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Maj to chyba najpiękniejszy miesiąc w roku kalendarzowym. W tym czasie 

na polach żywiąca nas Matka Natura w pełni budzi się z zimowego odrętwienia. 

Przyroda wokół nas wybucha zielenią. Na polach słonecznym odcieniem 

rozkwita rzepak, na łąkach pojawiają się kaczeńce i mlecze. Rozkwita bez, 

pojawiają się konwalie, tulipany. Rozbudzone Zmartwych-wstaniem Pańskim 

życie rozkwita i przynosi radość wszelkiemu stworzeniu na ziemi.  

Jest też inny maj. Maj, w którym kwitną kasztany. Maj pełen stresu, 

niepokoju i wytężonej pracy - maj maturzystów... 

Maj ma jeszcze jedno oblicze: dzieci w pięknych białych strojach, które ze 

złożonymi rączkami i skupieniem na buzi przyjmują po raz pierwszy Chrystusa 

do swego serca. Pierwsza Komunia święta.  

Maj to także obraz matki - czasem uśmiechniętej, czasem zmęczonej czy 

smutnej, ale zawsze czuwającej nad swoimi dziećmi.  

Jest jeszcze inny obraz maja. To wieczorna cisza wypełnionego wonią 
kadzideł polskiego kościoła. Panno Święta -módl się za nami i dalsze wersy 

Litanii Loretańskiej... wypowiadane równym głosem łączy ze sobą miliony 

wiernych zgromadzonych na nabożeństwach majowych ku czci Najświętszej 

Maryi Panny w kościołach i kaplicach całej Polski i świata.  

Niechaj najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony Matce Bożej, będzie dla 

nas zachętą nie tylko do ukwiecania kapliczek i Jej wizerunków, ale przede 

wszystkim do śpiewania tej wyjątkowej modlitwy, jaką rozbrzmiewają kościoły 

podczas nabożeństw majowych. Zaprowadźmy na nie nasze dzieci i młodzież, by 

wspólnie śpiewać: "po górach, dolinach", bo tym śpiewaniem katolicki lud 

polski, a także "strumyki wdzięcznym szemrzeniem, ptaszęta słodkim kwileniem 

i co czuje, i co żyje razem sławi Maryję". 

 



 
 

Pieśnią wesela witamy, 

O Maryo, miesiąc Twój! 

My Ci z serca cześć składamy, 

Ty nam otwórz łaski zdrój. 

W tym miesiącu ziemia cała, 

Życiem, wonią, wdziękiem lśni, 

Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, 

Gdy majowe płyną dni. 

Słońce maja niech osuszy 

Z każdych oczu smutku łzę, 
Kosa łaski w każdej duszy 

Niech obmyje grzechu rdzę! 
Dla nas wszystkich niech zaświta 

Twej miłości błogi raj, 

Całej ziemi niech zawita, 

O Maryo, śliczny maj! 

Każde serce niech uczuje, 

Że mu świeci litość Twa, 

Niech się cieszy, niech dziękuje, 

Że Cię Matką w niebie ma! 

A za krótki maj na ziemi, 

Poświęcony Twojej czci, 

Daj nam w niebie, ze Świętymi 

Wieczną chwałę śpiewać Ci! 



 

Pierwsza środa miesiąca - 01.05.2019 
WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA, ROBOTNIKA 

 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
o godz. 17.15 - modlitwa różańcowa  

od godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 18.00 - Msza św. 
 

(J 3,16-21) 
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 

podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w 

imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na 

świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich 

uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie 

zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania 

prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w 

Bogu”.  

Bóg odrzucony 

Bóg stworzył człowieka i bezgranicznie go umiłował. Nie zmieniło tego 

nieposłuszeństwo, które od pierwszego grzechu wciąż przybierało na sile. On 

niestrudzenie posyłał proroków z wezwaniem do nawrócenia, aż w końcu rzekł: 

Poślę Syna Mojego umiłowanego. Może Go uszanują? (Łk 20, 13). Jednak ten 

najwyższy dowód Bożej miłości również został odrzucony, gdyż ludzie bardziej 

umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Bóg nie ma już 
nikogo "większego", aby mógł ponownie posłać go na świat. Dlatego ten, kto 

gardzi Bożą miłością, sam siebie potępia. Odrzucając największy dowód miłości 

Ojca, odrzucamy prawdę, światłość i życie, a 

wybieramy kłamstwo, ciemność i śmierć. Uwierzmy 

i radujmy się życiem. 

Jezu, Synu ofiarowany, proszę, bym miał życie. 

Przepraszam Cię za wszystkie moje złe czyny i 

trwanie w ciemnościach. Z wiarą wsłuchuję się i 

przyjmuję słowa o miłości, jaką jestem 

obdarowany. 
 

Modlitwa do świętego Józefa Robotnika  

Święty Józefie, opiekunie Dzieciątka Jezus, 

przeczysty oblubieńcze Maryi, który wypełniając 



wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny 

Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością do Ciebie się 
zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś 
chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w 

Tobie znajdziemy opiekuna. Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia, Twoja 

dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego 

Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych 

potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy spotykali też Jezusa i 

przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.  
Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, 

wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane miłością i 
sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał 

bogactwo darów nieba. 
 

 

Pierwszy czwartek miesiąca - 02.05.2019 
WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO, BISKUPA, DOKTORA KOŚCIOŁA 

DZIEŃ MODLITW ZA POLONIĘ 
 

 

 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 15.00÷16.30 - biuro parafialne 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 16.15 - ... 

od godz. 17.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu 

od godz. 17.05÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

około godz. 18.00 – Msza św.  
 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 19.00÷20.00 - biuro parafialne 
 

 

 



 
(J 3,31-36) 

Jezus powiedział do Nikodema: „Kto przychodzi z wysoka, panuje nad 

wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. 

Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział 

i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, 

wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, 

mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje 

Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto 

zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”.  

Lęk przed Chrystusem 

Słowo Jezusa jest ponad wszystkim, dlatego że mówi On o tym, co widział i 

słyszał. Jezus nie jest jedynie nauczycielem czy głosicielem woli Bożej. On jest 

świadkiem prawdomównym. Jednak Jego słowa (=świadectwo) nie były 

przyjmowane. Tak jest do dziś. Skąd się bierze ta niechęć wobec Chrystusa? We 

wczorajszej Ewangelii powiedział wprost: Kto dopuszcza się nieprawości... nie 

zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Chrystus jest prawdą (J 

14, 6) i światłością, która w ciemności świeci (J 1, 5; 8, 12). Stąd rodzi się lęk 

przed Nim. Prawda ma moc osądzającą, a światłość sprawia, że złe czyny 

zostaną ujawnione. Bóg jednak nie posłał Syna, by nas potępił, lecz abyśmy byli 

zbawieni. Wierząc w to, mamy życie. 

Chryste, Twoje słowo jest prawdą, która ma wyzwalającą moc. Uświęć 
mnie Twoim słowem, bym idąc wiernie za Tobą, mógł się uwolnić z tego, co 

grzeszne, i żył już tylko dla Ciebie i Ojca. 
 

Atanazy urodził się w 295 roku 

w Aleksandrii. Z pochodzenia był 

Grekiem. Zdobył bardzo solidne 

wykształcenie. W czasie prześladowa-

nia chrześcijan przez Dioklecjana był 

świadkiem ich wielkiego  heroizmu, 

kiedy odważnie ginęli, wyznając 

otwarcie swoją wiarę w Jezusa 

Chrystusa. Od młodości pociągało go 

życie głębokiej modlitwy, dlatego udał się na pustynię, gdzie zetknął się ze św. 

Antonim Pustelnikiem. W roku 319 został wyświęcony na diakona i pełnił 

funkcję sekretarza biskupa Aleksandra. Był znakomitym teologiem, dlatego 
zaproszony został na Sobór Nicejski (325), gdzie dał się poznać jako gorliwy 
obrońca bóstwa Jezusa Chrystusa. To dzięki jego przekonującej teologicznej 

argumentacji, właśnie podczas trwania tego soboru, zostały odrzucone błędy 

Ariusza. W roku 328 Atanazy został wybrany na biskupa Aleksandrii.  



Cesarz Konstantyn, który po Soborze Nicejskim skazał na wygnanie 

kapłana Ariusza, po kilku latach zmienił zdanie i zaczął mu otwarcie sprzyjać. 
Ariusz w krótkim czasie zdołał pozyskać ok. 60 biskupów, co zagrażało 

zachowaniu jedności Kościoła. Atanazy, chwalony wcześniej przez cesarza, na 

skutek fałszywych oskarżeń kierowanych do władcy przez zwolenników Ariusza, 

stał się niewygodny, dlatego został wygnany do Trewiru w Galli, skąd powrócił 

w 337 roku, po śmierci cesarza. Atanazy ponownie musiał opuścić stolicę 
biskupią w 338 roku za panowania cesarza Konstansa I. Tym razem udał się do 

Rzymu. W roku 340 powrócił do Aleksandrii. Niebezpieczeństwo wpływu arian 

powróciło na nowo, gdy na ich stronę przeszedł cesarz Konstancjusz II, wtedy 

ponownie Atanazy ratował sie ucieczką, tym razem na pustynię egipską, gdzie 

ukrywał się przez 6 lat. Napisał tam dwie apologie, jedną w obronie Kościoła 

przeciwko arianom, a drugą w obronie własnej. Kolejny cesarz, Julian Apostata, 

jawnie sprzyjający poganom, też był prześladowcą Atanazego. Został skazany na 

banicję, by potem po raz czwarty powrócić do Aleksandrii, gdzie ponownie objął 
stolicę biskupią, gdy cesarzem był Jan, wierzący katolik. Po jego śmierci, kolejny 

cesarz po raz piąty chciał skazać na banicję wiernego pasterza, ale sprzeciwił się 
temu masowo lud i cesarz musiał odstąpić od swego zamiaru. Ze względu na 
Chrystusa i Jego Oblubienicę, Kościół, Atanazy sponiewierany i 
wycieńczony chorobą, umarł w roku 373 pozostawiając po sobie wiele 

traktatów teologicznych i pouczeń odnośnie życia duchowego. Jemu 

zawdzięczamy dzieło Żywot św. Antoniego. Św. Grzegorz z Nazjanzu wygłosił 

na jego cześć wspaniałą mowę pochwalną. Jego liturgiczne wspomnienie 

obchodzimy 2 maja. Ojciec Święty przedstawiając postać Atanazego w czerwcu 

2007 roku streścił najważniejsze tezy jego traktatu chrystologicznego: 

