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POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY
Refleksja- 3 Niedziela Wielkanocna – 15 kwietnia 2018 r
Znany francuski
pisarz
François Mauriac został
zagadnięty kiedyś ironicznie
przez pewnego dziennikarza:
„Panie Mauriac, szanuję
pana
jako
człowieka
wykształconego i mądrego.
Stoi pan mocno w świecie.
Ale jednego nie mogę
zrozumieć: tego, że pan jest
katolikiem. Jak może pan
wierzyć w życie po śmierci?
Jak pan sobie to wyobraża? Jak ma ono – pańskim zdaniem – wyglądać?”.
Laureat literackiego Nobla odpowiedział zaskakująco: „Ja sobie
w ogóle niczego nie wyobrażam. Zostawiam tę sprawę Panu Bogu i nie
mieszam się w to, jaką niespodziankę chce On zgotować dla swoich”.
Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu miał upodobanie w zaskakiwaniu
swoich wyznawców. Ukazuje się nagle Marii Magdalenie, innym razem
zatrzymuje kobiety, które przerażone uciekają zobaczywszy odsunięty kamień
i pusty grób. Mimo drzwi zamkniętych zjawia się nagle w Wieczerniku czy nad
Jeziorem Tyberiadzkim, czyniąc cud obfitego połowu.
W dzisiejszej Ewangelii zjawia się wśród uczniów, którzy nie ochłonęli jeszcze
po powrocie z Emaus, byli zatrwożeni, pełni lęku. Jakby chciał przyzwyczaić
ich do tego, że zawsze jest z nimi. Choć uczniowie spędzili z Jezusem wiele

czasu, patrzyli na Niego, jednak Go nie rozpoznali. Powód? W ich
rozumowaniu nie było miejsca na uwierzenie czy zdumienie. Uczniowie zdają
się pytać: jak to, On naprawdę żyje, jest pośród nas i każe wierzyć, że ból
i cierpienie, męka i śmierć to tylko droga ku życiu?
W swoim myśleniu niejednokrotnie jesteśmy podobni do apostołów, którzy
wiedzą, że nic nie może się zmienić. A myśmy się spodziewali, że będzie
inaczej, że zwycięży dobro ludzkich serc, gotowość do poświęceń, a wyszło
inaczej. Czy to, co widzimy wokół nas, czy sposób, w jaki o tej rzeczywistości
mówimy i piszemy, jak ją pokazujemy, jest jedynym z możliwych? Czy
scenariusz, jaki podpowiada nam nasze rozżalone serce, jest prawdziwą wersją
wydarzeń? I tak, i nie. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to jest to wersja
prawdziwa. Ale jeśli zmartwychwstał, to oznacza, że również i my
zmartwychwstaniemy, a nasze życie może się zmienić.
Opowiadanie - Dlaczego krzyczymy?
Pewnego dnia nauczyciel zapytał swoich uczniów:
- Dlaczego ludzie krzyczą, gdy są zagniewani?
- Krzyczą, gdyż tracą cierpliwość – odpowiedział jeden z uczniów
- Ale dlaczego krzyczysz, gdy jakaś osoba stoi tuż przy tobie? – spytał
ponownie nauczyciel
- Krzyczymy, bo chcemy, by druga osoba na pewno nas usłyszała – powiedział
ktoś inny.
Nauczyciel spytał ponownie:
- A więc nie można rozmawiać normalnym głosem?
Padło wiele innych odpowiedzi, ale żadna nie przekonała nauczyciela. Wtedy
powiedział:
- Wiecie, dlaczego krzyczymy na innych, kiedy jesteśmy zdenerwowani? Otóż,
gdy dwie osoby gniewają się na siebie, ich serca bardzo się od siebie oddalają.
Aby sobie z tym poradzić, trzeba krzyczeć, by móc się usłyszeć. Im bardziej
ludzie są zagniewani, tym głośniej muszą krzyczeć, by móc się usłyszeć. A co
się dzieje, gdy dwie osoby są zakochane? One nie krzyczą, mówią do siebie po
cichutku. Dlaczego? Bo ich serca są bardzo blisko siebie. Odległość między
nimi jest niewielka. Czasami są tak blisko siebie, że ich serca nawet nie mówią,
ale szepczą. A gdy miłość jest jeszcze większa, niepotrzebny jest nawet szept,
wystarcza patrzenie na siebie. Serca rozumieją się doskonale. Tak się dzieje,
gdy dwie osoby się kochają.
Na koniec nauczyciel dodał:
- Gdy dyskutujecie, nie pozwólcie, by wasze serca oddalały się od siebie. Nie
używajcie słów, które mogłyby to sprawić. Może się zdarzyć, że dystans między
sercami będzie tak wielki, iż nie odnajdą do siebie powrotnej drogi.

