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POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY
Refleksja- 6 Niedziela Wielkiego Postu- 25 marca 2018
Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między
dwoma momentami: radosną procesją z palmami
oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej
według jednego z 3 Ewangelistów: Mateusza,
Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana
czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W
ten sposób Kościół podkreśla, że triumf
Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą
nierozerwalnie związane. Bardziej uroczyste niż
zwykle rozpoczęcie Eucharystii ma swoją
wielowiekową historię. W Jerozolimie już w IV
w. patriarcha dosiadał oślicy
i otoczony radującymi się tłumami wjeżdżał na
niej z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj ten
wszedł w powszechną praktykę na Zachodzie w
wieku V i VI. Aż do reformy z 1955 r. istniał
zwyczaj, że celebrans wychodził w Niedzielę Palmową przed kościół, a bramę
świątyni zamykano. Kapłan uderzał w nią krzyżem trzykrotnie, wtedy dopiero
brama otwierała się i kapłan z uczestnikami procesji wstępował do wnętrza
kościoła, aby odprawić Mszę świętą. Symbol ten miał wiernym przypominać, że
zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki zasłudze krzyżowej śmierci
Chrystusa. Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat
pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dotąd, ale czerwone. Procesja
zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego
Król i Pan. Przez to Kościół chce podkreślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka dni

podejmie się tak okrutnej śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego
majestatu królewskiego i prawa do panowania.
W XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm. Palmy w Polsce zastępują często
gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże
i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże.
Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed
gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Palmy poświęcone w Niedzielę
Palmową zostają przechowane przez cały rok, aby w następnym roku mogły
zostać spalone na popiół, którym są posypywane nasze głowy w Środę
Popielcową.
Opowiadanie – Rachunek
Pewien mężczyzna, który zastanawiał się, jaki będzie ostatni dzień jego życia,
a przede wszystkim, jak będzie wyglądał Sąd Ostateczny, przed którym prędzej
czy później będzie musiał stanąć, miał sen. Śnił, że po śmierci pełen lęku zbliżył
się do wielkiej bramy domu Boga. Zapukał. Otworzył mu jakiś uśmiechnięty
anioł i zaprosił do poczekalni w raju. Jej wygląd był bardzo surowy. Trochę
przypominała salę sądową. Mężczyzna czekał coraz bardziej zalękniony. Anioł
po pewnym czasie powrócił z kartką w ręku. Widniał na niej napis: „Rachunek”.
Mężczyzna wziął kartkę i przeczytał: „Za światło słońca i szelest liści, za śnieg
i wiatr, za lot ptaków i za trawę. Za powietrze i podziwianie gwiazd, za
wieczory i za noce..”.
Lista była bardzo długa. Mężczyzna kontynuował: „…za śmiech dzieci, oczy
dziewcząt, za świeżą wodę, za ręce i nogi, za czerwień pomidorów, za
pieszczoty, za piasek na plaży, za pierwsze słowa twego dziecka, za
podwieczorek nad brzegiem górskiego jeziorka, za pocałunek wnuczka, za fale
morza…”.
Mężczyzna, w miarę jak czytał listę, coraz bardziej się niepokoił. Ile wyniesie
cały rachunek? W jaki sposób zapłaci za to wszystko, co otrzymał? Podczas gdy
z przyspieszonym biciem serca czytał kolejne punkty, nadszedł Bóg. Poklepał
go po ramieniu
- Ja stawiam! – powiedział z uśmiechem – Aż do końca świata. Było mi bardzo
miło!
Bóg lubi słowa „za darmo”.
Na wesoło
- Jadłem w Wielki Piątek mięso - spowiada się mały penitent.
- I co jeszcze, synku - pyta pedantyczny spowiednik.
- Ziemniaki tłuczone, zieloną sałatę i na deser kisiel - odpowiada dobrodusznie
malec.