Najsławniejszym dziełem doktrynalnym świętego biskupa aleksandryjskiego 

jest traktat "O wcieleniu Słowa", boskiego logosu, który stał się ciałem, stając się 
takim, jak my dla naszego zbawienia. W dziele tym Atanazy, w zdaniu, które 

słusznie stało się sławne, stwierdza, że Słowo Boże "stało się człowiekiem, 

abyśmy stali się Bogiem; stało się widzialne w ciele, abyśmy mieli pojęcie o Ojcu 

niewidzialnym, On sam też doświadczał przemocy ludzi, abyśmy odziedziczyli 

niezniszczalność". Przez swoje zmartwychwstanie Pan sprawił bowiem, że znikła 

śmierć niczym "słomiany ogień". Podstawą całej walki teologicznej Atanazego 

była właśnie idea, że Bóg jest osiągalny. Nie jest Bogiem drugorzędnym, lecz 

Bogiem prawdziwym, a przez naszą jedność z Chrystusem możemy rzeczywiście 

połączyć się z Bogiem. Stał się On rzeczywiście "Bogiem z nami".  
 

 

Pierwszy piątek miesiąca - 03.05.2019 
UROCZYSTOŚĊ NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 



od godz. 8.45 - ... 

od godz. 9.00÷9.25 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 9.30 -  Msza św.  
 

od godz. 16.15 - ... 

o godz. 17.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu 

od godz. 17.05÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

na zakończenie adoracji błogosławieństwo Najśw. Sakramentem i 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa  

godz. 18.00 - Msza św. z Apelem jasnogórskim 
 

(J 19,25-27) 
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok 

Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. 

Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do 

siebie.  

Czy przyjmiesz Maryję? 

U stóp krzyża rozgrywa się bardzo prosta, a jednocześnie niesamowicie 

nośna teologicznie scena: umierający Jezus, przepełniony troską o swoją Matkę, 
powierza Ją w opiekę uczniowi. W takim kluczu jesteśmy zazwyczaj skłonni ją 
odczytywać. Czy jednak akcenty nie są tutaj inne? Choć rzeczywiście uczeń 
przyjmuje Maryję do siebie, to w gruncie rzeczy to on sam zostaje Jej 

powierzony. Do Niej jako pierwszej zwraca się Jezus, Jej powierza ucznia. 

Dopiero później, niejako w konsekwencji tego, co zrobił wcześniej, zwraca się do 

niego. Maryja staje się Matką ucznia, który, choć bardzo często, nie bez powodu 

zresztą, utożsamiany jest ze św. Janem, nie ma imienia, gdyż w janowej teologii 

ów uczeń jest wzorem ucznia, którym każdy z nas powinien się stać. Tak więc 

jesteśmy powierzeni w macierzyńską opiekę Maryi, którą powinniśmy przyjąć do 

siebie.  

Panie Jezu, Ty dałeś nam Maryję za Matkę. Niech Jej przykład wskazuje 

nam drogę do zawierzenia Ci do samego końca i służby Tobie całym naszym 

życiem. 
 

 
 

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii 



Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 

Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po 

odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone 

jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt 

XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi 

uroczystości. 

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy 

doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej 

Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska 

pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu. 

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, 

przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył 

uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, 

wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej 

Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie 

sprawiedliwość społeczną. 
Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do 

Najświętszej Panny. Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie 

"Królowo Korony Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni biskupi i 

senatorowie trzykrotnie powtórzyli. 

Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną 
Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji 
jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. 

Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej 

w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on 

też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej. 

Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy 

Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę 
zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która 

realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało 

oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV. 

W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował 

przebywający wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan 

Wyszyński. 

Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na 

Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej 

Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. 

tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano 



wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej 

opiece na kolejne 1000 lat.  
 

 

Pierwsza sobota miesiąca - 04.05.2019 
WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA 

 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 8.05 - ... 

od godz. 8.30÷   - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

od godz. 8.30÷   - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 9.00 - Msza św.  
 

od godz. 9.35÷10.00 - Modlitwa różańcowa  
 

Mülheim, kościół Matki Bożej Różańcowej 
od godz. 16.30÷   - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 16.45 – Litania Loretańska 

godz. 17.00 - Msza św. niedzielna 
 

(J 6,16-21) 
Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro 

i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już 
ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego 

wiatru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli 

Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On 

zaś rzekł do nich: „To Ja jestem, nie bójcie się”. Chcieli Go zabrać do łodzi, ale 

łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.  

Chleb i Duch 

Kolejny cud pokazuje, czym naprawdę było rozmnożenie chleba. Uczniowie 

pozostali sami w łodzi. Bez Jezusa nastają dla nich ciemności, silny przeciwny 

wiatr i wzburzone fale. Zaczęła się wówczas szamotanina i bezskuteczna walka z 

żywiołem, wyrażająca jeszcze inne ludzkie pragnienie - zachowanie życia. Nie 

wystarczy sam chleb i spokój, abyśmy mieli życie. O wiele ważniejsza jest 

obecność Chrystusa jako jedynego Dawcy tych darów. Spokój, jaki On wnosi na 

wzburzone jezioro, jest zdumiewający. Jego głos - unoszący się nad wodą, jak 

niegdyś Duch Boży nad wodami (Rdz 1, 2), i objawiający imię Boże (Wj 3,14) - 

usuwa lęk uczniów i pomaga dotrzeć do celu. Dla uczniów był to brzeg jeziora. 

Dla nas - życie wieczne. 

Chryste, Skało ocalenia, usuń z mego wzburzonego życia lęk i poczucie 

samotności. Twój głos umacnia mnie w wierze, że jesteś przy mnie, usuwając 

wszelkie ciemności, przeciwności i zło. 
 



MODLITWY DO ŚW. FLORIANA 
1. Św. Florianie, miej ten dom w obronie, 

niechaj płomieniem od ognia nie chłonie! 

2. Św. Florianie broń nas i strzeż od ognia 

nieszczęsnego i piekielnego, rozpal ogień 
miłości i dobroci przez Chrystusa Pana 

Naszego. Amen 

3. Wszechmogący, wieczny Boże, za 

wstawiennictwem świętego Floriana, 

męczennika, daj nam stłumić płomienie 

naszych namiętności i zachowaj nas od 

pożarów. 
 

Święty Florian urodził się ok. 250 roku w 

Zeiselmauer (Dolna Austria). Jego życie 

przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany 

do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana (284-305). Był organizatorem i 

dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium 

rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami 

chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł 

śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej 

Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch). 

Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem 

wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor 

Kanoników laterańskich wg reguły św. Augustyna. W roku 1184 Idzi, biskup 

Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. 

Floriana do Krakowa. 

W dzielnicy Krakowa – Kleparz, znajduje się kościół pw. św. Floriana, 

fundacji biskupa krakowskiego Gedki, gdzie według legendy zatrzymały się 
konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się 
ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni. 

Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: 

strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jest również patronem 

Górnej Austrii obok św. Leopolda oraz Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł 

hutniczy. 

W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z 

naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar. 

Jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 4 maja. W 

polskim Kościele ma rangę wspomnienia obowiązkowego. 
 

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 05.05.2019 
 
 



 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 8.15 - ... 

od godz. 9.00÷9.25 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 9.05 - Litania Loretańska 

godz. 9.30 - Msza św.  
Spotkanie Członków Żywego Różańca 
 

godz. 10.40 - pochylenie się nad Słowem Bożym w sali bibliotecznej 
 

od godz. 10.45÷11.10 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 11.00 - Litania Loretańska 

godz. 11.15 - Msza św. 
 

Lüdenscheid, kościół św. Piotra i Pawła 
od godz. 14.30÷  - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 14.45 - Litania Loretańska 

godz. 15.00 - Msza św.  
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 17.15 - ... 

od godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 17.45 - Litania Loretańska 

godz. 18.00 - Msza św. 
 

(J 21,1-19) 
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 

sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 

Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr 

powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. 

Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, 

Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A 

Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli 

Mu: ”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 

znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. 

Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, 
był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, 
ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 

dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich 

ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście 

teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich 

ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie 

rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie 



odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A 

Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak 

Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli 

śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: 

„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, 

że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: 

„Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz 

trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko 

wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i 

chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a 

inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, 
jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za 

Mną!”  

Tylko miłość rozpoznaje Jezusa 

Pytanie Jezusa: „Dzieci! Nie macie nic do jedzenia?” (J 21, 5), zasmuciło 

uczniów. Nie mieli czym Go ugościć, bo nic nie złowili. Po raz kolejny 

doświadczają, że bez Jezusa niczego nie mogą. Choć zaangażowani w trud 

połowu nie rozpoznają głosu Mistrza, to jednak wiara podpowiada im, aby 

okazać Mu posłuszeństwo. Wtedy doświadczają znaku mocy Syna Bożego. Oto 

Zmartwychwstały objawia się swoim uczniom w ich codziennym życiu i pracy. 

Jednak to dopiero miłość Go rozpoznaje. Najpierw w sercu Jana Apostoła, potem 

w doświadczeniu miłosierdzia przez tego, który się Go zaparł. Jezus i mnie nie 

rozlicza, a jedynie pyta o miłość. Miłosierdzie jest spotkaniem z Bogiem, które 

uczy pokory, abym już nie polegał wyłącznie na sobie, lecz dawał się prowadzić 
Duchowi Świętemu. 

Doświadczam, Panie, jak niewiele mogę bez Ciebie. Niech obecność 
Twojego Ducha pozwala mi odkrywać, jak bardzo troszczysz się o mnie. Pomóż 
mi w mojej codzienności słyszeć Twój głos i posłusznie iść za nim. 
  