Na wesoło
Mama daje ostatnie zalecenia córeczce przed wyjściem do kościoła i upewnia
się:
- A dlaczego w kościele musimy zachowywać się cicho?
- Bo są tam ludzie, którzy śpią
Przerażony pacjent wpada na SOR:
- Panie doktorze, zjadłem pizzę razem z opakowaniem. Czy teraz umrę?
- No cóż, wszyscy umrzemy.
- Wszyscy umrzemy?! O Boże, co ja zrobiłem!
Ogłoszenia
1. W imieniu Koła Kobiet, 15 kwietnia po Mszy świętej niedzielnej zapraszamy
wszystkich parafian do salki pod kościołem na kawę i ciasto.
2. W czwartek, 19 kwietnia po Mszy świętej zapraszamy na wieczór biblijny
GRUPY DYSKUSYJNO-MODLITEWNEJ ODNOWA WIARY. Będziemy
kontynuować rozważanie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana
dotyczącego drogi do wiary w Zmartwychwstałego dwóch uczniów śpieszących
do grobu (J 20, 1 – 9).
3. Przypominamy, że 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.
4. Zapraszamy w każdą sobotę na wspólną modlitwę różańcową przed Mszą
świętą, czyli o godzinie 1800, prowadzoną przez Koło Różańcowe naszej parafii.
5. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ, ZWANĄ NIEDZIELĄ DOBREGO PASTERZA, czyli 22
kwietnia będziemy gościli w naszej wspólnocie księdza Grzegorza Pawlaka,
proboszcza parafii Świętego Brata Alberta. Ofiara z tacy niedzielnej zostanie
przekazana na dokończenie prac budowlanych przy kościele w Jaworzu.
6. W czwartek, 26 kwietnia nie będzie w naszej parafii Mszy świętej
o godzinie 1900.
7. Zapraszamy najmłodszych naszych parafian wraz z rodzicami w niedzielę,
29 kwietnia o godzinie 1015 na Mszę świętą z niespodzianką dla dzieci.
8. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie się
w niedzielę, 6 maja.

9. Dzieci, które w ubiegłym roku przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa do
swoich serc, zapraszamy wraz z rodzicami do przeżycia Mszy świętej
rocznicowej, w niedzielę, 13 maja. Zapraszamy również inne dzieci do
uczestnictwa w tej Mszy świętej.
10. W dniach od 18 do 29 września 2019 roku chcemy zorganizować
pielgrzymkę do Boliwii. Koszt pielgrzymki wynosi około 2.500 Euro.
Przewodnikiem tej pielgrzymki będzie ksiądz Artur Chwaszcza, proboszcz
parafii w La Asunta, którą wspieramy materialnie. Plan pielgrzymki można
znaleźć na półkach przy wyjściu z kościoła. Osoby chętne prosimy o kontakt
z księdzem Piotrem i Panem Mirosławem Dyrczem.
11. 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: 19.04. – 13.05.2018
Data

Intencja
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

Za zmarłego Zdzisława Olejnik.
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.

Czwartek
26.04.2018

Msza nie odbędzie się

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
Grzegorza.

Niedziela
29.04.2018
V NIEDZIELA WIELKANOCNA –
ROK B

2. Za zmarłego Stanisława Gołaszewskiego w 18 – tą rocznicę śmierci.
3. Przez wstawiennictwo świętej Rity prosząc o łaskę wiary i powrót do
praktyk religijnych dla córki Małgorzaty oraz za zmarłą mamę
Bronisławę Rutka.

Czwartek
03.05.2018

Za zmarłego męża Rudolfa Smidek.

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

1.

Z

podziękowaniem

za

otrzymane

łaski,

prosząc

o

Boże

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla synowej
Sobota
05.05.2018

Agaty z okazji rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski w rodzinie.
2. Dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo Matki Bożej

Wspomożenia Wiernych o wyproszenie u Boga łaski zdrowia
błogosławieństwo i dalszą opiekę dla: Grażyny, Aliny i Marka
Mierwald.
Niedziela
06.05.2018
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA –
ROK B

W INTENCJI DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH, ZA ICH RODZICÓW I
CHRZESTNYCH.

Czwartek
10.05.2018

Intencja wolna

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Piątek
11.05.2018

Intencja wolna
1. Przez wstawiennictwo świętego Jana z podziękowaniem za otrzymane
łaski prosząc Chrystusa Dobrego Pasterza o błogosławieństwo Boże,
potrzebne łaski i dar zdrowia dla męża i ojca Jana Tomoń z okazji

Sobota
12.05.2018

50 – tej rocznicy urodzin.

2. Za zmarłego ojca Stanisława.

1. W INTENCJI DZIECI, KTÓRE W MINIONYM ROKU PO RAZ PIERWSZY
PRZYSTĄPIŁY DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Niedziela
13.05.2018
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA –
ROK B

oraz w intencji ich Rodziców.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo
Matki

Bożej

Nieustającej

Pomocy

o

dalszą

Bożą

opiekę,

błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki Margarety i Jej Rodziny.

Złota myśl tygodnia
Zdziwienie, zaskoczenie to początek zrozumienia (José Ortega y Gasset).

