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

Refleksja2 Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia
Bożego – 8 kwietnia 2018 r
Dzięki
Bożemu
Miłosierdziu
mamy
możliwość uczestniczenia w Misterium
Narodzin
i
Życia,
Śmierci
i
Zmartwychwstania, Zbawienia i Glorii
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Boże
Miłosierdzie dało nam nie tylko wiarę, ale i
Sakramenty, które przybliżają nas do Pana.
Przez Sakrament Chrztu zostaliśmy włączeni
w Kościół, w Sakramencie Pokuty
przepraszamy Boga i zyskujemy odpuszczenie
grzechów,
a
poprzez
Eucharystię
uczestniczymy w Jego nieustannie uobecniającej się Ofierze. Naszą
odpowiedzią na Miłosierdzie ma być miłość Boga i bliźniego: „Po tym
poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego
przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego
przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.” (1J 5,2-3)
Słowa Ewangelii o niedowierzającym Tomaszu, zwanym Didymos, któremu
Jezus pozwala dotknąć Swych ran, możemy odczytać jako Miłosierdzie wobec
tych, którzy byli przed nami, wobec tych, którzy są teraz, wobec tych, którzy
przyjdą po nas, wobec tych wszystkich, którzy nie widząc Boga wierzą w
Niego. Albowiem: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (J 20,29).

Bóg dobrze zna słabość natury ludzkiej i chce nas przed nią bronić. Dlatego też
już w wieczór Zmartwychwstania Jezus wylał na Apostołów Ducha Świętego,
mówiąc im równocześnie „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” (J 20,23). Apostołom dał moc
odpuszczania grzechów, nam dał spowiedź jako oręż do walki z grzechami.
Czyż można wątpić w Jego Miłosierdzie?
Opowiadanie – Zamarznięty staw
Pewnego razu po zamarzniętym stawie jeździli na łyżwach dwaj mali
przyjaciele. Popołudnie było bardzo zimne i pochmurne. Łyżwiarze z radością
pokonywali kolejne metry, gdy nagle lód załamał się i jeden z chłopców znalazł
się pod nim. Staw wprawdzie nie był głęboki, ale woda zaczęła szybko
zamarzać. Drugi chłopiec natychmiast pobiegł na brzeg, chwycił największy
z kamieni, jaki udało mu się znaleźć, i wrócił tam, gdzie jego przyjaciel wpadł
do wody. Z całych sił zaczął uderzać kamieniem w lód, aż w końcu udało mu
się go rozbić. Złapał przyjaciela za rękę i pomógł mu wydostać się z przerębli.
Gdy zjawili się strażnicy i zobaczyli, co się stało, zdumieni zastanawiali się
głośno:
- Lód był gruby i mocny, jak więc chłopak mógł go rozbić?
W tym momencie pojawił się jakiś starzec i powiedział:
- Ja wiem jak.
- Tak? Więc? – spytali.
Staruszek odpowiedział:
- Zrobił to, ponieważ nie było przy nim nikogo, kto by mu powiedział, że się nie
da.
Na wesoło
- Powinieneś stać się prawdziwym żołnierzem Chrystusa – mówi proboszcz do
parafianina, który nie chodzi do kościoła.
- Ależ proszę księdza, ja już jestem żołnierzem Chrystusa! – broni się
parafianin.
- To dlaczego nigdy nie widzę cię w kościele?
- Bo ja jestem tajnym agentem.
Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny.
Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi:
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadzia:
- Czemu tak mało?

