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

Reflekja
Pewien człowiek, idąc ulicą,
dostrzegł swojego przyjaciela,
który spacerował ze swoim
psem, bernardynem. Nie było
by w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, że przyjaciel z
pieskiem na smyczy szedł
zygzakiem, od drzewka do
drzewka. „Witaj, przyjacielu,
dokąd idziesz?” - zagadnął.
„Nie wiem, zapytaj mojego
psa!” – odpowiedział tamten.
Okazuje się, że można być właścicielem psa, ale to nie my jego, ale on nas
posiada. Co oznacza zatem Pawłowe wezwanie z Pierwszego Listu do
Koryntian, że mamy stawać się jak „ci, którzy nabywają, jak gdyby nie
posiadali”? To znaczy nabywać tak, żeby to, co nabywamy, nie posiadło nas
w niewolę. Czy nie śmieszny jest ktoś, kto kupił sobie nowy sprzęt
elektroniczny, a następnie skarży się, że nie może wyjść z domu, bo musi z
niego korzystać? Albo ktoś, kto kupił nowy samochód i całe dnie spędza na
podziwianiu, myciu i dopieszczaniu go, a noce na pilnowaniu, by go nikt nie
ukradł?
W czym tkwi owa śmieszność? W tym, że elektronika czy samochód nie są
warte naszego życia. Mają służyć nam, a nie my im. Jeśli jest odwrotnie,
oddalamy się od prawdziwego szczęścia. Dlaczego? Ponieważ nie znamy
właściwej hierarchii wartości, traktując jako coś najważniejszego rzeczy

i sprawy mało istotne. To tak, jakby ktoś chciał, żeby go odwieźć do domu, ale
próbował do tego przekonać nie kierowcę taksówki, ale… oponę.
Kiedy tak spojrzymy na życie, łatwiej będzie zgodzić się na to, że dzisiejszy
fragment z Pierwszego Listu do Koryntian nie jest jakimś przeżytkiem,
mającym tylko zniechęcić nas do czerpania z życia jak najwięcej przyjemności.
Nie chodzi o to, by zanegować wszystkie przyjemności w życiu, ale o to, by
wybrać to, co jest rzeczywiście dobre, ważne, wartościowe. A kluczem do
właściwego wyboru są słowa: „przemija bowiem postać tego świata”. W ten
sposób możemy odróżnić, co tak naprawdę jest ważne, a co nie.
Opowiadanie – Ktoś inny
Podczas wycieczki w górach pewien mężczyzna ześlizgnął się nagle po
stromym zboczu. Obijając się i kalecząc o głazy, starał się zatrzymać, aby
zmniejszyć konsekwencje niebezpiecznego upadku. W końcu chwycił rękoma
za krzew rosnący na brzegu straszliwej przepaści. Czując, że opuszczają go
siły, wzniósł oczy ku niebu i krzyknął:
- Czy jest tam ktoś w górze?
Po chwili głębokiej ciszy grzmiący głos odpowiedział:
- Tak!
- Co mam robić?
- Zmów modlitwę i skacz! – odpowiedział głos
Człowiek przez chwilę pozostał bez słowa, a potem znów zawołał:
- Czy tam w górze jest jeszcze ktoś inny?
Na pustyni Izraelici powiedzieli do Aarona:
„Uczyń nam Boga na naszą miarę”.
Na wesoło
Do katolickiego biskupa Jerozolimy przychodzą dwaj Żydzi z Emaus.
Przedstawiają mu ilustrację Chrystusa siedzącego w gospodzie z dwoma
wędrowcami uciekającymi z Jerozolimy do Emaus i pytają:
- Ekscelencja poznaje tych ludzi?
- Oczywiście. Ale po co to pytanie?
- Przyszliśmy – odpowiadają – prosić o uregulowanie rachunku za wieczerzę.
Bo jak Ekscelencji wiadomo, główny gość zniknął w pewnej chwili, a dwaj
pozostali szybko wracali do Jerozolimy. Zapomnieli zapłacić za posiłek naszym
przodkom.
Spięcie na drodze. Wkurzony facet:
- Kobieto, robiłaś kiedyś prawo jazdy?!
- Więcej razy od Ciebie!

