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

Refleksja
„Podnieś mocno twój głos, zwiastunko
dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos,
nie bój się! Powiedz miastom judzkim:
Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z
mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto
Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego
zapłata”. Ile razy słyszeliśmy już, że zło jest
krzykliwe, a dobro często dzieje się po cichu, bez
rozgłosu? Denerwują nas złe, a czasem nieprawdziwe informacje pojawiające
się w telewizji, radiu i Internecie.
Z niesmakiem przyjmujemy sytuacje, w których najwięcej mają do powiedzenia
ludzie, którzy w danym temacie najwięcej dobra uczyniliby swoim milczeniem.
Czy więc naturalną postawą chrześcijanina jest wycofanie i milczenie? Czy nie
nazywamy tego nieraz pokorą? Bóg przypomina nam, że jesteśmy zwiastunami,
czyli osobami, które mają coś zapowiadać. Aby zapowiadać potrzebujemy
najpierw otworzyć usta. Słowo Boże wskazuje, że nie ma to być ledwo
słyszalny szept, ale mocny głos. Oceny? Potępienia? Nie. Ogłaszania, że do tego
świata, tej właśnie rzeczywistości, przychodzi Bóg.
Zanim do końca uwierzymy w wszechobecną w reklamach tzw. magię świąt,
odkryjmy, że w czasie adwentu najważniejszym przesłaniem jest przychodzenie
Boga. On jest gotowy, aby jeszcze raz (może po raz ostatni) przyjść do nas
takich, jakimi jesteśmy i to ze względu na Niego grudzień staje się tak
wyjątkowym i pięknym miesiącem.
Czy jesteśmy gotowi na to, aby przypominać o tym ludziom, których spotykamy
w codzienności?

Na wesoło
Pewna staruszka o dość burzliwej młodości wciąż czuła lęk przed piekłem.
Tłumaczono jej, że przecież obecnie żyje, jak na dobrą chrześcijankę przystało,
że Bóg jest miłosierny. Niewiele to jednak pomagało. Ksiądz, który często z nią
rozmawiał, zauważył, że straciła już całkowicie zęby. Wpadł na taki pomysł:
- Babciu – mówi – czytała babcia w Ewangelii, że w piekle będzie płacz
i zgrzytanie zębów?
- Tak, czytałam.
- Wobec tego nie może babcia pójść do piekła, bo nie ma już zębów.
Jak nazywa się japoński piłkarz?
Kiwa Jakotako
Opowiadanie - Anioł śmierci
Pewnego dnia Anioł Śmierci zapukał do drzwi domu pewnego człowieka.
- Wejdź i rozgość się - powiedział mężczyzna. - Czekałem na ciebie.
- Nie przybyłem tu na pogawędki - powiedział Anioł - ale żeby zabrać twoje
życie.
- A cóż innego mógłbyś mi zabrać?
- Nie wiem. Ale wszyscy, kiedy przychodzę, chcieliby, żebym wziął cokolwiek,
byle nie ich życie. Gdybyś wiedział, jakie mi czyniono propozycje!
- Ale ja niczego dać ci nie mogę. Radości, jakie mi ofiarowano, przeżyłem.
Zmartwienia rzuciłem na wiatr. Problemy, wątpliwości, niepokoje spaliłem za
sobą, by móc się ogrzać przy ogniu nadziei. Dóbr doczesnych wyrzekłem się.
Uśmiech podarowałem tym, co mnie o niego prosili; serce - tym, których
kochałem i którzy mnie kochali. Swoją duszę powierzyłem Bogu. Zabierz więc
moje życie, bo nie mam nic innego do ofiarowania.
Wtedy Anioł Śmierci uniósł tego człowieka w ramionach i stwierdził, że jest
lekki jak piórko, a Pan otworzył na oścież bramy Raju, bo przez nie miał wejść
święty.
Ogłoszenia
1. Zapraszamy naszych parafian i gości, 10 grudnia po Mszy świętej do salki
pod kościołem na mikołajkowo – barbórkową kawę i ciasto przygotowane przez
Koło Kobiet.
3. W zakrystii można nabyć opłatki na stół wigilijny.
4. Przy wyjściu z kościoła 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.
5. W okresie Adwentu zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 1900 na Mszę
świętą roratnią dla dorosłych.
6. W dwie kolejne Niedziele Adwentu, czyli 10 oraz 17 grudnia w naszej parafii
będą sprawowane dwie Msze święte niedzielne, o godzinie 1015 oraz 1830.