Pesymista widzi ciemny tunel.
Optymista widzi tunel ze światełkiem na końcu.
Realista widzi tunel ze świecącymi reflektorami.
Maszynista widzi trzech ryzykantów stojących na torach.
Ogłoszenia
1. W Niedzielę Palmową, czyli 25 marca zostanie odprawiona w naszej parafii
po raz ostatni niedzielna Msza święta wieczorna o godzinie 1830.
2. Prosimy o składanie ofiar na kwiaty do Bożego Grobu do skarbony przy
polskim ołtarzu.
3. Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach ze znanym
dziennikarzem i autorem wielu ciekawych książek – Szymonem Hołownią,
który gościć będzie w naszej parafii w dniach: 14 i 15 kwietnia.
4. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO:

 W Wielki Czwartek, 29 marca zapraszamy na MSZĘ WIECZERZY
PAŃSKIEJ o godzinie 1900. Jest to Msza polsko – niemiecka.
 Po Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż do godziny 21 30 zapraszamy do
ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W CIEMNICY, która jest naszą
odpowiedzią na wezwanie Chrystusa; Czuwajcie i módlcie się w każdym
czasie. Ciemnica jest symbolem wydarzeń od pojmania Jezusa w Ogrójcu
i przesłuchiwania aż do momentu skazania Pana Jezusa na śmierć
krzyżową.
 Zapraszamy do uczestnictwa w plenerowym nabożeństwie Drogi
krzyżowej, które odbędzie się w Wielki Piątek, czyli 30 marca o godzinie
1330 w Wimmentall. Adres: 74189 Weinsberg, Ortsteil Wimmentall –
Hölzernerstrasse 26.
 Zapraszamy na LITURGIĘ MĘKI PAŃSKIEJ w Wielki Piątek o godzinie 1830.

 Ofiary pieniężne składane przy adoracji Krzyża przeznaczone są na
utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.
 W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek w ciągu dnia do syta.
 Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny odbędzie się
w Wielką Sobotę, czyli 31 marca o godzinie: 1300 oraz 1400.
 Ofiary zbierane podczas błogosławieństwa pokarmów zostaną
przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych
w Dobroszycach.
 Liturgia Wieczerzy Paschalnej z procesją rezurekcyjną w Wielką Sobotę
o godzinie 2230.
 W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, CZYLI 1 KWIETNIA
Msza święta o godzinie 1015. Przed Mszą świętą wymiana tajemnic
różańcowych.

Okazja do Spowiedzi przedświątecznej:
Niedziela Palmowa:
Heilbronn: od godziny 1230 do 1330
Bad Mergentheim: od godziny 1500 do 1630
Ludwigsburg: : od godziny 1730 do 1930
Ludwigsburg:
Wielki Czwartek: od godziny 1800 do 1900 oraz
po Mszy Św.Wieczerzy Pańskiej.

Wielki Piątek: od godziny 1800 do 2000

Plan intencji: 29.03.19.04.2018
Data

Czwartek
29.03.2018

Intencja

1. Za zmarłego Tadeusza Janica.

WIELKI CZWARTEK – MSZA
WIECZERZY PAŃSKIEJ

Piątek
30.03.2018

Intencja wolna

NIE MA INTENCJI, GDYŻ W TYM DNIU NIE SPRAWUJE
SIĘ EUCHRYSTII

WIELKI PIĄTEK – LITURGIA
MĘKI PAŃSKIEJ

1. Za zmarłego Johana Kudela w 10 – tą rocznicę śmierci.
Sobota
31.03.2018
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

2. Za zmarłą mamę Otylię Mastalską.
1. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Słowa prosząc
o błogosławieństwo Boże, dar zdrowia oraz potrzebne łaski dla Joanny

Niedziela
01.04.2018
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO – ROK B

Poniedziałek
02.04.2018
PONIEDZIAŁEK
W
OKTAWIE WIELKANOCY

i Andrzeja Greń.
2. Prosząc o opiekę Anioła Stróża, błogosławieństwo Boże oraz
zdrowie dla Amelii Kuchnia z okazji Pierwszej rocznicy urodzin i
pamiątki przyjęcia Chrztu Świętego oraz w intencji Rodziców,
Chrzestnych oraz Dziadków.
1. Za zmarłych rodziców: Halinę i Stefana Janiczak.
2. Za zmarłego szwagra Czesława Neukirch w miesiąc po śmierci.

