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POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY
Refleksja
„Królestwo niebieskie podobne będzie
do dziesięciu panien, które wzięły swoje
lampy i wyszły na spotkanie pana
młodego. Pięć z nich było nierozsądnych,
a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły
lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały
również oliwę w naczyniach. Gdy się pan
młody opóźniał, zmorzone snem
wszystkie zasnęły”.
Wiele razy słyszeliśmy tę Ewangelię.
Przeważnie zwracamy uwagę na oliwę.
Zastanawiamy się co mogłaby oznaczać.
Symbole mają to do siebie,
że pozwalają na szeroką interpretację,
jednak sytuacja, w której chodzi
o gotowość na przyjęcie przychodzącego Boga, zawęża nam wachlarz
możliwości. Co może być „paliwem” mojego czekania na Jezusa i spokojnego
przyjmowania Go? Zaufanie? Cierpliwość? Pokora? Miłość?
Warto w tej Ewangelii zwrócić uwagę na jeszcze jeden „szczegół”.
W oczekiwaniu na pana młodego, we druhny zasnęły. Wszystkie. Nie tylko
nierozsądne, ale wszystkie. Bywają momenty w naszym życiu, w których
jesteśmy jakby uśpieni. Niby wszystko toczy się normalnie, ale brakuje jakieś
wewnętrznej uwagi i wiele chwil ucieka nam, jak piasek między palcami.
Czy pan młody w Ewangelii upomniał druhny za to, że spały? Nie. Oczekiwał
oliwy w lampach. To wydaje się najważniejsze.

Nie odbierajmy sobie prawa do słabości, do rozproszeń, bo one i tak prędzej,
czy później przyjdą. Ważne, abyśmy pielęgnowali to, co najważniejsze w relacji
z Bogiem. Kształtujmy naszą codzienność zawsze tak, aby było w niej wyraźnie
widać, że Chrystus jest naszym Przyjacielem, na którego ciągle czekamy i
z którym lubimy się spotykać.
Na wesoło
Pewien młody brat, który był zapominalski, został posłany przez swego
przełożonego do Aleksandrii.
- Idź do Erystosa, sprzedawcy leków, i poproś, by sprzedał ci kilogram pamięci.
Po kilku dniach młodzieniec wrócił z pustymi rękoma.
- Abba, sprzedawcy leków zabrakło już pamięci. Ale prosił, by ci powiedzieć,
że ma dla ciebie dziesięć kilo cierpliwości.
Pani pyta Jasia:
- Jasiu, powiedz nam skąd się bierze prąd?
A Jasiu na to:
- Z Afryki.
- A czemu akurat z Afryki?
- Bo jak wyłączą prąd, to tata zawsze mówi - znowu te małpy wyłączyły prąd.
Opowiadanie – Drwale
Pewien bardzo ambitny młodzieniec zwrócił się do mistrza z prośbą,
aby pomógł mu stać się naprawdę wielkim. Mędrzec dał mu dziwne zadanie:
- Udaj się w wędrówkę po kraju i płać ludziom, aby cię obrzucali obelgami. Rób
tak przez rok.
Młodzieniec zaczął przemierzać drogi miast i wiosek, rozdając pieniądze
i prosząc, aby mu ubliżano w najbardziej wymyślny sposób. Wszyscy uznali
go za szaleńca.
Gdy upłynął rok, młodzieniec powrócił do mistrza, a ten mu rzekł:
- Teraz możesz udać się do Aten.
Młodzieniec dotarł przed bramy miasta.
Tuż obok bramy żył dziwny człowiek, który okropnie ubliżał wszystkim
wchodzącym do miasta. Obrażani ludzie tracili cierpliwość, odpowiadali tym
samym, grozili, wybuchali złością.
Natomiast młodzieniec wybuchnął śmiechem:
- Pomyśl – powiedział – ja przez rok płaciłem ludziom, aby robili mi to, co ty
robisz teraz.
Wtedy dziwny człowiek spoważniał i rzekł:
- Możesz wejść, to miasto należy do ciebie!
Najużyteczniejszym przyciskiem urządzeń elektronicznych jest pauza.
Kto zapanuje nad samym sobą, zapanuje nad światem.

