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POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY

Refleksja
Adwent, który dziś rozpoczynamy, jest
tym błogosławionym czasem,
w którym Bóg przypomina nam o tym,
co dla nas jest naprawdę ważne,
i o tym, na kogo czekamy. To okres
duchowego otwarcia na nowe światło,
nowe życie i nowe narodzenie się
Chrystusa w naszych sercach.
Chociaż zanikło już wiele adwentowych
zwyczajów, to jednak nadal pozostał
duch adwentowy. Duch nadziei, tęsknoty i oczekiwania. Całe nasze życie składa
się z tęsknot i oczekiwań. Podobnie jak dzieci w szkole czekają na zakończenie
zajęć i początek świątecznych ferii, tak i my z nadzieją wypatrujemy wielu
rzeczy: człowiek głodny czeka na kromkę chleba, biedny na zmianę swego losu,
bezrobotny na pracę. Chory pragnie powrotu do zdrowia, niekochany szuka
miłości, smutny czeka na ciepłe serce, dobre słowo, serdeczny uśmiech. W tym
też sensie możemy stwierdzić, że całe nasze życie jest jednym długim
Adwentem.
Uważajcie! Czuwajcie! Módlcie się! Oto słowa, które kieruje dziś do nas
Chrystus, ostrzegając, abyśmy najważniejszych w naszym życiu spraw nie
odkładali na jutro. Bo jutro nie zależy od nas; jutro może nam zagwarantować
tylko Bóg i jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, to może się okazać, że jutra już
dla nas nie będzie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus ostrzega: „Uważajcie na
siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask”.

Najbardziej niebezpieczny dla nas etap w życiu rozpoczyna się wtedy, gdy
uczymy się słowa „jutro”. Od tego dnia zaczynamy odkładać różne ważne
sprawy. Od tego momentu zaczynamy żyć i działać tak, jakbyśmy mieli
nieskończoną ilość czasu. Adwent to czas, w którym Jezus wzywa nas do tego,
abyśmy nie zostawiali w naszym życiu na potem spraw najważniejszych.
Na wesoło
Wśród pielgrzymów przybywających na audiencję papieską znalazła się grupa
francuskich spadochroniarzy. Przemówił do nich Jan XXIII:
-Wy jesteście mistrzami w spadaniu z nieba na ziemię. Ja chciałbym zachęcić
was do poznania o wiele trudniejszej sztuki: jak wznieść się z ziemi do nieba.
Przychodzi zięć do teściowej i pyta:
- Słyszałem mamo, że szukasz pracy.
- Tak synu
- Wyczytałem w gazecie, że szukają straszydła w wesołym miasteczku.
Opowiadanie – Razem
Rekruci codziennie wychodzili biegać, ale tym razem było inaczej. Zaczynali
rozgrzewkę przed świtem, jak tylko wyskoczyli z prycz. Odbywali służbę
w specjalnym wojskowym korpusie antyterrorystycznym, zatem byli
przygotowani na wysiłek, a nawet na wycieńczenie fizyczne. Lecz te ćwiczenia
nie miały nic wspólnego z dotychczasowym, codziennym bieganiem
w koszulkach i rytmicznym śpiewem.
Tym razem biegli w bojowych mundurach. Jak zwykle rozkaz brzmiał:
- Wyruszacie razem, biegniecie razem, pracujecie jako jedna drużyna i wracacie
razem. Jeśli nie uda wam się wszystkim powrócić, nie powracajcie wcale!
Podczas drogi ból, pragnienie, wysiłek zaczęły otępiać umysły i w biegnącej
formacji można było zauważyć coś niepokojącego.
W piątym rzędzie, w centrum plutonu, jeden z młodzieńców nie nadążał: nogi
poruszały się, ale nie utrzymywał rytmu całej grupy. Był to Sandri, chudy
chłopak o rudych włosach. Głowa kiwała mu się na boki. Chłopak przeżywał
trudne chwile: zaczynał ustawać.
Nie tracąc rytmu, rekrut po jego prawej stronie przesunął się i wziął od niego
ciężki karabin. Chłopak o czerwonych włosach na jakiś czas odzyskał siły, ale
wkrótce potem oczy zaszły mu mgłą i z trudem poruszał nogami. Znowu głowa
zaczęła mu się kiwać.
Tym razem przysunął się rekrut z jego lewej strony, wziął od niego hełm
i kontynuując bieg wsunął go sobie pod ramię. Teraz Sandri znów mógł biec.
Buty uderzały ciężko, w jednym rytmie, w pokrytą kurzem drogę. Tup, tup, tup,
tup.