 

Drugi Wtorek miesiąca - 07.05.2019 
 

 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
godz. 13.00 - Spotkanie Seniorów 

od godz. 14.15 - ... 

godz. 14.30÷14.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. 
 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 



godz. 16.00÷17.00 - biuro parafialne 
 

(J 6,30-35) 
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: „Jakiego dokonasz znaku, abyśmy 

go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na 

pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”. Rzekł do nich Jezus: 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale 

dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem 

Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do 

Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”. Odpowiedział im Jezus: „Jam 

jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie 

wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.  

Droga ku wieczności 

Gdy Jezus mówił o pełnym zaspokojeniu ludzkich potrzeb i życiu wiecznym, 

usłyszał prośbę, aby udzielił tego daru wręcz natychmiast. Niegdyś Samarytanka 

zawołała: Daj mi tej wody, abym nie pragnęła (J 4, 15). Teraz ci, którzy nadal 

czują smak chleba rozmnożonego przez Jezusa, proszą o ten chleb, który z nieba 

zstępuje i życie daje światu. Nie są oni jednak jeszcze odpowiednio przygotowani 

do tego daru. Ich wcześniejsza prośba pokazuje, że spodziewają się widocznego 

znaku, jakim niegdyś była manna z nieba. Jezus ponownie ukierunkowuje 

myślenie swoich słuchaczy we właściwą stronę. Bóg przez Mojżesza zesłał chleb 

jedynie na drogę doczesności. Teraz jednak zstąpił Ten, który jest chlebem życia i 

który prowadzi nas ku wieczności. 

Jezu, Chlebie żywy, "który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie 

światu", z wiarą patrzę na sakrament Eucharystii jako największy znak Twojej 

zbawczej obecności w Kościele. 
 

 

Druga Środa miesiąca - 08.05.2019 
UROCZYSTOŚĊ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA, MĘCZENNIKA 

PATRONA POLSKI 
 
  

 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 15.00÷16.30 - biuro parafialne 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 17.15 - ... 

godz. 17.15 – Modlitwa różańcowa  

godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 18.00 - Msza św.  
  

 (J 10,11-16) 



Jezus powiedział do faryzeuszów: „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”.  

Owce i Pasterz  

Mało kto z nas chętnie daje się zaliczyć do kategorii owiec. Przecież one 

tak bezmyślnie idą za tym, kto je prowadzi, są bezrefleksyjne i brak im 

indywidualizmu. My chcemy być inni. Wszystko to prawda i nie ma w tym nic 

złego. Czytając dzisiejszą Ewangelię, nie możemy jednak zapomnieć o tym, kto 

jest tym pasterzem, za którym idą ewangeliczne owce. Współcześni duszpasterze 

nieraz nie spełniają się w roli dobrych pasterzy, więc nie ma się co dziwić, że jest 

opór przeciw byciu owcą. Pasterz Jezus jest jednak inny. On oddał swoje życie za 

nas i jest gwarantem tego, że droga, którą nas prowadzi, a którą jest On sam 

(por. J 14, 6), to droga zbawienia.  

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, daj nam łaskę poznania Ciebie lepiej, aby 

zrodziło się w nas głębokie zaufanie do Ciebie. 
 

Jedyny, długo wyczekiwany 

i wymodlony syn Wielisława ze 

Szczepanowa i Bogny przyszedł 

na świat po trzydziestu latach 

pożycia małżeńskiego. Dar ten, 

od Boga otrzymany, Bogu 

poświęcić postanowili. W tym 

kierunku poszło i wychowanie i 

wykształcenie młodzieńca, 

najpierw w szkole katedalnej w 

Gnieźnie, potem (rzekomo) w Paryżu. Św. Stanisław powróciwszy do kraju 

otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa krakowskiego Lamberta. Zasłynął 
prękko jako wymowny kaznodzieja i gorliwy misjonarz ziemi małopolskiej oraz 

sprawny współpracownik biskupa. Toteż po śmiierci Lamberta na żądanie 

duchowieństwa i króla Bolesława objął krakowską stolicę biskupią. Głośne były 

jego uczynki miłosierdzia, troska o ubogich, wdowy i sieroty, którym oddawał 

wszystko, co posiadał. 

Jak doszło do ostrego sporu między biskupem i królem, zakończonego 

tragedią na Skałce? Nie ma na to najmniejszych dowodów. Wszelkie próby 

wytłumaczenia Gallusowego „traditor” jako winnego zdrady króla czy państwa, 



zawiodły. Ani w polskich, ani w obcych źródłach nie ma nawet śladu jakichś 
konszachtów biskupa czy to z Czechami, czy z niedołężnym bratem królewskim, 

Władysławem Hermanem. Jeśli się więc takie domysły czyni, to jest to tylko 

fabrykowanie le-gendy, a nie historia. Natomiast wiele przemawia za tym, że tło 

zatargu było reliijne. Bolesław mimo wszystkich swoich zalet był człowiekiem 

gwał-townym, aż chorobliwie ambitnym i zmysłowym. Mówi o tym również 
kronika Galla. Jakżeż mógł jako biskup ordynariusz patrzeć spokojnie na 

występki króla i milczeć. Gdy więc upamnienia nie odnosiły skutku, sięgnął 
Stanisław po ostatni środek, tak straszny zwłaszcza w tych czasach, by 

doprowadzić jawnogrzesznika do opamiętania. Była nim ekskomunika. Obrażona 

duma wyklętego była powodem najpierw szalonego gniewu, a bezpośrdnio 

potem zbrodni. Biskup padł ofiarą swego duszpasterskiego obowiązku jako 

obrońca godności duszy ludzkiej i wolności chrześcijańskiej przeciw samowoli 

autokraty. Mordu dokonał może król sam, może na rozkaz królewski jego 

siepacze. I znów nie ma dowodu na jakieś sądowe dochodzenia, co w owym 

wieku byłoby zupełnym anachronizmem, wyroki bowiem wydawał sam władca, 

nie pytając nikogo. Czyn królewski wywołał w całym kraju taką reakcję, że 

Bolesław nie mógł się utrzymać na tronie i już w sierpniu tego roku uszedł na 

Węgry. 

Już w dziewięć lat po śmierci, w roku 1088 odbyło się uroczyste 

przeniesienie zwłok św. Stanisława do katedry i umieszczenie trumny na miejscu 

widocznym. Wiadomo, że Kościół na takie „translacje” pozwala tylko, gdy 

chodzi o zmarłych w opinii świętości. Uroczysta kanonizacja odbyła się w Asyżu 

dnia 8 września 1254 roku. Dopełnił jej Innocenty IV. 
 

 

Drugi Czwartek miesiąca - 09.05.2019 
 
 

 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 15.00÷16.30 - biuro parafialne 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 16.15 - ... 

od godz. 17.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu 

od godz. 17.05÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

około godz. 18.00 - Msza św. 
 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 19.00÷20.00 - biuro parafialne 
 

(J 6,44-51) 
Jezus powiedział do ludu: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie 

pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 



Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od 

Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek 

widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. 

Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba 

zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z 

nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, 

jest moje ciało za życie świata”.  

Dar życia wiecznego 

Karmimy się Chlebem życia, czyli Ciałem Chrystusa, jedynie dzięki wierze. 

Ona ma swoje źródło w samym Bogu. Moc niebiańskiego pokarmu będzie w nas 

owocować wówczas, gdy zostaniemy pociągnięci przez Niego. W ten sposób 

zaczyna się rodzić nasza osobista więź z Jezusem i Ojcem, wyrażająca się we 

wzajemnym umiłowaniu. Boża miłość objawia się przez to, że Syn wydaje swoje 

ciało za życie świata. Jest to już zapowiedź męki i śmierci Jezusa. On, 

wypełniając w ten sposób wolę Ojca, oddaje ziemskie życie, abyśmy mieli życie 

wieczne. Ponosi śmierć, abyśmy żyli. Dar życia wiecznego staje się więc faktem 

dla wierzących. Przyjmując Ciało Chrystusa, karmimy się tym życiem, które już 
więcej nie podlega śmierci. 

Chryste, Synu Boży, słuchając wiernie Ciebie, staję się uczniem Boga. 

Obdarz mnie, proszę, łaską wytrwałości, abym nie odszedł od Ciebie i Ojca, lecz 

radośnie trwał w Waszej miłości. 
 

 

Drugi Piątek miesiąca - 10.05.2019 
 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 16.15 - ... 

o godz. 17.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu 

od godz. 17.05÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 18.00 - Msza św. 
 

(J 6,52-59) 
Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje 

ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam 

wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili 

krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją 
krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest 

prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa 

moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący 

Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze 

Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 



przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. To 

powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.  

Jego Ciało i Krew 

Na zdziwienie i niedowierzanie swoich słuchaczy Jezus konsekwentnie 

mówi wciąż to samo: Jego Ciało i Krew są pokarmem na życie wieczne. Ten dar 

będzie danym jedynie tym, którzy wierzą. Jak bardzo trudna jest to nauka, 

pokazuje początek Ewangelii: Żydzi sprzeczali się między sobą. Tak zaznacza się 
nie tylko różnica, ale i konflikt pomiędzy tym, co ziemskie, a tym, co pochodzi z 

nieba. Ziemski wzrok zatrzyma się rzeczywiście na tym, co stanowi samo ciało 

(gr. sarx - 'ciało, mięso'). Nic więc dziwnego, że człowiek o takim patrzeniu na 

Jezusa wzdryga się przed spożywaniem Jego ciała i krwi. Jedynie, kto z nieba 

przychodzi, ten jest ponad wszystkim (J 3, 31). Chrystus daje nam tę moc, abyśmy 

myśleli i patrzyli po Bożemu. 

Panie, Chlebie żywy, z wiarą i miłością, patrzę na eucharystyczny pokarm, 

który składasz dla na ołtarzu, abym miał życie wieczne. Dziękuję Ci za jedność, 
jaką mnie obdarzasz w Komunii.  
 

