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

Refleksja- 2 Niedziela Wielkiego Postu- 25 luty 2018
„Bóg wystawił Abrahama
na próbę. Rzekł do niego:
Abrahamie! A gdy on
odpowiedział: Oto jestem powiedział: weź twego syna
jedynego, którego miłujesz,
Izaaka, idź do kraju Moria i
tam złóż go w ofierze na
jednym z pagórków, jakie ci
wskażę”.
Co jest moim „Izaakiem” („Uśmiechem Boga”)? Co cenię najbardziej? O czym
powiedziałbym: „Panie, możesz zabrać mi wszystko, ale nie to”? Jakbym się
poczuł, gdyby dzisiaj Bóg poprosiłby mnie, abym to oddał w ofierze? „Weź to,
co miłujesz i złóż to w ofierze”. Zdaje się, że lęk przed taką ofiarą, taką prośbą
ze strony Boga, dla wielu ludzi stanowi przeszkodę w zaufaniu Bogu. Czy dla
mnie też? A co jeśli Bóg będzie oczekiwał zbyt wiele?
Jezus opowiada o ubogiej wdowie, która wrzuciła na ofiarę wszystko, co miała
na utrzymanie i w porównaniu z tymi, którzy ofiarują to, co jest zbędne,
„ponadprogramowe”, to wdowa zasłużyła na pochwałę. Czy jestem do niej
podobny? A może boję się, że dając Bogu wszystko, zafunduję sobie życie
oderwane od atrakcji, przyjemności i przygód?
Św. Paweł uspokaja moje serce: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On,
który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał,
jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?”.

Opowiadanie – Zbyt wielki?
Pewien niezadowolony z siebie i z innych człowiek zrzędził przeciwko Bogu,
mówiąc: - A kto powiedział, że każdy z nas musi nieść na sobie swój krzyż?
Czy możliwe, żeby nie istniał żaden sposób na to, aby się od niego uwolnić?
Mam absolutnie dosyć swoich codziennych zmartwień!
Dobry Bóg odpowiedział mu na jego wątpliwości snem. Ziemskie życie ludzi,
które ów człowiek widział we śnie, było nie kończącą się procesją. Każdy
człowiek szedł dźwigając na swoich ramionach wielki krzyż. Posuwał się do
przodu krok po kroku, mozolnie i nieubłaganie.
Również bohater tej powiastki przemieszczał się w tym nie kończącym się
pochodzie i dźwigał na sobie ciężar własnego krzyża. Jednak po pewnym czasie
zorientował się, że dźwigany przez niego krzyż był dłuższy od krzyży innych
ludzi. Może dlatego nie mógł sobie z nim poradzić.
- Gdyby można było go trochę skrócić, nie musiałbym się tak strasznie męczyć powiedział sam do siebie.
Usiadł na przydrożnym kamieniu, by skrócić krzyż o porządny kawałek. Kiedy
znów ruszył w drogę, zorientował się, że może się poruszać wreszcie krokiem
szybszym i lżejszym. W ten sposób bez większych trudności dotarł do miejsca,
w którym znajdowała się meta jego ludzkiej pielgrzymki.
W miejscu tym rozciągał się wielki wąwóz. Był to szeroki otwór w ziemi, po
którego przeciwnej stronie rozpoczynała się ziemia wiecznej radości. Kiedy
patrzyło się na nią z tej strony, zdawała się być czymś niezwykle pięknym.
Jednak nie było żadnego mostu, który by do niej prowadził, ani żadnej kładki,
po której można byłoby się tam dostać. Jednak wszystkim ludziom udawało się
tam przedostać.
Zdejmowali z ramion swój długi krzyż i przechodzili po nim na drugą stronę.
Każdy krzyż miał idealny rozmiar: dokładnie taki, jaki był potrzebny, by
połączyć ze sobą dwie strony przepaści. Przeszli wszyscy. Pozostał tylko on
sam. Dopiero teraz zrozumiał, że jego krótki krzyż nie pozwala mu przedostać
się przez śmiertelną otchłań. Zaczął płakać i desperować:
- Ach, gdybym o tym wiedział...
Na wesoło
Dzieci pytają Hrabiego:
– Czy to pan mieszka w tym wielkim zamku?
– Tak.
– A czy jest tam straszydło?
– Nie ma. Jestem kawalerem.
Rozmawiają dwaj leśniczy:
– Ale masz pięknego niedźwiedzia. Ile razy strzelałeś?