Sandri czuł się źle, bardzo źle: chwiał się i był bliski upadku, ale utrzymał się na
nogach. Dwaj żołnierze z tyłu wzięli od niego plecak i każdy z nich niósł go
wolną ręką za jeden pasek. Sandri skoncentrował resztki sił, jakie mu pozostały,
wyprostował się i pluton kontynuował bieg - aż do celu.
Kochani Parafianie!
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, czyli w
czwartek, 8 grudnia zapraszamy do
naszego kościoła od godziny 1200 do
1300 na Godzinę Łaski.
Czym jest Godzina Łaski?
Dzień ten łączy się z objawieniem Maryi.
To 8 grudnia 1947 r. w Montichiari we
Włoszech Maryja powiedziała:
Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8
grudnia, w południe obchodzono
Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki
modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask
dla duszy i ciała. Będą masowe
nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne
jak marmur poruszone będą łaską Bożą
i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina
była rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.
Jak godnie przeżyć Godzinę Łaski?
Jeśli to możliwe, módl się w kościele, podczas Adoracji Najświętszego
Sakramentu, od godziny 1200 do godziny 1300.
Zacznij modlitwę od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie słów Maryi,
która obiecała skruszyć serca zatwardziałych grzeszników.
Módl się szczególnie za kapłanów, także tych, którzy porzucili Kościół, bo to o
nich szczególnie prosi Maryja w objawieniach w Fontanelle.
Proś z wiarą o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników!
Zachęć do tego nabożeństwa inne osoby. Dziel się tą informacją oraz
przesłaniem Maryi!
W ten dzień szczególnie módlmy się w intencji nawrócenia zatwardziałych
grzeszników, a szczególnie kapłanów, którzy porzucili swój stan. Takie jest
bowiem przesłanie, więcej, wręcz polecenie Maryi.

Ogłoszenia
1. Osoby gotowe do podjęcia służby lektorskiej lub kantorskiej przy naszym
Ołtarzu zapraszamy do biura parafialnego na spotkanie formacyjne w sobotę,
2 grudnia po Mszy świętej lub 9 grudnia o godzinie 1700.
2. Niedzielą, 3 grudnia rozpoczynamy Adwent oraz Nowy Rok Liturgiczny.
Podczas Mszy świętej zostaną pobłogosławione opłatki na stół wigilijny,
wieńce adwentowe oraz świece.
3. W trzy kolejne Niedziele Adwentu, czyli 3, 10 oraz 17 grudnia w naszej
parafii będą sprawowane dwie Msze święte niedzielne, o godzinie 10 15 oraz
1830.
4. W okresie Adwentu zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 19 00 na Mszę
świętą roratnią dla dorosłych.
5. W ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
czyli w piątek, 8 grudnia zapraszamy w godzinach od 12 00 do 1300 na Godzinę
Łaski połączoną z Adoracją Najświętszego Sakramentu.
6. Zapraszamy w piątek, 8 grudnia w ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY na Mszę świętą o godzinie 1830.
7. Zapraszamy w każdą sobotę na wspólną modlitwę różańcową przed Mszą
świętą, czyli o godzinie 1800, prowadzoną przez Koło Różańcowe naszej parafii.
8. Zapraszamy pielgrzymów do Izraela i Jordanii w sobotę, 9 grudnia po Mszy
świętej na spotkanie organizacyjne.
9. Członków Róż Różańcowych naszej parafii zapraszamy na wymianę tajemnic
różańcowych w niedzielę, 10 grudnia o godzinie 1000.
10. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy w niedzielę, 10 grudnia na Mszę świętą
z kazaniem oraz niespodzianką dla najmłodszych. Podczas Mszy świętej
chcemy podziękować Panu Stanisławowi Paszewskiemu za dotychczasowy
wkład pracy na rzecz naszej polskiej wspólnoty. Gościem specjalnym będzie
Pan Marcin Król – z Konsulatu Generalnego RP w Monachium.
11. W niedzielę, 10 grudnia po Mszy świętej zapraszamy naszych parafian
i gości do salki pod kościołem na mikołajkowo – barbórkową kawę i ciasto
przygotowane przez Koło Kobiet.
12. W przyszłą niedzielę, 10 grudnia po Mszach świętych będzie można nabyć
świece wigilijne Caritas w cenie czterech Euro. Część dochodu ze sprzedaży
tych świec przeznaczona jest na zorganizowanie letnich kolonii dla dzieci
z rodzin najuboższych.