 

Druga sobota miesiąca - 11.05.2019 
 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 8.05 - ... 

od godz. 8.30÷   - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

od godz. 8.30÷   - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 9.00 - Msza św. 
 

od godz. 9.35÷10.00 - Modlitwa różańcowa  
 

 

Mülheim, kościół Matki Bożej Różańcowej 
od godz. 16.30÷   - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 16.45 – Litania Loretańska 

godz. 17.00 - Msza św. 
 

(J 6,55.60-69) 
W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest 

prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojeni”. Wielu 

spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż 
jej może słuchać?” Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, 

rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie 

wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. 

Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są 
tacy, którzy nie wierzą”. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie 

wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: 



Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”. Odtąd 

wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 

Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, 

do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i 

poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.  

Trudna mowa 

Ostatnia odsłona mowy eucharystycznej Jezusa. Uwidacznia się zasadnicza 

różnica pomiędzy tymi, którzy są pociągnięci przez Boga Ojca, a tymi, którzy 

jeszcze noszą na sobie ziemskie więzy. Dla tych ostatnich nauka Jezusa jest 

jedynie trudną mową. A przecież człowiek ma zwyczaj omijać to, co trudne. Nie 

jest dziwne więc, że wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. 

Inaczej z tymi, którzy przyjęli naukę Jezusa jako słowa życia wiecznego. Skoro 

samo Jego słowo daje udział w życiu, to o ileż bardziej Ciało Chrystusa! Należy 

jednak pamiętać, że nie wystarczy uwierzyć i poznać. Trzeba trwać przy Jezusie, 

czyli naśladować Go, idąc wiernie za Nim. Bóg daje nam tę łaskę. Nie ma już dla 

nas innej drogi niż Chrystus. 

Panie, Twe słowa są duchem i życiem, poddaje się nim całkowicie. Chcę 
słuchać tylko Ciebie, aby trwać w Bogu. Umacniaj mnie i prowadź, bym nie 

uległ powabowi mądrości tego świata. 
 

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 12.05.2019 
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

DZIEŃ MATKI 
 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 9.00÷9.25 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 9.15 - Litania Loretańska 

godz. 9.30 - Msza św.  
 

godz. 10.40 - pochylenie się nad Słowem Bożym w sali bibliotecznej 
 

od godz. 10.45÷11.10 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 11.00 - Litania Loretańska 
 

godz. 11.15 - Msza św.  
Spotkanie Rodziców modlących się na różańcu w intencji dzieci 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 17.15 - ... 

od godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 17.45 - Litania Loretańska 

godz. 18.00 - Msza św.  
 

(J 10,27-30)  



Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one 

za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z 

mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie 

może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. 

Bezpieczni z Jezusem 

Świat chce dziś być obecny w każdym wydarzeniu i życiu każdej osoby, 

decydować o przekraczaniu kolejnych granic intymności życia człowieka. Jednak 

w każdym z nas jest lęk przed tym, aby dać się poznać do końca. Może to po 

prostu zwykłe poczucie wstydu? Przed Jezusem nie muszę się wstydzić. On zna 

mnie po imieniu, wie doskonale, na co mnie stać. Chce, abym dziś na nowo 

uświadomił sobie, że tylko wtedy stanę się Jego posłuszną owcą, kiedy 

uświadomię sobie, że jedynie On jest Dobrym Pasterzem. Tylko On może mi dać 
życie wieczne. On jest moją nadzieją. W jedności z Nim jest moje prawdziwe 

bezpieczeństwo. 

Panie, dziękuję Ci, Ty jesteś moim pasterzem, dlatego niczego mi nie 

braknie. Ty pozwalasz mi leżeć na zielonych pastwiskach. Ty prowadzisz mnie 

nad wody, gdzie mogę odpocząć, przywracasz mi życie. Czynisz to przez wzgląd 

na swoje imię (por. Ps 123). 
 

 
  



 
 

DO MOJEJ MATKI 
 

Było kiedyś tak dobrze w długie fałdy sukienki 

schować głowę, wiedzieć, że mnie nie ma. 

Mocno, głośno śpiewało moje serce maleńkie 

ogromnego szczęścia poemat. 
 

Dni były pełne Ciebie i sny, jak Ty, ciepłe, 

i każda radość miała Twój głos, Twoje imię. 
Nie wiedziałem, co znaczy nienawidzieć i cierpieć – 

byłem z Tobą, Ty byłaś przy mnie. 
 

Dziś masz oczy już nie takie jasne 

jak kiedyś, gdy mnie w ręce brałaś uśmiechnięta. 

Tyle dni złych i dobrych rodziło się, gasło, 

a tylu już dni nie pamiętam... 
 

Urosłem. Trzeba było stromą drogą od Ciebie odejść. 
Zostałaś cicha i mała. 

Co dzień o mnie martwisz się więcej. 

A przecież piersi szerokie za ciasne mi na oddech, 

a przecież mógłbym Ciebie jak dziecko wziąć na ręce. 
 

Pewnie nigdy nie myślałaś o mnie, 

nosząc pod sercem, 

ani potem, tuląc do piersi, 

że urodzisz i wychowasz - płomień. 
 

Myślałaś: będzie silny, szczęśliwy, bez trosk... 

- Maleńka, droga Matko, cóż Ci o sobie powiem? 

Nauczyłem się walczyć i cierpieć, [...] 
i kochać, kochać tak mocno, jak tylko potrafi człowiek. 

Edward Szymański  
 

 

Drugi Poniedziałek miesiąca - 13.05.2019 
 
 

 



Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 17.15 - ... 

godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 18.00 - Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie 
 

(J 10,1-10)  
Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi 

do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i 

rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu 

otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i 

wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce 

postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz 

będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział 

im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc 

powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem 

bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i 

rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie 

przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej 

przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby 

owce miały życie i miały je w obfitości”.  
Brama ku pełni życia 

Im bardziej poznaję tożsamość drugiej osoby, tym silniej mogę jej zaufać. 
Podobnie jest w mojej relacji wiary z Bogiem. Jezus zaprasza mnie, abym uczynił 

dziś krok dalej w poznawaniu, kim On jest dla mnie. On jest bramą, przez którą 
Bóg wszedł w naszą historię i przekazał nam dobrą nowinę o swojej miłości do 

człowieka. Jezus jest bramą, przez którą wchodzimy do królestwa Bożego. Oddał 

za nas swoje życie, aby ta brama była otwarta dla każdego człowieka. Dlatego 

każdy może odnaleźć w Nim Dobrego Pasterza, który pokazuje i troszczy się o to, 

co dla nas najważniejsze. Jezus zaprasza mnie dziś, abym odkrył w Nim jedyną 
pewną bramę, która prowadzi do życia. On zna mnie i wzywa po imieniu, a to 

znak, że bardzo mu na mnie zależy. 

Panie Jezu, z każdym dniem odkrywam, jak bardzo jesteś ważny dla 

mojego życia. Daj mi odwagę, abym nigdy nie wahał się widzieć w Tobie 

jedynej bramy i jedynego pasterza, który prowadzi mnie do pełni życia. 
 



 
 

 

Drugi Wtorek miesiąca - 14.05.2019 
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA 

 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 14.15 - ... 

godz. 14.30÷14.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. 

 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 16.00÷17.00 - biuro parafialne 
 

(J 15,9-17) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja 

was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje 

przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 

przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby 

radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, 

abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma 

większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy 

jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie 

nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 

przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 

mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na 

to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam 



Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali”. 

Zostałem wybrany i posłany 

Czasami wydaje mi się, jakby wszystko zależało ode mnie i brało początek 

w mojej osobistej decyzji. Dziś Jezus przypomina, że początek wspaniałej 

przygody życia jest w Bogu, a nie w moim postanowieniu. Uczniem i 

przyjacielem Jezusa zostaje się nie z castingu, ale z daru Bożej łaski wybrania. 

Bóg uznał moje serce za godne zamieszkania w nim Jego miłości. Ta miłość staje 

się obecnością, która uzdalnia do 

wydania dobrych owoców. Bo to nie 

jeden z elementów mojego życia, ale jego 

fundament. To miara mojej godności i 

wartości. Jezus uczynił mnie swoim 

przyjacielem. Oto dynamizm mojego 

podążania drogą Bożych przykazań. Nie 

mogę przy tym zapomnieć, że Jezus 

wybiera mnie, uzdalnia i posyła, abym 

przynosił dobre owoce. 

Nie mogę nadziwić się, Panie, że Ty widzisz we mnie kogoś, do kogo masz 

zaufanie, bo wybierasz mnie i posyłasz. Obym szukał nieustannie Twojej łaski, 

bo bez niej nie wydam dobrych owoców. 
 

 

Dzieje Apostolskie przekazują nam, że św. Maciej należał do 

najpierwszych uczniów Pana Jezusa. Po Wniebowstąpieniu został wybrany i 

dołączony do grona Dwunastu w miejsce Judasza (Dz 1,15-26). Jednak poza tą 
jedną wzmianką Pismo Święte nie podaje nam więcej informacji o św. Macieju. 

Tradycja mówi, że był jednym z 72 uczniów Chrystusa. Miał głosić 
Ewangelię najpierw w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie - krainie 

Azji Mniejszej, nad brzegami Morza Czarnego, na południe od gór Kaukazu. 

Śmierć męczeńską miał ponieść jednak w Jerozolimie. Najpierw miał być 
kamienowany przez pogan, a następnie zabity toporem. Według Klemensa 

Aleksandryjskiego św. Maciej miał umrzeć śmiercią naturalną. 
Z pism apokryficznych zachowały się jedynie fragmenty Ewangelii św. 

Macieja i Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały w III w. 

Relikwie św. Macieja według tradycji odnalazła w IV w. św. Helena i 

podarowała je kościołowi w Trewirze (Niemcy). Później relikwie darowano 

również kościołowi w Rzymie (kościół Matki Bożej Większej) i w Padwie 

(kościół św. Justyny). W Trewirze od średniowiecza do dziś kult św. Macieja jest 

bardzo żywy. 

W ikonografii św. Maciej przedstawiany jest z siekierą lub z halabardą. 
Jego doroczne święto obchodzono 24 lub 25 lutego w zależności od tego, ile luty 



miał dni. Reforma kalendarza kościelnego w 1969 r. przeniosła święto na 14 

maja, by jego rocznica nie kolidowała z Wielkim Postem. 