– Dziesięć.
– A ile razy trafiłeś?
– Ani razu.
– To dlaczego ten niedźwiedź leży nieprzytomny?
– Bo pękł ze śmiechu.
Ogłoszenia
1. W tym tygodniu przypadają: Pierwszy czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca:
w czwartek, 1 marca od godziny 1500 Adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
W piątek, 2 marca o godzinie 1800 Droga krzyżowa
W Sobotę, 3 marca Msza święta ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny o godzinie 900 i wspólny Różaniec w intencji Obrony życia.
2. Zapraszamy na Wieczór biblijny w czwartek, 1 marca. Rozważać będziemy
opis przemienienia na Górze Tabor z Ewangelii według świętego Mateusza
(Mt 17, 1 – 9).
3. Wszystkie dzieci zapraszamy do kościoła na pierwszą Drogę krzyżową
w piątek, 2 marca o godzinie 1720. Dzieci przedszkolne oraz pokomunijne,
w okresie Wielkiego Postu, w ramach zajęć z religii, będą brały udział
w nabożeństwach Drogi krzyżowej.
4. Katechezy dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania
odbywać się będą w kościele w każdą sobotę miesiąca marca o godzinie 17 00.
Po katechezie wspólna modlitwa Różańcowa.
5. Zapraszamy w każdą sobotę na wspólną modlitwę różańcową przed Mszą
świętą, czyli o godzinie 1800, prowadzoną przez Koło Różańcowe naszej parafii.
6. Zapraszamy w sobotę, 3 marca o godzinie 1915 do salki pod kościołem
na spotkanie z filmem: Zerwany Kłos.
7. Zapraszamy na wymianę tajemnic różańcowych w niedzielę, 4 marca przed
Mszą świętą.
8. Zapraszamy starszych, już nie służących, ministrantów, dnia 4 marca po
porannej Mszy świętej na spotkanie w salce pod kościołem.
9. Młodzież pracującą i studiującą zapraszamy na spotkanie do salki pod
kościołem w niedzielę, 4 marca, po wieczornej Mszy świętej.
10. Przypominamy, że do 25 marca, czyli do Niedzieli Palmowej w naszej
parafii będą sprawowane dwie Msze święte: o godzinie 1015 z nabożeństwem
Gorzkich Żali oraz o godzinie 1830.

11. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami w niedzielę, 11 marca o godzinie 10 15
na Mszę świętą dla najmłodszych naszych parafian.
12. W imieniu Koła Kobiet, 11 marca po porannej Mszy świętej niedzielnej
zapraszamy wszystkich parafian do salki pod kościołem na kawę i ciasto
z okazji minionego Międzynarodowego Dnia Kobiet.
13. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w piątek, 16 marca
i będą trwały do niedzieli, 18 marca. Rekolekcje poprowadzi ksiądz profesor Jan
Klinkowski. Po Mszach świętych będzie można nabyć nową pozycję książkową
autorstwa Księdza Rekolekcjonisty.
14. Narzeczonych, którzy planują zawarcie związku małżeńskiego, zachęcamy
do udziału w naukach przedmałżeńskich organizowanych przy naszej parafii
w Ludwigsburgu (Moldaustr.20). Nauki będą odbywały się przez dwa dni:
w sobotę, 24 marca w godzinach od 1400 do 1830 oraz w niedzielę, 25 marca
w godzinach od 900 do 1200. W programie przewidziany jest również udział
we Mszy świętej.
15. Spotkania Grupy AA Znalazłem odbywają się w każdą sobotę o godzinie
2000 przy Stuttgarter – Str. 12. Istnieje również krąg pod nazwą Nowa JA
obejmujący rodziny, krewnych, znajomych i przyjaciół, osób mających kontakt
z uzależnionymi od różnych nałogów.
16. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: ppk-ludwigsburg.de
oraz do śledzenia nas na Facebooku, na profilu Polska Parafia Rzymsko –
Katolicka w Ludwigsburgu.
17. Informujemy o możliwości wynajęcia od zaraz domu w Oberstenfeld, przy
którym znajdują się liczne pomieszczenia gospodarcze. Zainteresowani mogą
zostawić swój numer telefonu w zakrystii lub osobiście zadzwonić pod numer:
015774050738. Ogłoszenie jest kierowane do osób prowadzących firmy, które
chcą znaleźć pokoje dla swoich pracowników.
Plan intencji: 11.02.-04.03.2018
Data
Czwartek
01.03.2018
Piątek
02.03.2018
Sobota
03.02.2018
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Godzina 900

