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

Reflekja
Gdy odkrywamy Jezusa jako żywą,
kochającą osobę, odkrywamy także, że
jest Kimś, kto chce się z nami
zaprzyjaźnić. On nie szuka w nas
ideologów, aktywistów, działaczy, ale
przyjaciół. Dla niego jestem ważny ja
sam, z moją biedą i moim obdarowaniem,
moim cierpieniem i tęsknotą. Nie jestem
dla niego pionkiem ani trybikiem. Dlatego
poprzez słowa Ewangelii pyta nas Jezus o
nasze pragnienia: „Czego szukacie?”.
Uczniowie Jana Chrzciciela odpowiadają pytaniem: „Rabbi, gdzie mieszkasz?”.
To znak tęsknoty za miłością Baranka, to nie ciekawość, ale pragnienie bycia
przyjętym przez Jezusa, pragnienie, aby się do Niego zbliżyć. Jeżeli na pytanie
Jezusa odpowiadamy z podobną tęsknotą za zbliżeniem się do Niego, to
możemy usłyszeć słowa: „Chodźcie, a zobaczycie”.
Pójść za Jezusem. Podpowiedz, jak to zrobić jest w drugim czytaniu: „Wasze
ciała są członkami Chrystusa”, „ciała Wasze są przybytkiem Ducha Świętego”.
Jeśli to prawda, to o ileż bardziej możemy się spodziewać w naszym życiu tego,
co stało się w życiu proroka Samuela, gdy do niego zaczął przemawiać Bóg.
W nas jest ukryty skarb, drogocenna perłą, źródło żywej miłości - Bóg obecny
znacznie bardziej niż w Samuelu. Dlaczego jednak nie słyszymy Bożego głosu
jak Samuel, czemu będąc bogaczami, zachowujemy się jak nędzarze?
Nie można zobaczyć Boga i pozostać przy życiu! Zobaczyć Boga przez
poznanie Go swoim sercem oznacza rewolucję. Odkrywam, że On dając mi się

cały przez tajemnicę Wcielenia i Odkupienia, prosi mnie także o dar całkowity.
Tracę swoje życie bo odkrywam, że „moje” życie jest pozorem. Nie mam
swojego życia, bo „już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę
zostaliście nabyci”. Pójść za Nim oznacza zrezygnować ze swojej drogi,
swojego sposobu na życie, swojego radzenia sobie z problemami. Jeśli mam
gotowość stracić swoje życie, wybrać Boga, Jego wezwanie, wtedy staję się
wrażliwy i zdolny, aby przyjąć Jego głos i Jego prowadzenie
Opowiadanie –Lekcja
Kłamstwo dziecka wyszło na jaw. Wyrozumiały i postępowy ojciec wiedział, że
nie samo kłamstwo było szczególnie ważne, co moralne spojrzenie na jego
istotę. Przerwał swoją pracę i usiadł z synem, by wytłumaczyć mu w prostych
słowach, dlaczego zawsze musi mówić prawdę, bez względu na to, jakie będą
tego konsekwencje.
Nagle zadzwonił telefon. Syn, który starał się zjednać sobie ojca, powiedział:
- Pójdę odebrać!
Pobiegł do telefonu. Po chwili wrócił:
- To agent ubezpieczeniowy, tatusiu.
- Właśnie teraz? Powiedz mu, że nie ma mnie w domu
Jakże łatwo jest dać fałszywe świadectwo.
Na wesoło
Dziecko się skarży mamie:
- Mamo a tata mnie zbił dwa razy!
- A czemu aż dwa?
- Bo raz jak mu pokazałem świadectwo, a drugi jak zobaczył że to jego.
Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i mówi:
- Cześć mamo
- Jasiu jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają a ja o niczym nie wiem.
Ogłoszenia
1. 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.
2. 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. Dzieci i młodzież naszej parafii ubogacą
swoim talentem muzycznym, wokalnym lub literackim nasze spotkanie.
3. W poniedziałek, 15 stycznia będziemy przeżywać w kościele Dzień Migranta
i Uchodźcy.

