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POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY
Refleksja- 4. Niedziela Wielkanocna – 22 kwietnia 2018 r.
Jezus porównuje się do pasterza, a ludzi
Mu powierzonych do stada owiec, którymi
się pasterz zajmuje. Mówi, że jest dobry i
zależy Mu na dobru owiec. Do tego
stopnia, że odda za nie swoje życie sam z
siebie, przez nikogo nie przymuszony.
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich” (J 15,13). Pokazał to przez swoją
śmierć na krzyżu, gdzie do końca nas
umiłował i oddał życie za każdą i każdego
z nas. Pan jest moim pasterzem… Jaki
obraz Pasterza noszę w swoim sercu? Jak
traktuję tę miłość, jaką mnie obdarza? Do
jakiego poświęcenia byłbym zdolny w imię tej miłości?
Jako dobry pasterz On opiekuje się swoimi owcami, bo zna je dobrze,
w przeciwieństwie do najemnika, któremu nie zależy na owcach. Gdy pojawia
się wilk, jako zagrożenie, to najemnik ucieka i zostawia owce same sobie. Wilk
je porywa i rozprasza. Dobry pasterz jest ze swoimi owcami w dobrych i złych
chwilach, tak rodzi się wzajemne zaufanie i poznanie. Chce poznać i daje się
poznać. Czy daję się Jezusowi poznać? Czy znam Jego głos? Na ile w trudnych
chwilach umiem Mu zaufać?
Jezus będąc dobrym pasterzem chce zjednoczyć wszystkie owce w jednej
owczarni. Pragnie byśmy wszyscy byli „jednego serca i jednego ducha”.

Pomimo wielu różnic jakie między sobą dostrzegamy, każdy z nas ma to samo
serce, które tak samo bije. Jezusowi bardzo zależało na jedności, ale ona
zaczyna się właśnie w naszych sercach, najpierw tam musimy być scaleni,
zjednoczeni, abyśmy potrafili patrzeć na drugiego człowieka, jak na siostrę
i brata.
Opowiadanie - O słuchaniu
Pewien zaproszony na ślub przyjaciela chłopak był zdumiony ilością osób, które
składały życzenia nowożeńcom i witały się z ich rodzinami. Zauważył, że
wszyscy wypowiadali mechanicznie wiele kurtuazyjnych słów, zupełnie siebie
nie słuchając. On też stanął w kolejce, a gdy dotarł do pierwszego krewnego,
powiedział spokojnie z uśmiechem:
- Dzisiaj umarła moja żona
Odpowiedź brzmiała:
- Tysięczne dzięki, bardzo miło z twojej strony!
To samo zdanie powtórzył innemu krewnemu, a ten mu odpowiedział:
- Jak miło, stokrotne dzięki!
Wreszcie dotarł do pana młodego. Także do niego wypowiedział to samo
zdanie. Tym razem odpowiedź brzmiała:
- Dzięki! Teraz kolej na ciebie, mój stary!
Wśród ludzi urzeczywistnia się dzisiaj dawna biblijna sentencja: „Mają oczy,
ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą”.
Ogłoszenia
1. W dzisiejszą niedzielę, zwaną NIEDZIELĄ DOBREGO PASTERZA, gościmy
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.
2. W czwartek, 26 kwietnia nie będzie w naszej parafii Mszy świętej o godzinie
1900.
3. Przypominamy, że do 5 maja zajęcia z religii grupy przedszkolnej odbywać
się będą w piątki od godziny 1630, zaś zajęcia dla dzieci komunijnych będą
rozpoczynać się 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. Zapraszamy najmłodszych naszych parafian wraz z rodzicami w niedzielę,
29 kwietnia o godzinie 1015 na Mszę świętą z niespodzianką dla dzieci.

6. Ministrantów zapraszamy na spotkanie w niedzielę, 29 kwietnia
po Mszy świętej.
7. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie się
w niedzielę, 6 maja.
8. 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.
9. Spotkania do Bierzmowania odbędą się w soboty: 28 kwietnia, 5 maja oraz
9 czerwca. Próba przed Bierzmowaniem w sobotę, 16 czerwca o godzinie 12 00.
10. W dniach: od 22 do 24 czerwca będziemy gościli w naszej parafii KSIĘDZA
BISKUPA ORDYNARIUSZA DIECEZJI KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKIEJ EDWARDA
DAJCZAKA. W sobotę, 23 kwietnia o godzinie 1200 Ksiądz Biskup udzieli
młodzieży naszej diecezji Sakramentu Bierzmowania, zaś 24 kwietnia będzie
przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej i wygłosi Słowo Boże podczas
pielgrzymki Polskich Parafii do Ellwangen. Chcemy dać świadectwo naszej
wiary i pięknie zaprezentować naszą parafię, dlatego już dzisiaj zapraszamy do
licznego udziału w tych wydarzeniach. Do Ellwangen będzie można pojechać
wynajętym autokarem. Koszt przejazdu wynosi 10 Euro. Zapisu i wpłaty
pieniędzy można dokonać w zakrystii do niedzieli, 6 maja.
11. 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. Plan pielgrzymki można znaleźć na półkach przy wyjściu z
kościoła. Osoby chętne prosimy o kontakt z księdzem Piotrem i Panem
Mirosławem Dyrczem.
12. 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.
Na wesoło
Podczas lekcji religii katecheta pyta:
- Apostoł Paweł napisał pewną liczbę listów. Czy możecie wymienić niektóre?
- Pierwszy list, drugi list...

Chłopak do dziewczyny:
- Mój promyczku, moje światełko, moje słoneczko...
- Nie ściemniaj!
Złota myśl tygodnia
Owca idzie za owcą, jak czyni matka, tak czyni córka (Talmud).
Plan intencji: 22.04. – 13.05.2018
Data

Intencja
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.

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 Agaty
z okazji rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski w rodzinie.
Sobota
05.05.2018

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.
1. Za zmarłego Zdzisława Olejnik.

Czwartek
10.05.2018
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

2. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, prosząc o powrót do zdrowia,
siłę pokonania choroby oraz nadzieję dla Iwony.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc Chrystusa Dobrego

Piątek
11.05.2018

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

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 50 –
Sobota
12.05.2018

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.

Wszystkich ministrantów oraz kandydatów zapraszamy na spotkanie w
niedzielę, 29 kwietnia po Mszy świętej.

Przy ołtarzu jest
miejsce dla Ciebie.
Jezus czeka na
chłopców i
dziewczyny
naszej Parafii.
Kontakt z
ks.Piotrem.

