Gazetka parafialna - POSŁANIEC *nr 73 - 30.12.2017
POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY

Refleksja
Dobro
wspólne
rodziny
urzeczywistnia się w nowo
narodzonym. Tak jak dobro
wspólne
małżeństwa
urzeczywistnia się poprzez
miłość oblubieńczą, która
gotowa
jest
dawać
i
przyjmować nowe życie — tak
dobro
wspólne
rodziny
urzeczywistnia się przez tę
samą
oblubieńczą
miłość
spełnioną w nowo narodzonym. W genealogię osoby wpisana jest genealogia
rodziny. Upamiętnią to zapisy w księgach parafialnych, w księdze chrztów, ale
akt ten jest już tylko pochodną, jest społeczną konsekwencją faktu, „że się
człowiek narodził na świat” (J 16,21).
Czy to prawda, że stał się darem dla rodziców? Darem dla społeczeństwa?
Pozornie nic nie zdaje się na to wskazywać. To, że narodził się człowiek,
wydaje się zwykłym faktem statystycznym, który rejestruje się jak tyle innych
faktów. Przelicza się ten fakt w cyfrach i bilansach demograficznych.
Z pewnością dziecko oznacza dla rodziców nowy trud, nowy zasób potrzeb
i kosztów. Stąd też pokusa, ażeby go nie było. Pokusa bardzo mocna
w niektórych środowiskach społecznych i kulturowych. Czy więc nie jest ono
darem? Czy tylko przychodzi zabierać, nie dawać? Te pytania to myśli natrętne,
od których z trudem wyzwala się współczesny człowiek. Dziecko przychodzi
zająć miejsce, którego i tak coraz mniej jest na świecie. Czy jednak naprawdę

niczego nie wnosi do rodziny i społeczeństwa? Czyż nie jest „cząstką” tego
wspólnego dobra, bez którego ludzkie wspólnoty rozpadają się i umierają?
Trudno temu zaprzeczyć. Dziecko obdarowuje sobą rodzinę. Jest darem dla
rodzeństwa i dla rodziców. Dar życia staje się równocześnie darem dla samych
dawców. Nie mogą nie odczuć jego obecności, jego uczestnictwa w ich życiu,
tego, co wnosi do dobra wspólnego małżeństwa i wspólnoty rodzinnej. Poprzez
wszystkie meandry ludzkiej psychologii prawda ta pozostaje oczywista w swej
prostocie oraz w swej głębi. Człowiek jest dobrem wspólnym każdej ludzkiej
społeczności.
św. Jan Paweł II
Opowiadanie – Tajemniczy dar
Świt w Betlejem. Ostatni pielgrzym odszedł, a gwiazda, która wskazywała
drogę Trzem Królom, znikła. Najświętsza Maryja Panna spoglądała z czułością
na śpiące Dzieciątko. Nagle stare drzwi stajenki powoli otworzyły się ze
skrzypieniem. Wydawało się, że uchylił je raczej podmuch wiatru, a nie czyjaś
ręka. Na progu ukazała się stara kobieta w łachmanach, z twarzą zasłoniętą
przez wielki, czarny płaszcz. Maryja wzdrygnęła się, jakby ujrzała jakąś złą
wiedźmę. Jezus spał nadal. Osiołek i wół skubały siano ze stojącego przed nimi
żłobu i nie spojrzały nawet na przybyłą.
Maryja przypatrywała się jej. Każdy krok nieznajomej wydawał się trwać wieki.
Staruszka zbliżała się do żłóbka, wreszcie do niego dotarła. Dzieciątko Jezus
otworzyło nagle oczy i Maryja zdziwiła się, gdy w oczach Dziecka i kobiety
ujrzała to samo światło nadziei. Staruszka pochyliła się nad Dzieciątkiem.
Maryja wstrzymała oddech. Przybyła poszperała, szukając czegoś w swych
łachmanach. Wydawało się, że potrzebuje całych wieków, by to znaleźć. Maryja
nadal spoglądała na nią z niepokojem. Wreszcie, po bardzo długim czasie,
staruszka wyciągnęła przedmiot, który pozostał jednak ukryty w jej dłoni, i dała
Dzieciątku. Po wszystkich podarunkach pasterzy i Trzech Króli, czym mógł być
ten tajemniczy dar? Maryja widziała jedynie plecy staruszki pochylonej nad
prowizoryczną kołyską Jezusa. Potem staruszka wyprostowała się, jakby
uwolniona od ogromnego ciężaru, który ją przygniatał do ziemi. Ramiona
uniosły się, głowa wyprostowała i dotykała prawie sklepienia, jej oblicze
w cudowny sposób odmłodniało, a włosy stały się miękkie i lśniące niczym
jedwab. Gdy oddaliła się od żłóbka, aby zniknąć w ciemności, z której wyszła,
Maryja mogła wreszcie zobaczyć tajemniczy dar. W rączkach Jezusa
połyskiwało czerwone jabłko. Tą kobietą była Ewa – pierwsza kobieta, matka
żyjących – która oddała Mesjaszowi owoc pierwszego grzechu. Teraz,
z Jezusem, narodziło się nowe Stworzenie.
I wszystko mogło rozpocząć się na nowo.