4. Zapraszamy w każdą sobotę na wspólną modlitwę różańcową przed Mszą
świętą, czyli o godzinie 1800, prowadzoną przez Koło Różańcowe naszej parafii.
5. W NIEDZIELĘ, 21 STYCZNIA 2018 ROKU, CZYLI PO ZABAWIE KARNAWAŁOWEJ
ORGANIZOWANEJ PRZEZ NASZĄ RADĘ PARAFIALNĄ BĘDĄ ODPRAWIONE DWIE MSZE
15
30
ŚWIĘTE O GODZINIE: 10 ORAZ 18 .
6. SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY NA RĘCE TYCH, KTÓRZY POMAGALI
przy demontażu polskiej szopki w Rezidenzschloss oraz reprezentując naszą
polskojęzyczną wspólnotę parafialną pomagali przy demontażu dekoracji w
kościele.
7. 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.
8. CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA zapraszamy na coroczne spotkanie
sprawozdawcze, które odbędzie się w sobotę, 3 lutego o godzinie 1600
w salce pod kościołem.
9. Kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania zapraszamy na
katechezę w sobotę, 10 lutego o godzinie 1700 oraz na nabożeństwo różańcowe
o godzinie 1800.
10. 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.
11. Zabawa karnawałowa dla dzieci odbędzie się w sobotę, 3 lutego od godziny
1430 do godziny 1730. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
12. POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE PRZY POLSKIEJ PARAFII
KATOLICKIEJ W LUDWIGSBURGU informuje, że w niedzielę, 4 lutego o godzinie
1115 w sali pod Kościołem świętej Elżbiety w Ludwigsburgu odbędzie się
roczne, sprawozdawcze spotkanie członków stowarzyszenia. Na zebranie
zaproszeni są wszyscy członkowie stowarzyszenia, sympatycy i osoby
zainteresowane.
13. Grupa działająca w Ludwigsburgu o nazwie Die Tafel, zrzeszająca sklepy
i jadłodajnie zwraca się z prośbą o pomoc w zbiórce żywności o długim
terminie przydatności do spożycia (makaronów, ryżu, cukru). Dary można
złożyć do koszy, które od dzisiaj będą stały przy głównym ołtarzu.
14. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: ppk-ludwigsburg.de
oraz do śledzenia nas na Facebooku, na profilu Polska Parafia Rzymsko –
Katolicka w Ludwigsburgu.
Złota myśl tygodnia
Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo, tym lepsza im bardziej gorzka
(przysłowie arabskie).

Plan intencji: 13.01.-21.01.2018
1. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej prosząc o dar wiary,
pomoc Bożą oraz odwagę życia dla syna Artura.
2. Za zmarłą mamę Bronisławę Frankowską w rocznicę śmierci.
Sobota
13.01.2018

3. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej dziękując za dar życia i
prosząc Bożą Dziecinę o błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża oraz
zdrowie w intencji wnuczki Miriam, jej Rodziców: Sandry i Marcina.
1. Za zmarłego Tadeusza Zabielskiego w drugą rocznicę śmierci.
2. Za zmarłego brata Wojtka, za zmarłe siostry: Ewę i Mariolę Kołodziej,

Niedziela
14.01.2018

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

II Niedziela Zwykła - B

3. Prosząc o opiekę Anioła Stróża, błogosławieństwo Boże dla Lea z
okazji 2-giej rocznicy urodzin, w intencji Jej Brata Noah i Rodziców.
Przez
Czwartek
18.01.2018

wstawiennictwo

Matki

Bożej

Fatimskiej

prosząc

o

błogosławieństwo Boże w Nowym Roku, zdrowie i potrzebne siły dla:
Krzysztofa i Urszuli.

Piątek
19.01.2018
Sobota
20.01.2018

Przez wstawiennictwo świętej Barbary prosząc o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i siły do pracy dla Barbary.
Za zmarłą mamę Danutę Modrzejewską.
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o potrzebne łaski, dary

Niedziela
21.01.2018
III Niedziela Zwykła

Ducha świętego dla córki Magdy Marszałek z okazji rocznicy urodzin.

2.

Z

podziękowaniem
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otrzymane
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prosząc

o

Boże

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia oraz dar

10

15

zdrowia i potrzebne łaski dla Bogumiły i Jarosława z okazji urodzin.

