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

Reflekja
„Był właśnie w ich
synagodze
człowiek
opętany
przez
ducha
nieczystego. Zaczął on
wołać: „Czego chcesz od
nas,
Jezusie
Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś: Święty
Boga”.
Lecz
Jezus
rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim
miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że
jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom
nieczystym rozkazuje
i są Mu posłuszne”.
Jezus na pozór świetnie wpisuje się we współczesny scenariusz: pociąga tłumy,
jest rozpoznawalny, lideruje, ma swoich naśladowców. Możemy przeczytać
o tym, że moc od Niego wychodziła, aby uzdrawiać i wyrzucać złe duchy,
z władzą i mocą rozkazywał i nauczał, a nawet miał moc oddać życie i je
odzyskać. Dlaczego więc tylko na pozór?
Jezus jest mocarzem, to prawda. Nie było na Ziemi i nigdy nie będzie człowieka
mocniejszego niż On. Nie jest to jednak moc z tego świata. Nie jest to moc
wytrenowana na siłowni, wyuczona na uniwersytetach ani zakupiona
pieniędzmi. Nie jest to moc wynikająca z wiedzy, umiejętności, kondycji
fizycznej czy urody.

Słowo uczy nas, że „moc w słabości się doskonali”! Niby sprzeczność, a jednak
w Bożej logice ma to głęboki sens. Bóg mówi: chcesz być mocny – to bądź
słaby. Tyle. Ja się zajmę resztą. „Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny”!
Dlatego prawdziwą moc zdobywamy tylko wtedy, gdy uznajemy, że nie
osiągniemy jej samodzielnie. Ona jest darem. Nie oznacza to oczywiście
biernego czekania, bo „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we
wszystkim dla ich dobra”! Miłość, radość, pokój, dobroć, cierpliwość, pokój
i moc pochodzą od Niego. I tylko od Niego.
Opowiadanie – Rzeka
Trzy osoby znalazły się pewnego dnia nad bardzo groźną i wzburzoną rzeką,
aby przeprawić się na drugi brzeg. Była to dla nich sprawa bardzo ważna.
Pierwszy mężczyzna, przebiegły kupiec i wielki kombinator, który potrafił
zarządzać ludźmi i sprawami, ukląkł i zwrócił się do Boga:
- Panie, spraw, bym odważył się rzucić w te groźne wody i przeprawić się
przez rzekę. Po drugiej stronie czekają na mnie ważne sprawy. Podwoję moje
zyski, ale muszę się spieszyć…
Wstał i po chwili wahania rzucił się do wody, a rzeka porwała go ze sobą.
Drugi był znanym z prawości i mocy ducha żołnierzem. Stanął na baczność
i tak się modlił:
- Panie, obdarz mnie siłą, bym mógł przezwyciężyć tę przeszkodę. Pokonam
rzekę, gdyż moją dewizą jest walka o zwycięstwo.
Rzucił się bez wahania, ale prąd był silniejszy od niego i porwał go ze sobą.
Trzecią osobą była pewna kobieta. W domu czekali na nią mąż i dzieci.
Również ona uklękła i pomodliła się:
- Panie, pomóż mi, daj mi radę i obdarz mądrością, abym wiedziała, jak
przeprawić się przez tę groźną rzekę.
Wstała i zauważyła w pobliżu pasterza, który na pastwisku pilnował swego
stada. Podeszła do niego i spytała:
- Czy jest tu jakaś możliwość przeprawienia się przez rzekę?
- Dziesięć minut drogi stąd, za tamtą górką, jest most – odpowiedział pasterz
Czasami wystarcza odrobina pokory. I ktoś, kto da właściwą wskazówkę.
Na wesoło
Ojciec Pio odbywał długą rozmowę z człowiekiem, którego wciąż dręczyły
wątpliwości dotyczące wiary. Ciągle brakowało mu odwagi, aby zrobić
decydujący krok i uwierzyć. Tymczasem ojciec Pio delikatnie go nakłaniał
do podjęcia ostatecznej decyzji. W końcu wysunął decydujący argument:
- Na co czekasz? Aż Chrystus przyjdzie do ciebie? A ty nie powinieneś się
do Niego wybrać?
Po tych słowach nastąpiła długa chwila milczenia, po czym ojciec Pio dodał:
- Spotkacie się przynajmniej w połowie drogi!