Na wesoło
Pewien niedowiarek postanowił zakpić ze starego proboszcza.
- Przepraszam księdza – mówi – jak to możliwe, by ksiądz, człowiek
wykształcony i inteligentny, wierzył w opowiadanie o Jonaszu?
Czy to możliwe, by człowiek mógł żyć trzy dni w brzuchu wieloryba?
- A bo ja wiem? – odpowiada proboszcz. – Zapytam go o to, gdy będę już
w niebie.
- A jeśli Jonasz przypadkiem trafił do piekła? – pyta niedowiarek.
- W tym wypadku pan go zapyta o to – odpowiada stary proboszcz.
Dialog na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:
- Panie doktorze, zjadłem pizzę razem z opakowaniem. Czy teraz umrę?
- No cóż, wszyscy umrzemy.
- Wszyscy umrzemy?! O Boże, co ja zrobiłem!
Ogłoszenia
1. W niedzielę, 31 grudnia przypada ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA,
MARYI I JÓZEFA. Zapraszamy wszystkie rodziny na Mszę świętą o godzinie
1015 podczas której małżonkowie będą mogli odnowić swoje przyrzeczenia a po
Mszy nastąpi obrzęd błogosławieństwa rodzin.
2. W UROCZYTSOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻE RODZICIELKI MARYI, czyli
w NOWY ROK PAŃSKI 2018 Msza święta zostanie odprawiona
w Ludwigsburgu o godzinie 1830 zaś w Heilbronn o godzinie 1230.
W ten dzień przeżywać będziemy 32. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POKÓJ.
3. W piątek, 5 stycznia przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Naszych parafian
zapraszamy od godziny 1730 do Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy.
Nabożeństwo z prośbą o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku dla wszystkich
naszych parafian o godzinie 1800.
4. W sobotę, 6 stycznia przypada UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO. Zapraszamy na Mszę świętą o godzinie 1015. Po Mszy świętej
zostaną pobłogosławione: kadzidło, kreda i woda. Można przynieść ze sobą
pojemniki na wodę święconą.
Nie będzie w tym dniu Mszy świętej o godzinie 1830.
5. Zwracamy się do mężczyzn o pomoc przy demontażu szopki
w Rezidenzschloss w Ludwigsburgu w poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku
o godzinie 1800.
6. Zapraszamy na Różaniec do Siedmiu Boleści prowadzony przez członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci w drugi piątek miesiąca, czyli 12 stycznia 2018 roku
po Mszy świętej.
7. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami w niedzielę, 14 stycznia o godzinie 1015
na Mszę świętą dla najmłodszych naszych parafian, podczas której swoją
premierę będą miały tradycyjne Jasełka w wykonaniu naszych dzieci.

8. Seniorów naszej parafii oraz wszystkich miłośników śpiewania kolęd
zapraszamy w niedzielę, 14 stycznia, po Mszy świętej do salki pod kościołem na
spotkanie przy kawie i cieście. Do piątku, 12 stycznia prosimy o zgłoszenie
w zakrystii lub pod numerem telefonu: 015207484601 osób starszych, którzy
potrzebują dowozu do naszego kościoła. Dzieci i młodzież naszej parafii mogą
ubogacić swoim talentem muzycznym, wokalnym lub literackim nasze spotkanie.
Za odwagę i talent przewidziane są słodkie upominki.
9. 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.
10. W niedzielę, 21 stycznia 2018 roku, czyli po zabawie karnawałowej będą
odprawione dwie Msze święte o godzinie: 1015 oraz 1830.
11. Zapraszamy do salki pod kościołem po Mszach świętych w sobotę, 27
stycznia 2018 roku lub w niedzielę, 28 stycznia na spektakl „JASEŁKA
ŻARTOBLIWE” przygotowany przez grupę teatralną Pomiędzy działającą przy
naszej parafii.
12. Zabawa karnawałowa dla dzieci odbędzie się w sobotę, 3 lutego od godziny
1430 do godziny 1730. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
13. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
ppk-ludwigsburg.de oraz do śledzenia nas na Facebooku, na profilu
Polska Parafia Rzymsko – Katolicka w Ludwigsburgu.
Plan intencji: 30.12.2017-28.01.2018
1. Za zmarłego męża Jerzego Haiduk
Sobota
30.12.2017
SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE
NARODZENIA PAŃSKIEGO