Ogłoszenia
1. W niedzielę, 21 stycznia 2018 roku, czyli po zabawie karnawałowej
organizowanej przez naszą radę parafialną będą odprawione dwie Msze święte
o godzinie: 1015 oraz 1830.
2. Serdeczne podziękowania składamy na ręce tych, którzy przyczynili się do
pięknego przeżycia Dnia Seniora oraz Nauczycielkom, Dzieciom, ich Rodzicom
oraz Dorosłym za przypomnienie nam w Jasełkach o wielkości wydarzenia
Bożego Narodzenia.
3. Zapraszamy w każdą sobotę na wspólną modlitwę różańcową przed Mszą
świętą, czyli o godzinie 1800, prowadzoną przez Koło Różańcowe naszej parafii.
4. 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.
5. Dzieci po Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy na lekcję religii z księdzem
Piotrem w pierwszy piątek miesiąca, czyli 2 lutego o godzinie 1700.
6. Członków Żywego Różańca zapraszamy na coroczne spotkanie
sprawozdawcze, które odbędzie się w sobotę, 3 lutego o godzinie 16 00 w biurze
parafilanym.
7. Zabawa karnawałowa dla dzieci odbędzie się w sobotę, 3 lutego od godziny
1430 do godziny 1730. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
8. Dzieci wraz z Rodzicami zapraszamy na Mszę świętą z niespodzianką dla
naszych najmłodszych parafian w niedzielę, 4 lutego o godzinie 1015.
9. Katechezy dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
Bierzmowania rozpoczną się po przerwie dopiero w marcu. Pierwsze
spotkanie w sobotę, 3 marca
o godzinie 1700. Po katechezie wspólna
modlitwa Różańcowa.
10. Z końcem stycznia kończy działalność w naszej parafii grupa modlitewna:
Odnowa w Duchu Świętym Miłosierdzie założona przez Pana Jacka.
Dziękujemy wszystkim, którzy założyli i tworzyli tak długi czas tę grupę. W jej
miejsce powstanie grupa dyskusyjno – modlitewna Odnowa Wiary. Celem
tej grupy będzie poszerzenie znajomości Pisma Świętego, Nauki Kościoła
Katolickiego oraz znajomości psychologii. Spotkania, począwszy od 1 lutego
odbywać się będą w każdy czwartek, po wieczornej Mszy świętej.
11. W Pierwszy Czwartek Miesiąca, 1 lutego Adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych od godziny 15 00.

12. W Pierwszy Piątek Miesiąca, 2 lutego Adoracja Najświętszego
Sakramentu w ciszy od godziny 1730.
13. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne przy Polskiej Parafii Katolickiej
w Ludwigsburgu informuje, że w niedzielę, 4 lutego o godzinie 11 15 w sali pod
Kościołem odbędzie się roczne, sprawozdawcze spotkanie członków
stowarzyszenia. Na zebranie zaproszeni są wszyscy członkowie stowarzyszenia,
sympatycy i osoby zainteresowane.
14. 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.
15. 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: 21.01.-11.02.2018
Data

Intencja
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

Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II oraz świętej Anny
prosząc o szczęśliwy przebieg ciąży, opiekę Bożą oraz szczęśliwe

III Niedziela Zwykła

1830

rozwiązanie dla żony Anny.
Prosząc

Czwartek
25.01.2018
Święto Nawrócenia Św. Pawła,
Apostoła

przez

wstawiennictwo

Matki

Bożej

Fatimskiej

o

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

Z prośbą o powrót do zdrowia dla brata Karola i o łaskę nawrócenia dla
Piątek
26.01.2018

Niego i Jego najbliższych.

Wspomnienie Świętych
Biskupów,
Tymoteusza i Tytusa

1. Prosząc przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy o
Boże błogosławieństwo, opiekę Bożą w Nowym Roku oraz zdrowie dla
Hedwig Malikowskiej.
Sobota
27.01.2018

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze
błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz dar
zdrowia dla Bogusława Nytko z okazji 60 – tej rocznicy urodzin.
(Intencja podarowana od Żony i Dzieci)

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
Niedziela
28.01.2018
IV Niedziela Zwykła – B

okazji 50 – tej rocznicy ślubu oraz w intencji całej Rodziny Jubilatów.
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo
Matki Bożej o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla
córki Julii Karolak z okazji rocznicy urodzin.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo
świętej Anny o dalsze błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę

Czwartek
01.02.2018

Matki Bożej oraz dar zdrowia dla Anny Smidek z okazji rocznicy
urodzin.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo

Piątek
02.02.2018
Święto Ofiarowanie Pańskiego

świętej Anny o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia oraz potrzebne
łaski na dalsze lata życia dla Ani Okupskiej z okazji 26-tej rocznicy
urodzin.

1. Za zmarłego Piotra Ołdaka w rocznicę śmierci.
Sobota
03.02.2018

2. Za zmarłą Kasię Mierwald w rocznicę śmierci.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo
Matki Bożej Nieustającej Pomocy o Boże błogosławieństwo, potrzebne

Niedziela
04.02.2018
V Niedziela Zwykła – B

łaski na dalsze lata wspólnego życia oraz zdrowie dla Teresy i Leszka
Karnicki z okazji 45 – tej rocznicy ślubu oraz w intencji całej Rodziny
Jubilatów.
1. Za zmarłego Zygmunta.

Czwartek
08.02.2018
Piątek
09.02.2018

2. Za zmarłą mamę Marię Nowak
Intencja wolna
1. Za zmarłego Stanisława Tila w pierwszą rocznicę śmierci.

Sobota
10.02.2018

2. Za zmarłą mamę Józefę w pierwszą rocznicę śmierci.
1. Za zmarłego syna Tomasza w pierwszą rocznicę śmierci.
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze
błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz dar

Niedziela
11.02.2018

zdrowia w pewnej intencji z okazji rocznicy urodzin. (Intencja
podarowana od Rodziny i Przyjaciół)
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3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo
Matki Bożej Pięknej Miłości o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
na dalsze lata wspólnego życia oraz zdrowie dla Renaty i Mariusza z
okazji 43 – ciej rocznicy ślubu.

Złota myśl tygodnia
Jeżeli jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, sądzimy, że nam się to sprawiedliwie
należy (José Martí).