Święty Maciej jest patronem rzeźników, rzemieślników budowlanych, 

cukierników, kowali, krawców.  
 

 

Trzecia Środa miesiąca - 15.05.2019 
 
 

 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 15.00÷16.30 - biuro parafialne 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 17.15 - ... 

od godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 17.15 - Modlitwa różańcowa  

godz. 18.00 - Msza św.  
 

(J 12,44-50)  
Jezus tak wołał: „Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w 

Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja 

przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie 

pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, 

to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat 

zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: 

słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie 

mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi 

nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest 

życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział”. 

Miłość posłuszna 

Łacińskie przysłowie głosi, że jasne zasady czynią ludzi przyjaciółmi. Boża 

miłość wobec mnie musi być wymagająca, abym mógł się prawdziwie rozwijać. 
Nie dokona się to bez mojego ufnego zaangażowania. Posłuszeństwo jest 

fundamentalną cechą miłości. Jezus wchodzi na drogę uniżenia z miłości, która 

oddaje całego siebie do dyspozycji innym. Również w moim przypadku taka 

posłuszna miłość czyni życie łatwiejsze i bardziej owocne. Jezus przypomina, że 

Boże przykazania niosą w sobie horyzont wieczności. Ważne, aby to słowo 

nadziei ufnie przyjąć właśnie dziś, nie odkładać tego na inny czas. A wówczas to, 

co jest przyszłością, będzie światłem niegasnącym, wiecznością. Jeśli dziś chodzę 
w Jezusowym świetle, to inwestuję w przyszłe życie wieczne z Bogiem. 

Jezu, ukochałeś mnie aż do końca, po dar swojego życia, abym mógł żyć 
wiecznie w jedności Trójcy Świętej. Chcę uczyć się od Ciebie tej wolności, która 

ufa Ojcu i posłusznie realizuje Jego polecenia. 
 

 



Trzeci Czwartek miesiąca - 16.05.2019 
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, MĘCZENNIKA,  

PATRONA POLSKI 
 
 

 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 15.00÷16.30 - biuro parafialne 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 16.15 - ... 

od godz. 17.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu 

od godz. 17.05÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

około godz. 18.00 - Msza św. 
 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 19.00÷20.00 - biuro parafialne 
 

(J 17,20-26) 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się 
tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 

Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat 

uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, 

aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby 

się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 

umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, 
byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo 

umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie 

nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem 

im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w 

nich była i Ja w nich”.  

Budowniczowie mostów  
Budowanie jedności, o którą Jezus modlił się przed Męką, trzeba zacząć od 

siebie. Całe nasze życie bowiem może mieć charakter ekumeniczny, to znaczy być 
miejscem spotkań z Chrystusem dla wszystkich ludzi na naszej drodze. 

Budowanie jedności to nie tylko postulat dla wielkich tego świata i liderów 

wspólnot religijnych. Ona zaczyna się od nas. To my, a nie oni, mamy być 
budowniczymi mostów łączących poróżnionych ze sobą ludzi. Dalecy jesteśmy od 

Chrystusowego pragnienia, jeśli zamiast łączyć, wciąż dzielimy tych, których On 

postawił obok nas. 

Duchu Święty, źródło jedności, przyjdź, proszę, i zamieszkaj w moim 

sercu. Pomóż mi budować jedność w mojej rodzinie, wspólnocie, miejscu pracy 

i tam, gdzie żyję.  



 

Andrzej urodził się 30 października 

1591 roku na Ziemi Sandomierskiej. W roku 

1606 wstąpił do szkoły jezuickiej w Wilnie, 

gdzie pobierał nauki humanistyczne i 

retorykę. Dnia 31 lipca 1611 roku zgłosił się 
do Towarzystwa Jezusowego w Wilnie i tam 

złożył śluby proste. W 1613 roku na Akademii  

Wileńskiej rozpoczął studia filozoficzne, a w 

1618 studia teologiczne. Święcenia kapłańskie 

przyjął 12 marca 1622 roku. W latach 1623 – 

1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, 
spowiednikiem, misjonarzem ludowym i 

prefektem młodzieży w Nieświeżu. Jako 

misjonarz obchodził i nawracał całe wioski, 

chrzcił, łączył pary małżeńskie. W latach 1624 

– 1630 kierował sodalicją mariańską w 

Wilnie, prowadził konferencje, wreszcie 

został rektorem Kościoła świętego 

Kazimierza. W latach 1630 – 1633 został przełożonym nowo założonego 

klasztoru w Bobrujsku. W latach 1633 – 1635 był moderatorem sodalicji 

mariańskie wśród młodzieży w Połocku, a w 1636 roku został mianowanym 

kaznodzieją w Warszawie. Od roku 1652 oddaje się pracy misyjnej w Pińsku. 

Zdobywał sobie serca ludu dzięki heroicznym wysiłkom podejmowanym, w celu 

ulżenia cierpieniom ludzi dotkniętych plagą. Podczas społecznych, politycznych 

i religijnych konfrontacji pomiędzy Polską i Rosja, Andrzej był obiektem 

szczególnej nienawiści e strony schizmatyków za jego pełną sukcesu działalność 
religijną. Gdy kozacy zaczęli pustoszyć wschodnie kresy Polski, ksiądz Andrzej 

schronił się w Janowie. Stamtąd udał się do wsi Peredił i tam został przez nich 

schwytany. Ci zdarli z niego suknie kapłańska i na pół obnażonego przywiązali 

go do słupa. Groźbami starali zmusić go, aby wyparł się wiary katolickiej. Kiedy 

ten stanowczo odmówił, oprawcy z gałęzi wierzbowych upletli koronę na wzór 

Chrystusowej i włożyli mu ja na głowę, ściskając ją coraz mocniej. Potem 

zaczęli go policzkować, aż wybili u zęby. Wyrwali mu paznokcie i zdarli z niego 

skórę z górnej części ręki. Następnie przywiązali do konia i wlekli go po drodze, 

kłując lancami. Zawieźli go do rzeźni, rozłożyli na stole i zaczęli palić ciało 

ogniem. Oprawcy wycieli mu na głowie aż do kości tonsurę, a na plecach wycieli 

skórę w formie ornatu, natomiast rany posypywali sieczką. Potem odcięli mu nos 

i wargi oraz wykłuli jedno oko. Kiedy zaś z bólu stale wzywał imienia Jezusa, w 

karku zrobili otwór nożem i wycięli mu język. Wreszcie umęczonego Andrzeja 

powiesili nogami do góry i uderzeniem szabli zakończyli jego katusze. Oddał 

swoją duszę dnia 16 maja 1657 roku. Ciało męczennika zabrali jezuici do Pińska 



i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Czterdzieści lat po śmierci 

pod ruinami tego kościoła został odkryty jego grób, lecz ku zdziwieniu ciało w 

niewytłumaczalny sposób było nienaruszone. Wniosek o rozpoczęcie procesu 

beatyfikacyjnego wzniesiony został niebawem, ale odroczono go z powodu 

rozwiązania zakonu jezuitów. Ostatecznie papież Pius IX dokonał beatyfikacji 

ojca Andrzeja 30 października 1853 roku. Opiekę nad relikwiami obejmowali 

najpierw jezuici, a następnie: pijarzy, dominikanie i księża diecezjalni. W 1923 

roku szczątki Męczennika zostały przewiezione z Moskwy do Rzymu. 

Umieszczono je w Watyka-nie w kaplicy świętej Matyldy, a w roku 1924 w 

kościele jezuitów. Dnia 17 kwietnia 1938 roku w samo święto 

Zmartwychwstania Pańskie-go papież Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji 

błogosławionego Andrzeja. Z okazji 300-lecia śmierci Męczennika 16 maja 1957 

roku papież Pius XII wydał encyklikę ku czci świętego. Relikwie zostały 

podarowane Warszawie i uroczyście przewiezione do Warszawy, gdzie spoczęły 

w kryształowej trumnie w kaplicy jezuitów. Obecnie ciało leży w relikwiarzu ze 

srebra i kryształu poniżej głównego ołtarza w Kościele świętego Andrzeja Boboli 

w Warszawie.  
  

 

Trzeci Piątek miesiąca - 17.05.2019 
 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 16.15 - ... 

od godz. 17.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu 

od godz. 17.05÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 18.00 - Msza św. 
 

(J 14,1-6) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować 
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i 

zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz. 

Jak więc możemy znać drogę ?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i 

prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.  

Przez Chrystusa 

Bezdroża, kłamstwa i śmierć stanowią największe ciemności w naszym 

życiu. Dzieje się tak, gdy człowiek żyje bez Chrystusa. Bez Niego nie osiągnie się 
celu, jakim jest pełnia życia, nie pozna się prawdy, która wyzwala. Bez Jezusa 

człowiek zawsze będzie błądził po bezdrożach i trwał w kłamstwie, co w 

konsekwencji prowadzi do śmierci nie tylko fizycznej, ale i duchowej. Jezus to 



wszystko usuwa, jeżeli pozwolimy Mu działać w naszym życiu. Stanie się to 

jedynie wtedy, gdy pójdziemy drogą, którą On nam ukazał. Ona prowadzi do 

domu Ojca. Przez Jezusa dokonuje się nasze spotkanie z Bogiem. Osiągnięcie 

tego celu przeznaczonego dla wierzących jest możliwe jedynie przez Chrystusa, 

któremu trzeba odpowiedzieć z wiarą.  
Jezu - Drogo, Prawdo, Życie - jesteś moim jedynym punktem wyjścia i 

celem, do którego niestrudzenie podążam. Dziękuję Ci za to, że przygotowałeś i 
otworzyłeś dla mnie dom Ojca. 
 

