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Polska Misja Katolicka
pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II
Berliner Str. 274, 63067 Offenbach am Main
Tel.: 069 889672 Fax: 069 84842502;
Tel. kom.: 0157 55191433
E-Mail: pkg.offenbach@t-online.de
Księża pracujący w PMK Offenbach:
Ksiądz Proboszcz:
Tadeusz Michalik

(Grafika zaczerpnięta z Google)

Ksiądz wikariusz:
ks. Tomasz Frączek
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Terminy na Adwent i Boże Narodzenie 2020

Terminy stałe:
Biuro parafialne:
Berliner Str. 274, 63067 Offenbach/Main
Wtorek i czwartek od godziny 10.00 do godziny 12.00
Środa od godziny 17.30 do godziny 19.30
Piątek po adoracji o godzinie 20.00
• Adoracja Najświętszego Sakramentu
W każdy piątek od godziny 18.00 do godziny 20.00
Możliwość spowiedzi, różaniec i Komunia święta
• Msze święte:
Offenbach:
Sobota godzina 19.00
Niedziela: godzina 8.00, 12.00 (Msza święta
transmitowana) i 19.00
Bad Nauheim:
Pierwsza niedziela miesiąca godzina 18.00 (od lutego
Msza św. w auli w szkole obok kościoła)
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Reichelsheim (Odenwald):
Msza święta w soboty przed drugą i czwartą niedzielą
miesiąca godzina 17.00 (w grudniu 12.12. i w drugi
dzień Świat Bożego Narodzenia 26.12.)
• Msza święta w języku niemieckim
W każdą środę odprawiamy Mszę świętą w języku
niemieckim o godzinie 8.00 w kaplicy pw. Świętej
Hildegardy w Offenbach (Markwald Str. 23)
• Msze dodatkowe
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej
08.12. Msza święta godzina 19.00
• Spowiedź adwentowa
W każdy piątek od godziny 18.00 do godziny 20.00
Możliwość spowiedzi w czasie Mszy świętej
Poniedziałek 21.12 od godziny 18.00 do godziny 20.00
Środa 23.12 od godziny 18.00 do godziny 20.00
Bad Nauheim 17.12 (czwartek)
Spowiedź od godziny 16.00 do 18.00 (budynek obok
kościoła)
Schotten 19.12 (sobota) do godziny 15.00 do 16.00
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• Święta Bożego Narodzenia
24.12. Wigilia Bożego Narodzenia
Pasterki godzina 20.00 (Msza święta transmitowana),
22.00 i 24.00
Pasterka godzina 20.00 w kościele St. Konrad
(Waldstr. 259, 63071 Offenbach)
25.12. Boże Narodzenie
Msze święte godzina 08.00, 12.00 (Msza święta
transmitowana) i 19.00
Bad Nauheim godzina 18.00
26.12. Świętego Szczepana
Msze święte godzina 08.00, 12.00 (Msza święta
transmitowana) i 19.00
27.12.2020 Niedziela Świętej Rodziny
Święto Świętej Rodziny obchodzone jest w
Kościele Katolickim w pierwszą niedzielę po Bożym
Narodzeniu. Zostało ustanowione za pontyfikatu
papieża Leona XIII. W naszej parafii na Mszach
Świętych o 08,00, 12,00 i 19:00 będą odnawiane
przyrzeczenia małżeńskie. Będziemy się modlić do
Świętej Rodziny i prosić o tę świętość dla naszych
rodzin i wiarę dla nas wszystkich.
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(Grafika zaczerpnięta z Google)

31.12. – ostatni Dzień Roku
Msza święta godzina 19.00
01.01. Nowy Rok
Msze święte godzina 12.00 (Msza święta
transmitowana) i 19.00
Uwaga nie ma Mszy o godzinie 08.00
Bad Nauheim godzina 18.00
06.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech
Króli)
Msza święta godzina 19.00
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• ZAPISY NA MSZE ŚWIĘTE
Każdy chcący uczestniczyć we Mszy św. musi się
wcześniej zameldować za pomocą aplikacji:
Należy wybrać miejscowość, datę i godzinę oraz
podać imiona i nazwiska zgłaszanych osób, telefon
oraz adres zamieszkania.
Zapisy na Msze w Wigilię i Boże Narodzenie:
Bardzo proszę o wybór Mszy na Pasterce albo w
Boże Narodzenie. Jest to zwiazane z umożliwieniem
uczestnictwa we Mszach świętych innym osobom.
• Transmisje Mszy świętych
Z powodu ograniczonej możliwości uczestnictwa w
Mszach św. zostały wznowione transmisje z kościoła
św. Piotra w Offenbach w każdą niedzielę raz w
święta o godz. 12.00 na naszym kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCtSWsM9LsY
3X2x5bD5qHmUQ/featured
• Jałmużna adwentowa
W Niemczech post piątkowy został zamieniony
przez Episkopat Niemiecki na jałmużnę, czyli
złożenie ofiary pieniężnej na cele charytatywne cztery
razy w roku. W naszej misji będzie można złożyć
datek jako jałmużnę po Mszach w niedzielę 13.12.
Jałmużna adwentowa z bieżącego roku zostanie
przekazana na dokończenie wystroju kaplicy Bożego
Miłosierdzia w Concordii.
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• Przygotowanie do Pierwszej Komunii i
Sakramentu Bierzmowania
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią
zostały odwołane katechezy. Jeżeli sytuacja pozwoli
rozpoczniemy katechezy po feriach świątecznych.
Przyjmujemy w dalszym ciągu zapisy. Podobna
sytuacja jest także z nauczaniem języka polskiego.
• Pierwsze soboty miesiąca
W naszej misji odprawiamy nabożeństwo
pierwszych sobót. Początek adoracji w każdą
pierwszą sobotę o godzinie 18.30.
Warunki odprawienia pięciu pierwszych sobót
miesiąca o które prosiła Matka Boża w Fatimie:
1. Spowiedź święta w pierwszą sobotę miesiąca
(może być także kilka dni wcześniej lub później);
2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca
(Musimy być w stanie łaski, jeżeli spowiedź jest w
innym dniu);
3. Różaniec w intencji wynagradzającej w pierwszą
sobotę miesiąca. Jedna część (pięć tajemnic);
4. 15-minutowe rozważanie na temat jednej lub wielu
tajemnic różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca
Dokładne informacje na temat nabożeństwa
pierwszych sobót można znaleźć na stronie:
www.soboty.pl
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• Porady adwokata
W czwartek 10.12 od godziny 19.30 można uzyskać
poradę prawną. Porady są bezpłatne.

(Grafika zaczerpnięta z Google)

W imieniu kapłanów i Rady Parafialnej składamy
wszystkim parafianom życzenia błogosławionego
czasu Adwentu i Bożego Narodzenia.
Niech Dzieciątko Jezus, które przychodzi, błogosławi
Wam i zachowa Was w zdrowiu!