(z okazji urodzin),

za zmarłego syna

Grzegorza Haiduk w 2-gą rocznicę śmierci oraz za zmarłych z
pokrewieństwa.
2. Za zmarłego Karola Tafelskiego w pierwszą rocznicę śmierci.

Niedziela
31.12.2017

1. Za zmarłą Marię Tunkel w 6-tą rocznicę śmierci, za zmarłą Dorotę
Straub oraz za zmarłych z rodziny Tunkel.

Święto Świętej Rodziny

1015
Poniedziałek
01.01.2018
Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi

1830

2. Za zmarłą Renatę.

Intencja wolna

Intencja wolna

Czwartek
04.01.2018
Piątek
05.01.2018

Za zmarłą Danutę Kaczmarczyk, za Jej zmarłych synów oraz zmarłego
Orazio Basiola.
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze
błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz dar

Sobota
06.01.2018
Uroczystość
Objawienia Pańskiego

zdrowia dla Bronisławy Lupa z okazji rocznicy urodzin.
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w minionym roku, prosząc o
Boże błogosławieństwo w Nowym Roku, potrzebne łaski oraz dar
zdrowia dla Ernesta i Łucji z okazji rocznicy ślubu oraz w intencji
dzieci z ich rodzinami.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o potrzebne łaski, dary

Niedziela
07.01.2018
Święto Chrztu Pańskiego

Ducha świętego dla Mathiasa Rogatz z okazji 18 – tej rocznicy
urodzin.
2. Do Opatrzności Bożej z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji dla
Jolanty.

Czwartek
11.01.2018
Piątek
12.01.2018
Sobota
13.01.2018

Intencja wolna
Intencja wolna
Intencja wolna
1. Za zmarłego Tadeusza Zabielskiego w drugą rocznicę śmierci.

Niedziela
14.01.2018

2. Za zmarłego brata Wojtka, za zmarłe siostry: Ewę i Mariolę

II Niedziela Zwykła - B

Kołodziej, zmarłego ojca Andrzeja Sztej, za zmarłe babcie: Teresę
Kołodziej i Evę Majchrzak (w dniu jej urodzin).

Czwartek
18.01.2018
Piątek
19.01.2018

Intencja wolna
Intencja wolna

Sobota
20.01.2018

Za zmarłą mamę Danutę Modrzejewską.
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o potrzebne łaski,
dary Ducha świętego dla córki Magdy Marszałek z okazji rocznicy

Niedziela
21.01.2018

urodzin.

III Niedziela Zwykła

2.

1015

Z

podziękowaniem za

otrzymane

łaski,

prosząc

o

Boże

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia oraz dar
zdrowia i potrzebne łaski dla Bogumiły i Jarosława z okazji urodzin.

Niedziela
21.01.2018

Intencja wolna

III Niedziela Zwykła

1830
Czwartek
25.01.2018

Intencja wolna

Święto Nawrócenia Św. Pawła,
Apostoła

Piątek
26.01.2018

Intencja wolna

Wspomnienie Świętych
Biskupów,
Tymoteusza i Tytusa

Sobota
27.01.2018

Niedziela
28.01.2018

Intencja wolna
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo
Matki Bożej Pięknej Miłości o błogosławieństwo, potrzebne łaski na dalsze
lata wspólnego życia oraz zdrowie dla Haliny i Andrzeja z okazji 50 – tej
rocznicy ślubu oraz w intencji całej Rodziny Jubilatów.
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo

IV Niedziela Zwykła – B

Matki Bożej o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla córki
Julii Karolak z okazji rocznicy urodzin.

Złota myśl tygodnia
Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe
i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter (bł. Paweł VI).