 

Trzecia Sobota miesiąca - 18.05. 2019  
I Spowiedź św. dzieci I-komunijnych 

 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 8.05 - ... 

od godz. 8.30÷   - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

od godz. 8.30÷   - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 9.00 - Msza św.  
 

od godz. 9.35÷10.00 - Modlitwa różańcowa  
 

godz. 12.00 - Nabożeństwo pokutne i I - Spowiedź dzieci, oraz spowiedź 
Rodziców i Gości 
 

Mülheim, kościół Matki Bożej Różańcowej 
od godz. 16.30÷   - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 16.45 - Litania Loretańska  

godz. 17.00 - Msza św. niedzielna  
 

(J 14,7-14) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdybyście Mnie poznali, 

znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do 

Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wy starczy”. Odpowiedział mu 

Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie 

zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca?» 

Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam 

mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam 

dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli 

zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 

których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o 

cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony 

chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.  

Droga do Boga 



Kto uczył się języków obcych, ten dobrze wie, że czasem bardzo trudno jest 

coś przetłumaczyć. Nie wszystko da się przełożyć i uczynić zrozumiałym. Bywa, 

że choć poznaliśmy znaczenie poszczególnych słów, to jednak umyka nam 

najgłębszy sens złożonej wypowiedzi. Bóg Ojciec posyła swojego Syna, aby przez 

Niego przybliżyć nam tajemnice królestwa Bożego. Uczynić bardziej 

zrozumiałym sposób, w jaki Ojciec porozumiewa się z Synem. „Słów, które 

mówię do was, nie wypowiadam od siebie” (J 14, 10). Oczywiście, nikt z nas nie 

jest w stanie pojąć tajemnicy życia Trójcy Świętej. To jednak, co jest nam 

potrzebne, abyśmy uwierzyli, Bóg przekazał przez słowa i czyny Jezusa. 

Ojcze, spraw, abym dzięki działaniu Ducha Świętego przyjął i wypełnił 

Ewangelię, którą zostawił Twój Syn, Jezus Chrystus.  
 

 
 

Pzyjdź, Duchu Święty, i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie to wszystko, 

czym Boga, mego najlepszego Ojca, obraziłem. Skrusz moje serce, abym za 

grzechy moje szczerze żałował, i umocnij moją wolę, abym wytrwał w dobrym. 

Matko Boża, Ucieczko grzeszników, wyproś mi u Syna swego łaskę dobrej 

spowiedzi. Aniele Stróżu mój i Ty, święty Patronie, wstawcie się za mną u tronu 

Miłosierdzia Bożego. Amen. 
 

 

 

V NIEDZIELA WIELKANOCY - 19.05.2019 
UROCZYSTOŚĊ PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. 

 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 9.00÷9.25 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 9.15 - Litania Loretańska 

godz. 9.30 - Msza św.  
 



godz. 10.40 – pochylenie się nad Słowem Bożym w sali bibliotecznej 
 

od godz. 10.45÷11.10 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 11.15 - Msza św.  

 

Lüdenscheid, kościół św. Piotra i Pawła 
od godz. 14.30÷  - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 14.45 - Litania Loretańska 

godz. 15.00 - Msza św.  
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 17.00 - ... 

od godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 17.45 - Litania Loretańska 

godz. 18.00 - Msza św. 
 

(J 13,31-33a.34.35) 
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy 

został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w 

Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. 

Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to 

Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie 

możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 

Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 

poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. 

Wypełnić Jezusowy testament 

Życie wiary jest przebywaniem z Jezusem, wpatrywaniem się w Jego dzieło 

i naśladowaniem Jego czynów. W tym wszystkim wyraża się chwała, jaką Syn 

uwielbia Ojca i sam przez Ojca zostaje uwielbiony. Jest w tym także miejsce dla 

każdego człowieka. Jezus przed odejściem do Ojca pozostawia nam swój 

testament: przykazanie miłości bliźniego, którego miarą jest Jego miłość, jaką 

umiłował każdego z nas. Zostaliśmy umiłowani miłością odwieczną, która nie zna 

końca, trwa mimo różnego zła. Nie ma też względu na osoby, lecz ogarnia 

każdego. Nie bój się, że nie dasz rady wykonać tak trudnego testamentu. Jezus ze 

swoją miłością pozostał z tobą. Chce, abyś razem z Nim wchodził na drogę tej 

niesamowitej przygody uwielbienia Boga w miłości bliźniego. Nie lekceważ 
żadnej chwili, nie lekceważ drobnych rzeczy: wszystko może być wypełnianiem 

Jezusowego testamentu. 

Ty, Panie, dałeś nam przykazanie nowe: miłości bliźniego na wzór tej 

miłości, jaką umiłowałeś każdego z nas. Pomóż mi wypełniać Twój testament, 

aby Bóg był uwielbiony. 
(J 21, 1-14) 



Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 

sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 

Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr 

powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». 

Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, 

Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A 

Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». 

On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». 

Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział 

więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, 

usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem 

prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli 
łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko 

około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich 

ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które 

teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną 
wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości 

sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z 

uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to 

jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. 
Komentarz do Ewangelii 

Zmartwychwstanie to rozpoczęcie życia od nowa, albo mówiąc inaczej, 

rozpoczęcie nowego życia. Na zmartwychwstanie, czyli na nowe życie nie musimy 

czekać aż do odejścia z tego świata. Nowe życie, to po zmartwychwstaniu, 

możemy zacząć już dziś. Ilekroć zrywamy z grzechem, doświadczamy już 
zmartwychwstania. 

 



 
 

Modlitwa przed Komunią świętą 
Kochany Jezu! 

Czy przyjdziesz do mnie? 

Przyjdź! 
Ja tak czekam... 

Tęsknię 
ogromnie. 

Już bardzo chciałbym zobaczyć Ciebie! 

Choć jesteś w Świętym ukryty Chlebie, 

ja Ciebie poznam! 

Serce otworzę, 
klęknę przed Tobą, 

Jezu, mój Boże! 

Amen 

 

 

 

 

 

 



BIAŁY TYDZIEŃ 
 
 

Trzeci Poniedziałek miesiąca - 20.05.2019 
 

 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 17.15 - ... 

godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 18.00 - Msza św. i nabożeństwo majowe 
 

(J 14,21-26) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „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”. Rzekł do Niego 

Juda, ale nie Iskariota: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie 

światu?” W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 

zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i 

będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów 

moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, 

którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni 

wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. 

Droga poznania i miłości 

Na drodze wiary poznanie powinno prowadzić do miłości. Weryfikacją zaś 
miłości są konkretne czyny, zgodne z nauką Tego, który mnie stworzył i w swoim 

Synu powołał na drogę zażyłej relacji ze sobą. Jeśli więc naprawdę chcę spotkać 
Boga, powinienem wejść na drogę miłości, czyli drogę przykazań. Zanim na tej 

drodze potwierdzę moją miłość do Boga, muszę uświadomić sobie podstawową 
prawdę: Bóg mnie pierwszy umiłował. On, pozostając wierny swemu wyborowi, 

każdego dnia uprzedza mnie w swojej miłości do mnie i uzdalnia do konkretnej 

odpowiedzi. Oby Duch Święty na nowo mnie dziś przekonał, że miłość Ojca do 

mnie jest niezmienna. Ale ma moc mnie zmieniać. 
Pragnę, Panie, aby moja miłość do Ciebie i bliźnich, w której Ty jesteś 

żywo obecny, objawiała się w czynach. Niech Duch Święty każdego dnia 

przypomina mi o Twojej miłości do mnie, jaką objawiłeś w dziele zbawienia 

swojego Syna. 
 

 

Trzeci wtorek miesiąca - 21.05.2019 
ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W POZNANIU 

 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 



od godz. 17.15 - ... 

godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 18.00 - Msza św. i nabożeństwo majowe 
 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 16.00÷17.00 - biuro parafialne 
 

(J 14,27-31a) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pokój zostawiam wam, pokój mój 

daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze 

ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do 

was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 

większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, 

abyście uwierzyli, gdy się to stanie.Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi 

bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech 

świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał”. 

Dar pokoju 

Władca tego świata, nieprzyjaciel Boga, chce mnie od Niego oderwać, 
oszukując różnymi kłamstwami i pragnąc odebrać mi pokój serca. Nie mogę 
jednak zapomnieć, że jestem uczniem Jezusa, który pokonał szatana i daje mi 

udział w swoim zwycięstwie. Jezus naprawdę nie zostawił mnie samego. Dał mi 

Ducha Świętego, który czyni Jego obecność żywą i skuteczną, czego znakiem jest 

dar pokoju. Jezusowy pokój jest darem, który przenika moje wnętrze, choć nie 

gwarantuje mi zewnętrznego bezpieczeństwa. Jest tajemnicą Jezusowej 

obecności, gdy oddaję Mu do dyspozycji, w sposób wolny, moje serce, czyniąc 

Go jedynym Panem i Zbawicielem. To dar, którego świat nie może mi dać, ale też 
nie może mi go odebrać. Jest źródłem wewnętrznej mocy pośród życiowych 

przeciwności.  

Zapowiadając swoje odejście, zapewniasz mnie, Panie, o swojej stałej 

obecności ze mną. Moje serce jest wdzięczne za dar Twojego pokoju. Niech 

Duch Święty utwierdza mnie w pewności udziału w Twoim zwycięstwie nad 

władcą świata. 
  



 
 

Błogosławiony papież Paweł VI ułożył modlitwę za nowo wyświęconych 
kapłanów: 

 

Panie Jezu Chryste!  

Raczyłeś wycisnąć nowe znamię, wewnętrzne, niezatarte w osobowym bycie tych 

Twoich Wybranych, znamię, które upodabnia ich do Ciebie, dzięki któremu każdy 

z nich jest i będzie nazwany drugi Chrystusem. Poprzez ich kapłańską posługę 
będzie się udzielać Twoja obecność i Twoja Ofiara sakramentalna, Twoja 

Ewangelia, Twoja łaska, Twój Duch- słowem dzieło Twojego zbawienia, ludziom 

przysposobionym do jego przyjęcia. Dziękujemy Ci Panie, za to wydarzenie. 