Ogłoszenia
1. W następujące czwartki miesiąca kwietnia, to jest 12 oraz 26 nie będzie
w naszej parafii Mszy świętej o godzinie 1900.
2. Od 13 kwietnia do 5 maja zajęcia z religii grupy przedszkolnej odbywać
się będą w piątki od godziny 1630 do godziny 1700, zaś zajęcia dla dzieci
z grupy przygotowującej się do przyjęcia Pierwszej Komunii będą
rozpoczynać się już o godzinie 1700.
3. Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy w najbliższy piątek, 13 kwietnia
o godzinie 1700 na modlitwę różańcową w Maria-Garten, w Remseck-Hochberg,
Haldenstr. 40.
4. Po Mszy świętej w piątek, 13 lutego zapraszamy do wspólnej modlitwy
RÓŻAŃCA DO SIEDMIU BOLEŚCI, któremu przewodniczyć będzie Apostolstwo
Dobrej Śmierci.
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 najbliższą sobotę, czyli 14 kwietnia po Mszy świętej do wzięcia
udziału w wieczorze ze znanym dziennikarzem i autorem wielu ciekawych
książek – Szymonem Hołownią. Będzie można zakupić książki Jego autorstwa,
otrzymać dedykację oraz zadawać pytania dotyczące wiary, pracy dziennikarskiej
czy też pomocy niesionej dzieciom w Afryce.
7. W imieniu Koła Kobiet, 15 kwietnia po Mszy świętej niedzielnej zapraszamy
wszystkich parafian do salki pod kościołem na kawę i ciasto.
8. Zapraszamy najmłodszych naszych parafian wraz z rodzicami w niedzielę,
29 kwietnia o godzinie 1015 na Mszę świętą z niespodzianką dla dzieci.
9. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
pięknego przeżycia Triduum Paschalnego oraz Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego w naszej parafii. Bóg zapłać: Pani Zakrystiance, Paniom: Elżbiecie L.,
Łucji R., Teresie S. oraz Irenie A. za dekoracje przy polskim ołtarzu. Panu
Organiście, Grzegorzowi M. za oprawę muzyczną, naszej scholii muzycznej
w składzie: Barbara M., Anna F., Anna S., Aleksandra P., Służbie Liturgicznej
Ołtarza na czele z Davidem M., Lektorom i Kantorom, Nadzwyczajnym
Szafarzom Komunii Świętej oraz grupom modlitewnym. Dziękujemy naszym
wiernym za liczny udział w Triduum Paschalnym.
10. 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.

Plan intencji: 08.04. – 05.05.2018
Data

Intencja
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 i

Sobota
14.04.2018

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.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc Chrystusa Dobrego

Czwartek
19.04.2018

Pasterza o łaskę zdrowia błogosławieństwo i dalszą opiekę dla
rodziców: Aliny i Longina Czupryniak.

Piątek
20.04.2018

Intencja wolna
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo

Sobota
21.04.2018

Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie, Boże błogosławieństwo na
dalsze lata życia dla Joanny i Dariusza z okazji 25 – tej rocznicy
ślubu.

W intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci prosząc przez
Niedziela
22.04.2018
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA –
ROK B

wstawiennictwo Matki Bożej o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
dla żyjących członków grupy modlitewnej oraz o szczęśliwą wieczność
przy Bogu dla zmarłych członków i za zmarłych z ich rodzin.
Msza nie odbędzie się

Czwartek
26.04.2018

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo
Piątek
27.04.2018

Matki Bożej Nieustannej Pomocy o Boże błogosławieństwo, mądrość
serca i dar zdrowia dla córki Mileny Okupskiej z okazji rocznicy
urodzin.
1. Za zmarłych krewnych: Mariana i Czesława Kreczko.
2 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy prosząc o

Sobota
28.04.2018

Boże błogosławieństwo, dar zdrowia oraz potrzebne łaski na dalsze lata
wspólnego życia dla Bogumiły i Jarosława Tobisów z okazji 28 – mej
rocznicy ślubu.
1. Za zmarłego męża Jerzego w rocznicę śmierci oraz za zmarłego syna

Niedziela
29.04.2018
V NIEDZIELA WIELKANOCNA –
ROK B

Grzegorza.
2. Za zmarłego Stanisława Gołaszewskiego w 18 – tą rocznicę śmierci.

Czwartek
03.05.2018

Intencja wolna

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ M ARYI
PANNY,
KRÓLOWEJ POLSKI

Piątek
04.05.2018
WSPOMNIENIE
ŚWIĘTEGO FLORIANA,
MĘCZENNIKA

Sobota
05.05.2018

Za zmarłą Irenę Strycka w 60 – tą rocznicę śmierci oraz za zmarłą Annę
Pietor.
W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryji Panny.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Godzina 900

Złota myśl tygodnia
Przebaczenie wyzwala duszę. Dlatego jest w nim taka siła (Nelson Mandela).

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.
14.04.2018 Sobota
Ludwigsburg
18.30 Msza święta ze słowem Pana Szymona.
Obraz Polaka - katolika lub moja wizja katolicyzmu- kim ma dzisiaj być katolik?
19.30 - wieczór autorski plus podpisywanie książek (salka pod kościołem)
15.04.2018 Niedziela
Ludwigsburg
10.15 - Msza święta ze słowem Pana Szymona - Czy dzisiaj wstydzimy się
Kościoła, Jezusa?
Heilbronn
12.30 – Msza św. ze słowem Pana Szymona
13.30 spotkanie w kościele St. Michael w Heilbronn