7. Od 15 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 oraz w gazetce.
8. Zapraszamy do podjęcia modlitwy w obronie poczętego życia. Przyrzeczenia
duchowej adopcji będzie można złożyć uroczyście w Trzecią Niedzielę
Adwentu, czyli 17 grudnia na Mszy o godzinie 10 15. Więcej szczegółów na
temat duchowej adopcji dziecka poczętego można znaleźć w ulotkach, które
znajdują się na pólkach przy wyjściu z kościoła.
9. Zapraszamy w każdą sobotę na wspólną modlitwę różańcową przed Mszą
świętą, czyli o godzinie 1800, prowadzoną przez Koło Różańcowe naszej
parafii.
10. Prosimy osoby, które rezerwowały bilety na polską zabawę karnawałową
odebrały je w niedzielę, 17 grudnia po Mszy świętej o godzinie 10 15. Cena
biletu wynosi 15 Euro.
11. Składamy serdeczne podziękowania dziesięciu mężczyznom naszej parafii
za pomoc przy budowie szopki bożonarodzeniowej w Residenzschloss
w Ludwigsburgu.
12. Małżeństwa naszej parafii zapraszamy do udziału w rekolekcjach w drodze,
które odbywać się będą w Portugalii – Lizbona, Porto, Fatima w dniach od 20
do 23 kwietnia 2018 roku. Koszt wyjazdu wynosi 550 Euro od osoby. Więcej
szczegółów u ks. Piotra.
13. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: ppk-ludwigsburg.de
oraz do śledzenia nas na Facebooku, na profilu Polska Parafia Rzymsko –
Katolicka w Ludwigsburgu.
14. Zapraszamy na Bożonarodzeniowy koncert Maxima Kowalewa i chóru
DON KOSAKEN, który odbędzie się 27 grudnia o godzinie 1900 w St. Alban
Kirche w Heilbronn (Schloβstraβe 38). Cena biletu wynosi 22 Euro. Szczegóły
oraz możliwość rezerwacji biletu na stornie: www.reservix.de
15. Okazja do Spowiedzi świętej:
Piątek (15.12.2017): od godziny 1730 do 1830 oraz po nauce rekolekcyjnej.
Sobota (16.12.2017): od godziny 1800 do 1900.
Niedziela (17.12.2017): od godziny 1000 do 1100 oraz od godziny 1800 do 2000.
Piątek (22.12.2017): od godziny 1730 do 1930.
Sobota (23.12.2017): od godziny 1730 do 2000.
Plan intencji: 09.12.-17.12.2017
Data
Sobota
09.12.2017

Intencja
1. Za poległego Wilhelma, za zmarłą żonę Bronisławę Fleischer, ich
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 NIEDZIELA ADWENTU

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

Z

podziękowaniem

za

otrzymane

łaski,

prosząc

o

Boże

błogosławieństwo, potrzebne łaski i dar zdrowia dla Juliusza 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

Piątek
15.12.2017
Rekolekcje

i 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.

Niedziela
17.12.2017
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

Gaudete

Godzina 1830

1. Za zmarłego Stanisława Tila (w rocznicę urodzin).
2. Za zmarłą mamę Stanisławę Pawłowską – Piecuch.
Za zmarłego organistę Andrzeja Opalińskiego
parafian).

Złota myśl tygodnia
A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie (Leopold Staff).

(intencja podarowana od