Spraw, aby wszyscy i zawsze byli Twoimi wiernymi sługami. Prosimy Cię aby 

przez ich posługiwanie i przez ich przykład zachowała się wiara katolicka, aby 

zapaliła się nowym światłem, aby jaśniała w miłości czynnej i wielkodusznej, aby 

umieli podtrzymywać prawdziwe życie chrześcijańskie w całym Ludzie Bożym, 

aby mieli jasność i odwagę ducha do popierania sprawiedliwości społeczne, i 

aby mogli zawsze szukać i znajdować w Tajemnicy Eucharystycznej pełnię 
swojego życia duchowego i owocność swojego posługiwania pasterskiego. 

Prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie. 
 

 

Czwarta środa miesiąca - 22.05.2019 
 
 

 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 15.00÷16.30 - biuro parafialne 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 17.15 - ... 

od godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 



godz. 17.15 - Modlitwa różańcowa  

godz. 18.00 - Msza św.  
  

(J 15,1-8) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem 

winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie 

przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła 

owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do 

was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może 

przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, 

jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - 

latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie 

wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i 

płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o 

cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że 

owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. 

Jestem latoroślą Chrystusowego krzewu 

Obraz winnego krzewu i latorośli, jakiego używa Jezus, doskonale 

przedstawia fundamentalną, życiodajną relację uczniów z Mistrzem. Jeśli 
uświadamiam sobie, po co jestem uczniem Jezusa, to odkrywam, że moje życie 

duchowe jest osobową i osobistą, niepowtarzalną i niezastąpioną relacją z 

Jezusem, który jest jedynym Synem Ojca. Moją zasadniczą troską powinno być 
wierne trwanie w Chrystusie Zmartwychwstałym, w Jego słowie prawdy i w Jego 

miłości. Wypełnianie przykazań będzie wtedy skutkiem żywej relacji, obecności 

we mnie łaski Bożej. Nie będzie mnie wówczas dziwić, że w tej czy innej sytuacji 

lub wydarzeniu Ojciec mnie oczyszcza. On najdoskonalej wie, gdzie trzeba 

poprzycinać latorośl, aby owoce były jeszcze doskonalsze i obfitsze. Przynoszące 

też większą radość, która w ostateczności jest skutkiem wierności. 

Panie Jezu, Ty jesteś krzewem, z którego płynie moje życie i bez którego 

niczego nie mogę uczynić. Daj mi wytrwałość w próbach i radość w wierności 

Twojej nauce, by moje wołanie do Ojca było jeszcze bardziej ufne. 
  

 

Czwarty Czwartek miesiąca - 23.05.2019 
 
  

 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 15.00÷16.30 - biuro parafialne 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 16.15 - ... 

od godz. 17.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu 

od godz. 17.05÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 



około godz. 18.00 - Msza św.  
 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 19.00÷20.00 - biuro parafialne 
 

(J 15,9-11) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja 

was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać 
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 

przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby 

radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”. 

Świadomość bycia kochanym 

Poczucie bycia kochanym to fundament życia i jego rozwoju. Tak się dzieje 

w mojej relacji z Bogiem. Jego miłość, która przyszła do mnie w Jezusie 

Chrystusie, jest nieodwołalna. Trwać w niej to dojrzewać w zaufaniu do Boga i w 

konkrecie chrześcijańskiego życia. Jezus zaprasza mnie dziś na nowo, bym 

mocno trwał w Jego miłości. Konkretnym znakiem tego jest zachowywanie Jego 

przykazań. Nie zapominając przy tym, że one są tylko środkiem, że nie stanowią 
istoty chrześcijańskiego życia. Bo w chrześcijaństwie chodzi o miłość. Niech 

towarzyszy mi dzisiaj ta jedna myśl: taką samą miłością, odwieczną, bez 

początku i bez granic, całkowitą, jaką Ojciec miłuje Syna, tak teraz tą samą 
miłością Syn otacza mnie. Znakiem zanurzenia w tę miłość jest podążanie drogą 
Bożych przykazań. A wtedy nawet ich trud nie odbierze mi płynącej z tego 

radości: że mogę trwać w miłości Boga. 

Pozwól mi, Boże, głębiej zrozumieć Twoją miłość objawioną w misji i 

dziele Twojego Syna. Niech Duch Święty nieustannie mnie o niej zapewnia i 
pomaga na nią odpowiadać na drodze Twoich przykazań. 
 

 

Czwarty piątek miesiąca - 24.05.2019 
 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 16.15 - ... 

o godz. 17.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu 

od godz. 17.05÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 18.00 - Msza św. z błogosławieństwem pamiątek komunijnych 
 

(J 15,12-17) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście 

się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej 

miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście 

przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam 

sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, 



albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście 

Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i 

owoc przynosili i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o 

cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie 

miłowali”. 

Moja przyjaźń z Jezusem 

Kiedy przyglądam się moim ludzkim przyjaźniom, czasami nie potrafię 
ustalić, od kogo wyszła inicjatywa. Często rodzą się przez jednoczesną, 
obustronną akceptację. Inaczej jest, jeśli chodzi o moją przyjaźń z Jezusem. U jej 

początków leży Jego decyzja wybrania mnie i powołania. Oparta jest na darze 

życia, jaki Jezus złożył ze względu na mnie: bym mógł prawdziwie żyć. Dał mi 

poznać wolę Ojca i nieustannie daje mi samego siebie. Muszę stale pogłębiać 
świadomość fundamentów tego, że Jezus nie nazywa mnie sługą, lecz 

przyjacielem. Dopiero wtedy mogę podejmować trud osobistego zaangażowania 

w tę niesamowitą przygodę przyjaźni z Jezusem. Przyjaźni, która jest miłością 
ofiarną i której uczę się przez całe życie. Jedną z dróg jest wrażliwość na wolę 
Boga, trud jej poznawania i bycia jej posłusznym. W Jezusowej przyjaźni jest 

możliwa otwarta na wszystkich miłość bliźniego. 

Panie Jezu, moje serce przenika głęboka wdzięczność, że zechciałeś 
uczynić mnie swoim przyjacielem. Wspomagaj mnie, abym nie zapominał o 

misji powierzonej mi przez Ciebie: by wydawać trwały owoc. 
 

 

Ostatnia sobota miesiąca – 25.05. 2019  
PIELGRZYMKA DO BANNEUX, 

 
 

 

o godz. 7.15 - wyjazd do Sanktuarium w Banneux 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 8.05 - ... 

od godz. 8.30÷   - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

od godz. 8.30÷   - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 9.00 - Msza św.  
 

od godz. 9.35÷10.00 - Modlitwa różańcowa  
 

Mülheim, kościół Matki Bożej Różańcowej 
od godz. 16.30÷   - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 16.45 - Msza św.  

godz. 17.00 - Msza św. niedzielna  
 

(J 15,18-21) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, 

wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was 



miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie 

jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze 

świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na 

słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest 

większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to 

i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, 

to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam 

będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają 
Tego, który Mnie posłał”.  

Ze względu na Jezusa 

Ponoszenie cierpień za wiarę jest łaską, której 

Bóg udziela wybranym. To szczególny sposób 

naśladowania Jezusa. Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, trzeba jednak 

pamiętać, że mowa w niej o nienawiści ze względu na Chrystusa. Jeśli ktoś 
sprowadza na siebie nienawiść przez niegodziwe postępowanie, nie ma ona nic 

wspólnego z religijnym męczeństwem. Ponadto chrześcijaństwo dalekie jest od 

cierpiętnictwa na pokaz, lekkomyślnego ściągania na siebie bólu czy niechęci 

ludzkiej. 

Miłosierny Boże, polecam Ci dziś w modlitwie wszystkich 

prześladowanych ze względu na Twoje imię. Niech naśladując Ciebie, 

otrzymają niewiędnący wieniec chwały. Ośmielam się Ciebie prosić, o łaskę 
odwagi, konieczną, w noszeniu moich codziennych krzyży. 
 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCY - 26.05.2019 
ROCZNICA I KOMUNII ŚW. 

 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 9.00÷9.25 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 9.15 - Litania Loretańska 

godz. 9.30 - Msza św.  
 

godz. 10.40 - pochylenie się nad Słowem Bożym w sali bibliotecznej 
 

od godz. 10.45÷11.10 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 11.00 - Litania Loretańska 

godz. 11.15 - Msza św. z udziałem dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły 

pierwszy raz do Stołu Pańskiego 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 17.15 - ... 

od godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 17.45 - Litania Loretańska 



godz. 18.00 - Msza św. 

(J 14,23-29) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 

zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i 

będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów 

moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, 

którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni 

wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 
wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani 

się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do 

was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 

większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, 

abyście uwierzyli, gdy się to stanie”. 

Obietnica Wspomożyciela  

Wiele osób uzależnia swoje życie wiary od obietnic sformułowanych w 

różnych „zjawieniach” uznanych lub nieuznanych przez Kościół, zapominając 

lub nie biorąc pod uwagę zapewnień Jezusa pozostawionych w Ewangelii. A 

przecież te słowa Boga niosą w sobie moc i gwarancję ich wypełnienia. Jezus 

daje mi dar Ducha, abym rozumiał Jego słowa i nimi żył. Co więcej, przez ten 

dar sam Chrystus Zmartwychwstały jest przy mnie obecny. Nie jestem zatem sam, 

bezradny. Dzięki Duchowi dzieło 

Chrystusa owocuje w moim życiu. On 

jest nauczycielem, który uczy mnie 

rozpoznawać to, co się Bogu podoba. 

Jest miłością, która daje mi moc 

zachowywania Jezusowej nauki. Jest 

pocieszycielem, który w 

najtrudniejszych nawet chwilach 

napełnia moje serce prawdziwym 

pokojem. Czyni ze mnie świątynię, gdzie 

Bóg przebywa w Trójcy. 

Ożyw we mnie, Boże, świadomość 
Twojej obecności w mieszkaniu mej 

duszy. Rozpal mnie miłością w 

posłusznym przyjmowaniu Twego 

słowa i wrażliwości na potrzeby braci. 
  
