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POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY
Refleksja
„Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim
umysłem. To jest największe i
pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: Będziesz
miłował swego bliźniego jak
siebie samego. Na tych dwóch
przykazaniach opiera się całe
Prawo i Prorocy”.
Miłość pochodzi od Boga i dlatego najpierw ma się odnosić do Boga. W życie
wprowadzają ją ludzie. Decyzję o postępowaniu każdy z nas musi podjąć sam,
ale zgodnie z przykazaniem i prawem, które stanowi o stosunkach
międzyludzkich. Chociaż wiemy, co nam przykazuje Chrystus, to jednak sami
musimy nauczyć się kochać bliźnich, nawet jeśli w naszych myślach pojawiają
się pytania: jak żyć miłością? jak rozumieć miłość? I nie chodzi tu o miłość
emocjonalną, ale o świadome, pełne miłości postępowanie, o postawę życiową
ukształtowaną przez miłość.
Kto prawdziwie kocha, nie myśli o korzyściach, o utracie sił. Więcej, taki
człowiek nie liczy udzielonej pomocy, poświęcenia czy innych ofiar, bo kto
kocha, daje wszystko, daje chętnie, nie myśli o zapłacie. A my przecież
nierzadko próbujemy dopasować do siebie wszelkiego rodzaju prawa
i obowiązki tak, aby nie mieć zbyt wielu kłopotów i problemów. Nawet nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że omijamy niektóre z nich, bo nam
„przeszkadzają” w codziennym życiu. Utarł się pogląd, że nasze bytowanie na
ziemi wiąże się z obowiązkami i prawami, których należy przestrzegać,

bo popaść w konflikt z prawem karnym to rzecz raczej nieprzyjemna.
Obowiązki i prawa, które na nas nakłada życie, są – w zależności od sytuacji –
mniej lub bardziej kłopotliwe, ale równocześnie są niezbędne dla naszego
istnienia. Niezależnie od tego, czy określa je ustawa zasadnicza, zwana
konstytucją, czy też prawo karne, żyjąc w społeczności musimy ich
przestrzegać. Ważne jest dla nas również prawo kościelne, zgodnie z którym
jesteśmy członkami kościoła, w którym żyjemy i działamy. Najważniejsze
jednak są prawa Boskie.
Na wesoło
Pewien niedawno nawrócony młodzieniec pyta starca:
- Abba, to teraz całkiem będę musiał wyrzec się świata?
- Nie bój się – odparł starzec. – Jeśli twoje życie będzie naprawdę
chrześcijańskie, to świat natychmiast wyrzeknie się ciebie.
Stary Baca dawał do gazety nekrolog po swojej żonie i spytał o cenę.
- Do pięciu wyrazów za darmo.
- Nooo... to niech będzie: Zmarła Jagna Górska.
- Ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy.
- To niech będzie, Zmarła Jagna Górska, sprzedam Opla.
Opowiadanie – Okrutna historia
Pewien chłopiec dopuścił się kradzieży. Przyszedł dzień, w którym sprawa
wyszła na jaw. Chłopiec bardzo bał się reakcji swojego ojca, który był
człowiekiem uczciwym i szanowanym przez wszystkich.
Atmosfera w domu była napięta. Po kolacji w mieszkaniu pozostał jedynie
ojciec i syn. Chłopiec oczekiwał ze strachem, gdyż ojciec nie odzywał się tego
wieczoru.
Dość niespodziewanie ojciec wstał i podszedł do kominka. Wziął w ręce
żelazny pogrzebacz. Był on ostro zakończony i rozgrzany do czerwoności.
Ojciec bez słowa zbliżył się do stołu.
Wystraszony chłopiec patrzył na niego z wytrzeszczonymi oczami.
Ojciec stanął nad synem, położył własną rękę na stole, a potem dotknął swej
dłoni rozpalonym żelazem. Nie odezwał się ani słowa.
Przez całe życie chłopiec ten nic więcej nie ukradł.
A ty co myślisz, gdy patrzysz na krzyż?
Ogłoszenia
1. Z tyłu kościoła na półce oraz na stolikach ze śpiewnikami wystawione
są kartki, na których możemy wypisywać naszych zmarłych na tak zwane
wypominki listopadowe. Od czwartku, 2 listopada do soboty, 4 listopada

