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POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY
Refleksja
18 czerwca 2017 r

„Jezus przywołał do siebie dwunastu
swoich uczniów i udzielił im władzy nad
duchami nieczystymi, aby je wypędzali i
leczyli wszystkie choroby i wszelkie
słabości. A oto imiona dwunastu
apostołów: pierwszy Szymon, zwany
Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub,
syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i
Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz,
Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który
Go zdradził.”
Inne religie mają piękne teksty, piękne legendy, ale jedynie chrześcijanie mogą
oglądać i słuchać Boga, który stał się widzialny w człowieku, który żył w
konkretnym miejscu, w konkretnej epoce i mówił rzeczy niezwykle jasne.
Wiedzę o tym Człowieku zawdzięczamy apostołom, dwunastu wielkim
świadkom. Nie szukajmy gdzie indziej pokarmu dla naszej wiary - znajdziemy
go, niestrudzenie przemierzając drogę apostołów, wiodącą od Jezusa
Człowieka do Jezusa Boga.
Poprzez Dwunastu włączeni jesteśmy w to ogromne zgromadzenie, które
nazywa się Kościołem, ale które dziś chętniej określamy mianem Ludu
Bożego. W każdą niedzielę na nowo spotykamy się z tym podstawowym
aspektem naszej wiary: żyjemy jako lud, w Kościele i przez Kościół
Chrystusowy, który jest Kościołem apostołów: „Wierzę w apostolski Kościół”.
Jesteśmy członkami tego ruchu, który zrodził się w dniu, kiedy Jezus wybrał
Dwunastu, aby żyć pośród nich. Jeśli zdarza nam się, że jesteśmy

niezadowoleni z Kościoła, z papieża, biskupów czy naszego proboszcza,
rozważmy tę sprawę... razem z Jezusem. Możemy krytykować, ale powinniśmy
także troszczyć się o to, by cały Kościół był żywym zgromadzeniem wokół
Jezusa i żarliwym głosicielem Jego Ewangelii.
Chrześcijanin, który przeniknięty jest miłością do Kościoła i żarliwością
misyjną, idzie śladami apostołów i Jezus uważa go za jednego ze swoich.
Andre Seve
25 czerwca 2017 r.
„Chciałbym trochę ubiegać się o to stanowisko”, „Kochanie, czy zechcesz
trochę zostać moją żoną?, „Trochę cię kocham” – czy to nie brzmi
nieracjonalnie i niepoważnie? Przecież lubimy zostawiać sobie otwarte tylne
wyjście z tabliczką „trochę”, by sprawnie i szybko, zależnie od okoliczności,
ewentualnie wycofać się na z góry upatrzoną pozycję i jedynie z pozycji
obserwatora biernie przyglądać się wojnie z konsekwencjami naszych
wyborów życiowych, jaką często toczą inni za nas.
Wielu dzisiaj w podobny sposób chce podchodzić do chrześcijaństwa, wierząc,
że możliwa jest wersja „light” relacji z Jezusem. Wersja ta zakłada mentalność
klienta supermarketu z dobrami duchowymi., w którym wybieram z oferty
Kościoła to, co lekkostrawne i szybkie w przygotowaniu, omijając półkę w
Prawdą niewygodną, staromodną i wymagającą. Półka ta, niedostępna dla
klientów, leży jedynie w zasięgu tych, którzy chcą być uczniami Chrystusa. Na
niej słowo Boże kładzie nam prawdę o życiu chrześcijanina, wypowiedzianą
do uczniów przez Mistrza: Jeżeli Mnie prześladują, to i was prześladować
będą.
Tuż obok tego trudnego towaru Ewangelii Pan kładzie inne słowo, niejako
przytwierdzone do poprzedniego: „ Nie bójcie się; jesteście ważniejsi niż wiele
wróbli” oraz: „Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.
Gdy przejdę obok i zatrzymam się na wersji „light” Ewangelii, ominie mnie
moc miłości Chrystusa i w ten sposób nakarmię jedynie swoje drugorzędne
potrzeby. Gdy sięgnę głębiej i wejdę na drogę ucznia, dostanę pokarm na drogę
od Tego, który jest w niebie – pokarm przenikający całe moje życie. Nie
zawsze będzie on miał słodki smak, nie zawsze to będzie wyborne ptasie
mleczko, ale na pewno da mi potrzebną siłę do naśladowania Mistrza. Nie będę
się bał oddać Jezusowi swojego życia w pełni Mu ufając.
Piotr Janaszczyk
Opowiadanie – Czy Ty?
Grupa handlowców udała się na delegację do Chicago. Zapewnili żony, że
spokojnie zdążą z powrotem na piątkową kolację.
Ale było tyle spraw do omówienia, że spotkanie się przeciągnęło; musieli więc
pędem udać się na lotnisko. Biegnąc przez halę odlotów, jeden z nich
niechcący potrącił stolik, na którym stał koszyk z jabłkami. Nie zatrzymując