 

 
 
 



 

Ostatni wtorek miesiąca - 28.05.2019 
 
 

 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 14.15 - ... 

godz. 14.30÷14.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. 
 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 
godz. 16.00÷17.00 - biuro parafialne  
 

(J 16,5-11) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Teraz idę do Tego, który Mnie 

posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: «Dokąd idziesz?» Ale ponieważ to wam 

powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: 
Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie 

przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś gdy przyjdzie, 

przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą 
we Mnie; o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie 

o sądzie, bo władca tego świata został osądzony”. 

Pożytek z odejścia 

Kiedy dzieci wyfruwają z rodzinnego gniazda, serca rodziców są rozdarte. 

Z jednej strony wiedzą, że naturalną koleją rzeczy jest usamodzielnienie się 
dzieci, życie własnym, odpowiedzialnym życiem, z drugiej – w ich sercach rodzi 

się smutek, bo odejście osoby kochanej zawsze boli. Jezus zapowiada swoim 

uczniom, że nie pozostanie z nimi na zawsze w tej postaci. Odejście Jezusa można 

zrozumieć, ale tylko w świetle miłości. Najpierw w śmierci na krzyżu, potem we 

wniebowstąpieniu. To pierwsze rozprasza uczniów, drugie przez dar Ducha ich 

jednoczy. Dzięki Duchowi Jezus jest stale obecny pośród nas. Dzięki Duchowi 

mogę poznać mój grzech i czerpać ze źródeł miłosierdzia. Mogę poznać Jezusa i 

rozumieć Jego słowo. Mieć nadzieję, ponieważ wszelkie zło zostanie ostatecznie i 

zwycięsko osądzone. Duch pomaga mi uwierzyć, że Jezus wszystko czyni z 

miłości. 

Panie Jezu, dziś na nowo pozwalasz mi zrozumieć, że wszystko, co czynisz, 

jest dla mojego dobra. Niech pociecha Twojego Ducha leczy smutki mego 

serca. Duchu Wspomożycielu, umacniaj mnie! 
 

 

Ostatnia środa miesiąca - 29.05.2019 
WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, ZAKONNICY, 

 
 

 

Essen, biuro parafialne przy kościele św. Klemensa 



godz. 15.00÷16.30 - biuro parafialne 
 

Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 17.15 - ... 

od godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 17.15 - Modlitwa różańcowa  

godz. 18.00 - Msza św.  
  

(J 16,12-15) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do 

powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 

Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 

powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie 

otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma 

Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.  

Duch i słowo  
Duch Święty pozwala zbliżyć się do Boga. „Dziwne – powie ktoś. – Jestem 

inteligentnym człowiekiem, umiem czytać, znam się na wielu sprawach. Czy 

naprawdę potrzebuję Ducha Świętego, by zrozumieć Ewangelię?”. Tak, bez 

mocy Ducha Świętego Biblia pozostanie dla jej czytelnika wyłącznie jedną z 

wielkich i mądrych ksiąg. By znaleźć w niej życie, by spotkać się z Chrystusem, 

potrzeba łaski Ducha Bożego. Dlatego tak ważne jest czytanie Ewangelii w 

Kościele. Nie tylko sięganie do Świętej Księgi w domowym zaciszu, ale słuchanie 

słowa Bożego w Kościele, podczas liturgii. 

Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i 

wszystko wypełniasz, Skarbnico wszelkiego dobra i Dawco życia, przyjdź i 

zamieszkaj w nas. Oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze 

(akatyst). 
 

Maria Julia urodziła w 

1865 roku w Loosdorf k. 

Wiednia w wielodzietnej 

rodzinie Ledóchowskich. Już w 

domu rodzinnym otrzymała 

staranne wychowanie. Wykształ-

cenie zdobyła u sióstr Pań 
Angielskich w Sankt Pölten 

(1874-1883). 

Atmosfera domu przepełniona 
była katolicką prostotą, która 

owocowała miłością i gotowością do poniesienia ofiar i umartwień. Po 

ukończeniu szkoły cała rodzina przeniosła się do majątku w Lipnicy Murowanej 

k. Tarnowa. Tam razem z siostrą Teresą (przyszłą błogosławioną) uczyła 



wiejskie dziewczęta pisać i czytać a także jak prowadzić dom. Mając 21 lat 
Maria Julia postanowiła wstąpić do sióstr urszulanek w Krakowie, gdzie 
przyjęła imię Urszula. 
Urszulę rozpierało pragnienie niesienia Ewangelii siostrom i braciom w 

odległych stronach. Już w nowicjacie odkryła charyzmat wychowawczyni, 

któremu poświęciła całe swoje życie. Po pracy wychowawczej w pierwszej 

placówce w Krakowie, została dyrektorką zaniedbanego liceum św. Katarzyny i 

interantu dla dziewcząt w Petersburgu. Gdy wydalono ją z Rosji przeniosła się do 

krajów skandynawskich, m.in. do Finlandii, gdzie założyła gimnazjum a 

następnie udała się do Szwecji i Danii. 

Siostra Urszula była zawsze uśmiechnięta, przez co od razu zdobywała sobie 

serca i życzliwość wielu ludzi. W czasie działań wojennych organizowała pomoc 

materialną dla osieroconych polskich dzieci. 

W 1920 r. Urszula powróciła do Polski i zamieszkała w Pniewach k. Poznania. 

W jej sercu dojrzewała myśl o założeniu nowego zgromadzenia. Poprosiła o to 

papieża Benedykta XV, który wyraził zgodę na powstanie Zgromadzenia Serca 
Jezusa Konającego, popularnie nazywanym urszulankami szarymi. W jej 

staraniach u Stolicy Świętej bardzo wspomagał Urszulę, O. Włodzimierz 

Ledóchowski, jej rodzony brat i generał jezuitów. 

Całe życie Matki Urszuli wypełnione było miłością i duchem ofiary względem 

każdego człowieka, w ewangelicznej trosce o wychowanie dzieci i młodzieży. 

Utrudzona Matka Urszula zmarła 29 maja 1939 r. Jan Paweł II beatyfikował ją w 

1983 r. zaś kanonizacja miała miejsce w Rzymie w 2003 r. 
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Essen, kościół św. Klemensa 
od godz. 9.00÷9.25 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 9.15 – Litania Loretańska 

godz. 9.30 - Msza św.  
 

 

od godz. 10.45÷11.10 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 11.00 – Litania Loretańska 
 

godz. 11.15 - Msza św.  
 

od godz. 17.15 - ... 

od godz. 17.30÷17.55 - okazja do Spowiedzi św. 

godz. 17.45 – Litania Loretańska 

godz. 18.00 - Msza św.  
 

(Łk 24,46-53) 



Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie 

cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie 

nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od 

Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego 

Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. 

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy 

ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 

pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w 

świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

Umocnieni błogosławieństwem i obietnicą Ojca 
Ziemskie życie Jezusa kończy się wydarzeniem wniebowstąpienia. Jezus 

krótko przypomina swoim uczniom, jaka droga wiodła ku temu i jaką powierza 

im misję. Następnie w geście błogosławieństwa rozstaje się z nimi. Z reguły 

pożegnania są pełne smutku. Może dlatego, że pozostawiają w niepewności co do 

ponownego spotkania? Skąd więc radość uczniów po wstąpieniu Jezusa do 

nieba? „Z wielką radością wrócili do Jeruzalem” (Łk 24, 52). Oni wiedzą, że nie 

pozostaną sami, że słowo Jezusa się wypełni i że otrzymają obiecaną moc z 

wysoka. Dzięki Duchowi Świętemu będą mogli głosić Ewangelię po krańce ziemi. 

Teraz kolej na nas. Ojczyzna jest w niebie, ale nie można tam zdążać samemu. 

Ale Jezus nie pozostawił nas samych, idźmy więc w radości. On spełnia swą 
obietnicę również wobec nas. 

Jezu, który oczekujesz mnie w niebie, wstawiaj się za mną u Ojca, aby 

Jego obietnica dawała mi moc w drodze ku Tobie, w pełnieniu Twojej misji 

głoszenia nawrócenia na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. 
 

 



 

 

 

 
Zgromadzeni w dniu 1 czerwca 2019 roku na XXIII Spotkaniu Młodych 

LEDNICA 2000, będziemy przeżywali i rozważali słowa tegorocznego hasła  – 

„Wiesz, że Cię kocham”. 
Słowa te, zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana (J 21,15), towarzyszą 
nam od wielu lat. Prowadzą nas w modlitwie na Polach Lednickich, 

wyśpiewywanej tysiącami  głosów: „Panie mój, wiesz, że Cię kocham. Ty 

wszystko wiesz, miłuję Cię!”. Tym razem jednak chcemy, by każdy pielgrzym 

Lednicy usłyszał te słowa jako wyznanie miłości wyśpiewane przez Boga do 

każdego z nas: „Wiesz, że Cię kocham”. 

Wiedzeni intuicją pierwszego duszpasterza Lednicy Ojca Jana W. Góry OP, 

czerpać będziemy z przemówienia św. Jana Pawła II, wygłoszonego do młodych 



w Krakowie w 1987 roku. Ojciec Święty wskazał wtedy na Eucharystię jako na 

sakrament dający nam „siłę przebicia”, czyli moc potrzebną do zmagania się z 

codziennością, ze wszystkim, co jest wyzwaniem dla młodego życia. Papież 
powiedział wtedy również, że „człowiek jest mocny wtedy, kiedy wie, że jest 

kochany”. 

Przesłanie św. Jana Pawła II sprawiło, że chcemy, by tegoroczna Lednica była 

zachwytem nad skarbami, które ofiarowuje nam Kościół – nad spowiedzią i 

Eucharystią. Są to dwa sakramenty, w których Chrystus do każdego z nas mówi: 

„Kocham Cię!”. Poprzez wiarę doświadczamy w nich niemal namacalnie Jego 

miłości  i wiedząc, że jesteśmy przez Boga umiłowani, mamy siły, by iść dalej w 

życie. 

XXIII Spotkanie Młodych będzie więc naszym wspólnym zachwytem nad 

dwoma z pozoru zwykłymi sakramentami. Mamy nadzieję, że razem uda nam się 
usłyszeć i doświadczyć, jak Jezus mówi w nich do każdego z nas: „Wiesz, że Cię 
kocham”. 

 