Z
Czwartek
05.04.2018
CZWARTEK W OKTAWIE
WIELKANOCY
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Nieustającej Pomocy oraz dar zdrowia dla syna Jacka z okazji
rocznicy urodzin.

Piątek
06.04.2018
PIĄTEK W OKTAWIE
WIELKANOCY

Sobota
07.04.2018

W pewnej intencji prosząc Bożą Opatrzność o błogosławieństwo,
potrzebne łaski oraz zdrowie.
W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Godzina 900

Sobota
07.04.2018

Prosząc o miłosierdzie Boże dla osoby, która znieważyła Krzyż święty.

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. Za zmarłego ojca Stanisława Jamrozy w drugą rocznicę śmierci.
Niedziela
08.04.2018
II NIEDZIELA WIELKANOCNA –
ROK B
Miłosierdzia Bożego

2. Za zmarłych rodziców i teściów: Krystynę i Zygmunta Habrych
oraz Marię i Stanisława Jastrzębskich.

Czwartek
12.04.2018
Piątek
13.04.2018

Msza nie odbędzie się
Za zmarłego brata Jana Burdę w drugą rocznicę śmierci.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o mądrość serca

Sobota
14.04.2018

i umysłu, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia oraz dar wiary na lata
dojrzałego życia dla Dominika Procyk z okazji 18 – tej rocznicy
urodzin.
1. Za zmarłego szwagra Czesława Neukirch.

Niedziela
15.04.2018
III NIEDZIELA WIELKANOCNA –
ROK B

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dary Ducha
Świętego i Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia dla córki
Bernadetty z okazji rocznicy urodzin.

Czwartek
19.04.2018

Intencja wolna

Złota myśl tygodnia
Wysokość Krzyża jest miarą Bożej miłości, miarą wyrzeczenia się siebie
i oddania się innym (Benedykt XVI).
Święte Triduum Paschalne Męki Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa
29 marca-1 kwietnia
Wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej) rozpoczyna się
najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym, w którym celebrujemy misterium
paschalne: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Wielkanoc wiąże się z żydowską Paschą, która jest wspomnieniem wyjścia
narodu izraelskiego z niewoli w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne
spożycie baranka paschalnego. Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę
paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe i był Barankiem Paschalnym,
który dopełnił zbawczej ofiary.
Oprócz Mszy Wieczerzy Pańskiej na Triduum składają się także piątkowa
Liturgia Męki Pańskiej (jedyny dzień w roku, w którym Kościół nie sprawuje
Eucharystii), oraz Liturgia Wigilii Paschalnej w nocy z soboty na niedzielę,
której przedłużeniem bywa poranna procesja rezurekcyjna (o ile nie było jej
w nocy). Triduum kończą II nieszpory Niedzieli Wielkanocnej.
Pierwsze wzmianki o celebracji Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV wieku. Do
1929 roku na określenie Triduum Paschalnego stosowano termin Triduum
Sacrum. Obecnie używana nazwa pojawiła się w roku 1924.
Zapraszamy
dnia 14-15 kwietnia 2018r.
na spotkanie z Szymonem Hołownia
w Ludwigsburgu, Moldaustr. 20
Szymon Hołownia to polski dziennikarz, publicysta,
dwukrotny laureat nagrody Grand Press. Szerszej
publiczności
znany
jako
prowadzący
programu
telewizyjnego "Mam Talent!" i "Mamy Cię!". Pojawia się
również w programie "Dzień Dobry TVN", przygotowując
prasówkę. Były dyrektor programowy Religia.tv.
Wydał kilkanaście książek o tematyce społecznej i
religijnej, ostatnio „Ludzie w czasach Jezusa" (2016) i „Instrukcję Obsługi
Solniczki" (2017). Założył i prowadzi Fundację Kasisi
i Fundację Dobra Fabryka, finansujących działalność Domu Dziecka w Kasisi
w Zambii, hospicjum w Kabudze w Rwandzie, wiejskiego szpitala i ośrodka
leczenia głodu w Ntamugendze w Dem. Rep. Konga, spółdzielni rolniczej
w Burkina Faso i szkoły zawodowej w Senegalu.