Ogłoszenia
1. W czwartek, 16 listopada nie będzie w naszej parafii Mszy świętej.
2. Zapraszamy w każdą sobotę na wspólną modlitwę różańcową przed Mszą
świętą, czyli o godzinie 1800, prowadzoną przez Koło Różańcowe naszej parafii.
3. Ministrantów i ministrantki zapraszamy na obowiązkową zbiórkę w piątek,
17 listopada o godzinie 1700.
4. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę świętą z kazaniem
do najmłodszych w niedzielę, 19 listopada o godzinie 1015. Podczas Mszy
świętej nastąpi obrzęd przyjęcia do grona ministrantów naszych kandydatów,
a pozostała część Liturgicznej Służby Ołtarza odnowi swoje postanowienia
trwania przy Ołtarzu.
5. Kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania zapraszamy
na katechezę w niedzielę, 19 listopada o godzinie 900 do biura parafialnego.
6. Osoby gotowe do podjęcia służby lektorskiej lub kantorskiej przy naszym
Ołtarzu zapraszamy do biura parafialnego na spotkanie formacyjne w sobotę, 25
listopada o godzinie 1700 bądź w sobotę, 2 grudnia po Mszy świętej.
7. Zapraszamy w sobotę, 25 listopada o godzinie 1915 do salki pod kościołem
na polski dramat wojenny z 2016 roku: Wołyń w reżyserii Wojciecha
Smarzowskiego.
8. Zwracamy się do naszych parafian z prośbą o pomoc przy budowaniu
tradycyjnej szopki bożonarodzeniowej w sobotę, 2 grudnia o godzinie 1000
w Residenzschloss w Ludwigsburgu.
9. Zapraszamy pielgrzymów do Izraela i Jordanii w sobotę, 9 grudnia po Mszy
świętej na spotkanie organizacyjne.
10. Od 15 do 18 grudnia zapraszamy wszystkich parafian do udziału
w rekolekcjach adwentowych, które wygłosi znany kaznodzieja, youtouber
i autor książek – ojciec Adam Szustak. Plan rekolekcji znajduje się
na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
11. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: ppk-ludwigsburg.de

Złota myśl tygodnia
Ci, którzy kochają, sami sobie kształtują sny (Wergiliusz).

Plan intencji: 12.11. – 30.11.2017

Niedziela
12.11.2017
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Czwartek
16.11.2017
Piątek
17.11.2017
WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY
WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY

Sobota
18.11.2017
WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY
KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY

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.

Nie ma Mszy świętej – konferencja dekanatu Południowego

Za zmarłego męża Ryszarda.
1. Za zmarłą babcię Stefanię Gołaszewską, za zmarłą Kasię Mierwald
oraz za zmarłych z rodziny.
2. Dziękczynna za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski na dalsze lata życia oraz zdrowie dla Ewy i Juliusza z
okazji rocznicy ślubu.
1. Za zmarłą mamę Stanisławę Pawłowską – Piecuch (Intencja podarowana

Niedziela
19.11.2017
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

od kolegów i koleżanek z Koła Teatralnego).

2. Za zmarłą Agnieszkę Rakoczy (Intencja podarowana od parafian).

Czwartek
23.11.2017

Za zmarłych rodziców: Marię i Augustyna Matejczyk oraz za zmarłych z
pokrewieństwa z obu stron.

Piątek
24.11.2017

Za zmarłego organistę Andrzeja Opalińskiego.

Sobota
25.11.2017

1. Za zmarłych rodziców: Stanisława i Ewę Burda, za zmarłych teściów:
Rudolfa i Anielę Ritterschofen, zmarłego brata Jana oraz za zmarłe:
Jadwigę i Marię.
2. Za zmarłego męża Rudolfa Smidek.

Niedziela
26.11.2017

Za zmarłą najukochańszą siostrę Dorotę w pierwszą rocznicę śmierci.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA

Czwartek
30.11.2017
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

Za zmarłego organistę Andrzeja Opalińskiego.