Intencja
Za zmarłego Jana.
Intencja wolna

W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Sobota
03.03.2018
Godzina 1830

1. Za zmarłego Krzysztofa Zielińskiego oraz za zmarłą Magdę.
2. Za zmarłych rodziców: Marię i Pawła Czypionka.
1. Prosząc Boga o dar pocieszenia, spokój ducha i cierpliwość dla
Rodziców: Aleksandry i Remigiusza oraz prosząc o błogosławieństwo
Boże dla całej Rodziny.

Niedziela
04.03.2018

2. Za zmarłego Jana Nakonecznego.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –
ROK B

3. Prosząc o opiekę Anioła Stróża, potrzebne łaski oraz zdrowie dla

1015

Marysi z okazji 7 rocznicy urodzin oraz za zmarłych: męża Ben Obi,
za zmarłego tatę, Mariana Szwagrzyk i zmarłych z rodziny.

1830
Czwartek
08.03.2018

Za zmarłą mamę i najukochańszą babcię Danutę Pochroń.
Prosząc w pewnej intencji o Boże prowadzenie i błogosławieństwo w
wyborze dalszej drogi życiowej.
Z

Piątek
09.03.2018

podziękowaniem

za

otrzymane

łaski,

prosząc

o

dalsze

błogosławieństwo Boże w wyborze drogi życiowej dla Marcela z
okazji 25 – tej rocznicy urodzin.
1. Za zmarłego tatę Antoniego Modrzejewskiego.

Sobota
10.03.2018
Niedziela
11.03.2018
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –
ROK B

1015

1830
Czwartek
15.03.2018
Piątek
16.03.2018

Intencja wolna
1. Za zmarłego męża Bronisława Tomoń.
2. Za zmarłego ojca Mariana Bartków w pierwszą rocznicę śmierci oraz
za zmarłą mamę Władysławę.
Intencja wolna
Za zmarłych rodziców: Józefa i Łucję.

Intencja wolna

1. Za zmarłego Tadeusza Janica w pierwszą rocznicę śmierci.
Sobota
17.03.2018

Intencja wolna
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze
błogosławieństwo

Boże,

potrzebne

łaski,

opiekę

Matki

Bożej

Nieustającej Pomocy oraz dar zdrowia dla Grażyny Zyzik z okazji 50 –
Niedziela
18.03.2018
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –
ROK B

tej rocznicy urodzin.
2. Do Niebieskiego Dworu o wsparcie wszystkich wiernych naszej
parafii, aby uwierzyli w siłę modlitwy i otrzymali niesłabnącą wiarę.
(Intencja podarowana w podzięce za wysłuchanie próśb i wsparcie w modlitwach od
parafianina).

1830

Intencja wolna

Złota myśl tygodnia
Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny (Seneka Młodszy)
Przejmujący film o bł. Karolinie Kózkównie.
3 marca 2018 godz. 19:15 w salce pod kościołem

