskich i Dombik.
3. O rychłą beatyfikację sługi Bożego Kard. A. Hlonda oraz sługi Bożego Ks. Ignacego Posadzego SChr.

1115 1. O szczęśliwość wieczną dla Mariana Polus.
2. O szczęśliwość wieczną dla Günter Herrmann 30 dni po śmierci.
3. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz pomyślne zdanie egzaminu dla Marvina.
Modlitwa wiernych: O wypełnienie się woli Bożej dla Anety.
1500 Lüdenscheid: 1. O szczęśliwość wieczną dla syna J acka.
2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla męża Piotra z okazji urodzin.
Modlitwa wiernych: 1. O szczęśliwość wieczną dla Władysława Studzian w pierwszą rocznicę śmierci.
2. O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Julianny Gosławskiej z okazji 86 rocznicy urodzin.
1800 1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Elżbiety iAndrzeja z okazji 38-mej
rocznicy sakramentu małżeństwa.
2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Armina oraz dla całej rodziny.
WTOREK - 20.02.2018
00

15

1.Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy o łaskę zdrowia dla mamy i cioci.
2. O szczęśliwość wieczną dla Juliana i Heleny Więsek oraz dla Aleksandry Sopolińskiej.
ŚRODA - 21.02.2018

18

00

18

00

18

00

1. O potrzebne łaski dla rodzin naszej parafii przyjmujących odwiedziny Matki Bożej z Szensztatu.
2. O wypełnienie się woli Bożej dla taty.
CZWARTEK - 22.02.2018
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha
Świętego dla Jolanty i całej rodziny.
PIĄTEK - 23.02.2018
1. O szczęśliwość wieczną dla RyszardaRonowskiego w18-tą rocznicę śmierci.
2. O łaskę nawrócenia i opiekę Matki Bożej dla syna Mateusza, Dominiki i Jesiki oraz dla Arkadiusza.
SOBOTA - 24.02.2018

9

00

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Bogusława w dniu urodzin.
2. O łaskę nawrócenia i potrzebne łaski dla Romana.

1700 Mülheim: 1. Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wacława z okazji 60-tej rocznicy urodzin.
2. O szczęśliwość wieczną dla Alojzego Kopyto w 4-tą rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25.02.2018
930

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Teresy Dohmann z okazji 70-tej
rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.
2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marvina z okazji 17-tej rocznicy urodzin.
Modlitwa wiernych: O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyny Kozłowskiej z okazji 70-tej
rocznicy urodzin oraz dla jej rodziny.

1115 1. W intencji Ralfa - z podziękowaniem za łaskę przyjęcia do kościoła katolickiego, z prośbą o świętość.
2. O szczęśliwość wieczną dla Ingi Döring.
Modlitwa wiernych: O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Joanny w dniu urodzin.
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Maximiliana Sowa z okazji Roczku.
1800 1. O szczęśliwość wieczną dla Gerarda Brzezińskiego w 5-tą rocznicę śmierci.
2. O szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny.

POLNISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE IN ESSEN
IBAN: DE87360602950078001020
BIC: GENODED1BBE
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