Inżynierowie: mechanik, chemik i informatyk jadą jednym samochodem.
Nagle silnik prycha, buczy, silnik gaśnie, auto staje.
- To coś z silnikiem - mówi mechanik.
- Myślę, że paliwo jest złej jakości - stwierdza chemik.
- Wysiądźmy i wsiądźmy, może to pomoże - mówi informatyk.
Złota myśl tygodnia
Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach – oto jest cel walki z samym
sobą (św. Augustyn).
Ogłoszenia
1. Zapraszamy do salki pod kościołem po Mszy świętej, w niedzielę,
28 stycznia na spektakl JASEŁKA ŻARTOBLIWE przygotowany przez grupę
teatralną Pomiędzy działającą przy naszej parafii.
2. W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA, 1 lutego Adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych od godziny 15 00.
3. W czwartek, 1 lutego po Mszy świętej zapraszamy na pierwsze spotkanie
grupy DYSKUSYJNO – MODLITEWNEJ ODNOWA WIARY. Tematem spotkania
będzie święto Ofiarowania Pańskiego z Ewangelii według świętego Mateusza
(Mt 2, 19-23).
4. Dzieci po Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy na lekcję religii
z księdzem Piotrem w pierwszy piątek miesiąca, czyli 2 lutego o godzinie 17 00.
5. W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA, 2 lutego Adoracja Najświętszego
Sakramentu w ciszy od godziny 1730.
6. W piątek, 2 lutego przypada ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO,
tradycyjnie określane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Czcimy Jezusa
Chrystusa, który jest światłością świata i Jego Matkę, Najświętszą Maryję
Pannę. ZAPRASZAMY O GODZINIE 1830 NA MSZĘ ŚWIĘTĄ
Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM ŚWIEC I PROCESJĄ ZE ŚWIECAMI. PO MSZY
ŚWIĘTEJ ZOSTANIE UDZIELONE WIERNYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWO GARDEŁ KU CZCI
ŚWIĘTEGO BŁAŻEJA.

7. OD PIERWSZEJ SOBOTY MIESIĄCA LUTEGO DO PIERWSZEJ SOBOTY MAJA
00
O GODZINIE 9 W NASZEJ PARAFII BĘDĄ DODATKOWO ODPRAWIANE MSZE
ŚWIĘTE KU CZCI NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. PO
MSZY ŚWIĘTEJ WSPÓLNY RÓŻANIEC W INTENCJI OBRONY ŻYCIA.

8. CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
zapraszamy na coroczne spotkanie
sprawozdawcze, które odbędzie się
w sobotę, 3 lutego o godzinie 1600 w
biurze parafialnym.
9. Zapraszamy w każdą sobotę na
wspólną modlitwę różańcową przed
Mszą świętą, czyli o godzinie 1800,
prowadzoną przez Koło Różańcowe
naszej parafii.
10. Dzieci zapraszamy na zabawę
karnawałową w sobotę, 3 lutego od
godziny 1430
do godziny 1730.
Przewidzianych jest wiele atrakcji.
11. Członków Róż Różańcowych
zapraszamy na wymianę tajemnic
w niedzielę, 4 lutego o godzinie 1000.
12. W niedzielę, 4 lutego na Mszy
świętej dla dzieci o godzinie 1015
odwiedzą nas niezwykli kolędnicy,
nasi ministranci. Przy wyjściu z kościoła, po Mszy świętej będzie można złożyć
ofiarę na cele ministranckie.
13. 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.
14. POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE PRZY POLSKIEJ PARAFII
KATOLICKIEJ W LUDWIGSBURGU informuje, że w niedzielę, 4 lutego o godzinie
1115 w sali pod Kościołem odbędzie się roczne, sprawozdawcze spotkanie
członków stowarzyszenia. Na zebranie zaproszeni są wszyscy członkowie
stowarzyszenia, sympatycy i osoby zainteresowane.
15. Duszpasterstwo Marianum w Carlsbergu zaprasza na rekolekcje dla ludzi
dojrzałych, 60+, które odbędą się w dniach od 10 do 14 lutego 2018 roku.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
16. 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: 01.02.-11.02.2018
Data

Intencja

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez
wstawiennictwo świętej Anny o dalsze błogosławieństwo Boże,
potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz dar zdrowia dla Anny
Smidek z okazji rocznicy urodzin.
Czwartek
01.02.2018

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez
wstawiennictwo świętej Anny o błogosławieństwo Boże,
potrzebne łaski, opiekę Świętej Anny oraz dar zdrowia dla córki
Anny z okazji rocznicy urodzin.

Piątek
02.02.2018
Święto Ofiarowanie Pańskiego

Sobota
03.02.2018

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez
wstawiennictwo świętej Anny o Boże błogosławieństwo, dar
zdrowia oraz potrzebne łaski na dalsze lata życia dla Ani
Okupskiej z okazji 26-tej rocznicy urodzin.
W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Godzina 900

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

2. Za zmarłą Kasię Mierwald w rocznicę śmierci.

Godzina 1830

3. Za zmarłą mamę Jadwigę Płyta.

Niedziela
04.02.2018
V Niedziela Zwykła – B

Czwartek
08.02.2018

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez
wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy o Boże
błogosławieństwo, potrzebne 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.
2. Za zmarłą mamę Marię Nowak

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o Boże
prowadzenie i błogosławieństwo w wyborze dalszej drogi
w pewnej intencji z okazji 30 – tej rocznicy urodzin.

Piątek
09.02.2018

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez
wstawiennictwo Świętej Agaty o dalsze błogosławieństwo Boże,
potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz dar zdrowia dla synowej
Agaty z okazji imienin.

3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o Boże
błogosławieństwo, dar zdrowia oraz potrzebne łaski na dalsze lata
życia dla córki Marioli z okazji rocznicy urodzin.
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 zdrowia w pewnej intencji z okazji rocznicy urodzin.
(Intencja podarowana od Rodziny i Przyjaciół)
Niedziela
11.02.2018
VI Niedziela Zwykła – B

3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez
wstawiennictwo świętej Anny o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej na dalsze lata żcia oraz zdrowie dla Anny z okazji
60-tej rocznicy urodzin.
4. 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 23 – ciej rocznicy
ślubu.