będziemy codziennie wyczytywać zmarłych i modlić się za nich na różańcu
pół godziny przed Mszą świętą i w ich intencjach celebrować Eucharystię
w piątek, 10 listopada o godzinie 1830. Kartki prosimy składać w zakrystii.
Zachęcamy do modlitwy za zmarłych.
2. W środę, 1 listopada obchodzić będziemy UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH. Msza święta w języku polskim zostanie odprawiona
o godzinie 1015.
3. Zapraszamy wiernych na nabożeństwo za zmarłych z procesją
na cmentarzu (Friedhof Ost) w Oβweil o godzinie 1430. Natomiast
nabożeństwo za zmarłych na Neuer Friedhof (Parkplatz Robert – Koch – Str.
40) pod polskim pomnikiem odbędzie się o godzinie 1600.
4. W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA, czyli 2 listopada przypada
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH. Zapraszamy
od godziny 1500 do Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji powołań
kapłańskich i zakonnych. O godzinie 1830 nabożeństwo różańcowe
z odczytaniem wypominków za zmarłych.
5. W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA, czyli 3 listopada od godziny 1730
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz okazja do Spowiedzi świętej.
O godzinie 1800 modlitwa różańcowa z odczytaniem wypominek za zmarłych.
6. W sobotę o godzinie 1750 nabożeństwo różańcowe z odczytaniem wypominek
za zmarłych.
7. Członków Róż Różańcowych naszej parafii zapraszamy 5 listopada,
w niedzielę przed Mszą świętą na wymianę tajemnic różańcowych.
8. Zapraszamy na Mszę świętą w intencji Księdza Piotra Wlodczyka
ze Stuttgartu z okazji rocznicy Jego urodzin w czwartek, 9 listopada o godzinie
1900.
9. Zapraszamy członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w piątek, 10 listopada
po Mszy świętej do wspólnej modlitwy Różańca do Siedmiu Boleści.
10. W niedzielę, 12 listopada wspólnie z parafią niemiecką będziemy
obchodzili Patrozinium ku czci świętej Elżbiety. O godzinie 1015 zostanie
odprawiona niemiecko – polska Msza święta.
11. Narzeczonych, którzy planują zawarcie związku małżeńskiego,
zachęcamy do udziału w naukach przedmałżeńskich organizowanych przy
naszej parafii w Ludwigsburgu (Moldaustr.20). Nauki będą odbywały się
przez dwa dni: w sobotę, 11 listopada w godzinach od 15 00 do 2000 oraz
w niedzielę, 12 listopada w godzinach od 9 00 do 1200. W programie
przewidziany jest również udział we Mszy świętej oraz Adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji narzeczonych.
12. Grupa AA Znalazłem przy Stuttgarter Str.12 zaprasza w sobotę,
11 listopada na obchody trzeciej rocznicy powstania. O godzinie 1600
zapraszamy na wykład: Trzeźwienie w rodzinie Bożeny Pawłowskiej –
terapeutki Oddziału Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Psychiatrycznym
w Bolesławcu. Szczegółowy plan na tablicy ogłoszeń.

Plan intencji: 01.11. – 12.11.2017
Data
Środa
01.11.2017

Intencja

Za zmarłych rodziców: Annę i Stanisława Król.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH

Czwartek
02.11.2017
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH

Piątek
03.11.2017
Sobota
04.11.2017
WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO K AROLA
BOROMEUSZA, BISKUPA

Niedziela
05.11.2017
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Czwartek
09.11.2017
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Piątek
10.11.2017

Za zmarłych rodziców Antoniego i Jadwigę Bryja oraz Marię i Józefa
Gurok i za zmarłych z pokrewieństwa z obu stron.

Za zmarłych: Mariannę i Wacława Rezler.

Za zmarłych rodziców: Anielę i Ignacego, zmarłego męża Bronisława,
za zmarłego brata Kazimierza oraz za zmarłych dziadków z obu stron.
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej oraz dar zdrowia dla
Elżbiety Libert – Marciniak z okazji rocznicy urodzin.
2. Dziękczynno – błagalna, prosząc o Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski na wspólne lata życia oraz zdrowie dla Joanny i Andrzeja Greń z
okazji rocznicy ślubu oraz prosząc przez wstawiennictwo świętego
Andrzeja o potrzebne łaski oraz dar zdrowia dla Andrzeja z okazji
rocznicy urodzin.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o Boże
błogosławieństwo oraz dar zdrowia dla Księdza Piotra Wlodczyka ze
Stuttgartu z okazji rocznicy urodzin.
Za zmarłych polecanych w tegorocznej modlitwie wypominkowej.

WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO,
PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Sobota
11.11.2017
WSPOMNIENIE ŚW. M ARCINA Z TOURS,
BISKUPA

Niedziela
12.11.2017
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Za zmarłego Zdzisława Olejnik.

W intencji członków Grupy AA Znalazłem oraz ich rodzin z okazji 3 –
ciej rocznicy powstania prosząc o łaskę wytrwałości oraz opiekę Bożą
na dalsze lata.

Złota myśl tygodnia
Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą.
(kard. Stefan Wyszyński).