się, dotarli na czas do samolotu i z westchnieniem ulgi zajęli swoje miejsca.
Wszyscy z wyjątkiem jednego. Ten przystanął, zajrzał w głąb swego serca
i znalazł współczucie dla dziewczynki, której przewrócono stragan z jabłkami.
Zamachał kolegom na pożegnanie i wrócił do hali. Ucieszył się, że tak zrobił.
Dziesięciolatka okazała się niewidoma.
Handlowiec pozbierał jabłka i spostrzegł, że kilka z nich się obiło. Sięgnął
do portfela i zwrócił się do dziewczynki:
- Proszę, tu masz dziesięć dolarów za szkody. Mam nadzieję, że nie zepsuliśmy
ci dnia.
Kiedy odchodził, dziewczynka zawołała za nim:
- Czy ty jesteś Jezusem?
Na wesoło
Ktoś puka dwa razy do bram raju. Potem zaczyna krzyczeć:
- Boże... Matko Boska... święty Tomaszu... święty Józefie... święty...
W tym momencie święty Piotr przybiega otworzyć bramę:
- A kto tu pozwala sobie bluźnić w ten sposób?
- Zaraz tam bluźnić... Jestem listonoszem!
Niedzielny ranek. Na klatce schodowej spotykają się dwie sąsiadki.
- Na Boga, pani Kowalska, kto to u pani tak strasznie przeklina?
- To mój mąż, wybiera się do kościoła i nie może znaleźć książeczki do
nabożeństwa.
Ogłoszenia
1. W niedzielę, 18 czerwca gościmy w naszej wspólnocie księdza Marka Młynarczyka,
misjonarza z Republiki Południowej Afryki, który wygłosi Słowo Boże i będzie prosił nas
o ofiary na budowę kościoła w parafii Pongola. Ofiary będzie można złożyć do skarbonki
po Mszy świętej.
2. Członków grupy teatralnej oraz osoby zainteresowane współpracą z naszym kręgiem
artystycznym zapraszamy na spotkanie w niedzielę, 18 czerwca po Mszy świętej do salki
pod kościołem.
3. Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz sympatyków grupy modlitewnej zapraszamy
na spotkanie formacyjne w sobotę, 24 czerwca o godzinie 16 30.
4. Pielgrzymów do Rwandy zapraszamy w sobotę, 24 czerwca na Msze świętą w ich
intencji o godzinie 1830 oraz po Mszy na spotkanie informacyjne do salki pod kościołem.
5. Zachęcamy naszych Parafian do wzięcia udziału w Pielgrzymce Polskich Parafii
do Ellwangen, która odbędzie się 25 czerwca. Uroczysta Eucharystia, której przewodniczyć
będzie Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw
Duszpasterstwa Emigracji zostanie odprawiona o godzinie 1100. Przewidzianych jest wiele
atrakcji. Szczegóły na plakacie w naszej gablotce. NIE BĘDZIE W TYM DNIU MSZY ŚWIĘTEJ
W NASZYM KOŚCIELE.
6. W niedzielę, 2 lipca ze względu na wspólne nabożeństwo ekumeniczne, które
odbędzie się na Marktplatz w Ludwigsburgu, z okazji 500lecia Reformacji Msza
święta w języku polskim zostanie odprawiona o godzinie 19 00.

7. Zachęcamy dzieci i młodzież do wstąpienia w szeregi ministrantów. Nasza
Liturgiczna Służba Ołtarza coraz bardziej się zmniejsza, co sprawia wielkie trudności
księdzu Piotrowi w przygotowaniach do różnych uroczystości kościelnych. Prosimy
rodziców o wsparcie dzieci i młodzieży w podjęciu służby przy Ołtarzu w naszym
kościele. Prosimy o kontakt z księdzem Piotrem lub Panami: Jarkiem Plochą
i Sławkiem Libertem.
8. W imieniu Siostry Elżbiety, która pracuje z dziećmi w Nigerii zwracamy się z prośbą
do naszych parafian o podarowanie klocków Lego lub im podobnych. Mogą już być
nieużyteczne w waszych domach, a dla dzieci w Nigerii może to być wspaniały podarek.

UWAGA!
Informujemy, że w dwie niedziele: 2 i 16 lipca Msza święta w naszej parafii
zostanie odprawiona o godzinie 1900.
Plan intencji: 22.06. – 02.07.2017
Czwartek
22.06.2017

Za zmarłego męża Ryszarda.

Piątek
23.06.2017

Za zmarłego brata Jana Burdę.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA

Sobota
24.06.2017
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW.
JANA CHRZCICIELA

1. Za zmarłych rodziców Elżbietę i Konstantego, za zmarłego teścia
Konrada, zmarłych z rodzin: Gamrot – Warzecha, dusze w czyśćcu oraz z
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Za zmarłą Emilię Plaskota.
3. W intencji pielgrzymów do Rwandy prosząc o potrzebne łaski oraz dar
zdrowia.

Niedziela
25.06.2017

Ellwangen

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Czwartek
29.06.2017

W intencji dusz czyśćcowych.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA

Piątek
30.06.2017

Za zmarłego męża Rudolfa Smidek.

Sobota
01.07.2017

Za zmarłą mamę Bronisławę Kreczko.

Niedziela
02.07.2017

Przez wstawiennictwo Anioła Stróża prosząc o Boże Błogosławieństwo,
mądrość serca i umysłu oraz dar zdrowia dla syna Martyna Kania z
okazji 12 – tej rocznicy urodzin.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

GODZINA 1900