13. Bilety na polską zabawę karnawałową, która odbędzie się 20 stycznia 2018
roku w sali gimnastycznej szkoły Eichendorffschule w Grünbühl będzie można
zakupić w niedziele: 3 i 17 grudnia 2017 roku. Cena biletu wynosi
15 Euro.
14. Od 15 do 18 grudnia zapraszamy wszystkich parafian do udziału
w rekolekcjach adwentowych, które wygłosi znany kaznodzieja i autor książek
– ojciec Adam Szustak. Plan rekolekcji znajduje się na stronie internetowej
i na tablicy ogłoszeń.
15. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: ppk-ludwigsburg.de
16. Zapraszamy na Bożonarodzeniowy koncert Maxima Kowalewa i chóru
DON KOSAKEN, który odbędzie się 27 grudnia o godzinie 19 00 w St. Alban
Kirche w Heilbronn (Schloβstraβe 38). Cena biletu wynosi 22 Euro. Szczegóły
oraz możliwość rezerwacji biletu na stornie: www.reservix.de

Plan intencji: 02.12.-16.12.2017
Data

Intencja
1. Za zmarłych z rodziny: Wiechowskich i Kalojanis.

Sobota
02.12.2017

2. Prosząc o pomoc bożą w trudnej sytuacji, dary Ducha Świętego i
potrzebne łaski dla Joanny.
1. Za zmarłą mamę Stanisławę Pawłowską – Piecuch (Intencja podarowana

Niedziela
03.12.2017
PIERWSZA N IEDZIELA ADWENTU

od rodziny Plesner).

2. W intencji córki Eweliny prosząc przez wstawiennictwo Matki Bożej o
szczęśliwe rozwiązanie oraz Boże błogosławieństwo dla Niej i
nowonarodzonego dziecka.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo,

Godzina 1830

potrzebne łaski oraz zdrowie dla Grzegorza Ossolińskiego z okazji 40tej rocznicy urodzin oraz w intencji Rodziny Jubilata.

Czwartek
07.12.2017
WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Piątek
08.12.2017
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY

1. Za zmarłego syna Pawła.
Intencja wolna
1. Za zmarłą Agnieszkę Rakoczy (Intencja podarowana od parafianki).
2. Za zmarłą Albinę Trykacz w miesiąc po śmierci.

1. Za poległego Wilhelma, za zmarłą żonę Bronisławę Fleischer, ich
Sobota
09.12.2017

zmarłych rodziców oraz za zmarłych braci

i siostry.

2. Za zmarłych Wilhelma i Alojsię Mannhard, za zmarłych dwóch synów
i córkę.
1. Za zmarłą mamę Władysławę w rocznicę śmierci, za zmarłego tatę
Mariana oraz za zmarłych z rodziny: Bartków.
2. W podziękowaniu za pracę w naszej wspólnocie, prosząc o potrzebne

Niedziela
10.12.2017
DRUGA N IEDZIELA ADWENTU

łaski oraz zdrowie dla Stanisława Paszewskiego, dla Jego Małżonki
Janiny oraz Dzieci.
3.

Z

podziękowaniem

za

otrzymane

łaski,

prosząc

błogosławieństwo, potrzebne łaski i dar zdrowia dla Juliusza

o

Boże

z okazji

urodzin oraz opiekę Anioła Stróża dla Filipa z okazji pierwszej rocznicy
urodzin i pamiątki Chrztu świętego.
Godzina 1830
Czwartek
14.12.2017

Intencja wolna
Za zmarłego męża Ryszarda.
1. Za zmarłego ojca Henryka Szawiołę oraz za zmarłego Roberta
Nowaka.
2. Za zmarłego teścia Eugeniusza Okupskiego (intencja podarowana od Synowej i

Piątek
15.12.2017
Rekolekcje

Wnuczek).

3. Dziękczynna za pomyślny przebieg operacji, prosząc przez
wstawiennictwo Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o powrót do pełni sił
i potrzebne łaski dla Czesława Bielawskiego.
1. Za zmarłego męża Rudolfa Smidek.
2. Za zmarłą babcię Martę Jacewicz oraz za zmarłych z rodziny.

Sobota
16.12.2017

3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o pomoc bożą,

Rekolekcje

błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz dar zdrowia dla Piotra
Kuźma z okazji 49 – tej rocznicy urodzin.

Złota myśl tygodnia
Jutro, jutro, byle nie dzisiaj, mówią tak wszyscy leniwi ludzie (przysłowie
niemieckie).

