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POLSKA PARAFIA KATOLICKA W LUDWIGSBURGU
pw. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Z JASNEJ GÓRY
Refleksja- 5. Niedziela Wielkanocna – 29 kwietnia 2018 r.
W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam
także na wieki”. Wiara nasza odnosi się przede wszystkim do owego „wczoraj”
(wierzę, że Jezus umarł i zmartwychwstał) oraz „dziś” (wierzę, że nadal żyje).
Nadzieja natomiast skierowana jest ku rzeczom ostatecznym - ku wieczności:
oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Miłość zaś skierowana jest ku
Jezusowi. To również w Jego imię, w imię Jezusa Chrystusa, mamy się
wzajemnie miłować - napomina apostoł Jan. A miłość do Jezusa i do braci
mamy realizować w naszej codzienności, a więc „dziś”, w każdej chwili życia.
O tajemnicy wzajemnej miłości Boga i człowieka mówi przypowieść o winnym
krzewie: „Trwajcie we Mnie, a Ja w Was trwać będę”. Podobną myśl przekazuje
nam św. Jan: „Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim”.
Trwać w Bogu - to znaczy żyć w łasce uświęcającej i spełniać Jego wolę. Trwać
w Bogu - znaczy żyć w Jego obecności. Gdzież może być człowiekowi
bezpieczniej?
Ostateczny cel miłości obejmuje więcej niż to wszystko, co może owa miłość
urzeczywistnić „teraz”. Prawdziwa miłość nie ustaje nigdy, póki na tej ziemi
wzrasta, zawsze pragnie „bardziej” i „więcej” dawać i przyjmować. Słyszymy
czasem słowa: kocham cię bezgranicznie.
Taka bezgraniczna - obustronna - miłość
dotknęła Szawła i przemieniła gorliwość
prześladowcy w gorliwość wyznawcy.
Ogarnięty taką miłością cały Kościół
„rozwijał się i żył”, i nadal żyje
napełniając się pociechą Ducha Świętego.

Tak jak na początku swego istnienia, tak i dzisiaj Kościół rozwija się dzięki
napełnianiu się Duchem Świętym. To Duch Święty jest tą mocą, która powoduje
wzrost w życiu każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Dzięki Niemu
rozpoznajemy obecność Jezusa pośród nas. To On swym tchnieniem budzi,
powołuje nowe zastępy misjonarzy, ewangelizatorów, by głosili słowo Boże. To
dzięki Niemu trwamy w jedności, czego obrazem jest winny krzew. Trwać - to
nie znaczy żyć w bezruchu. Trwać to nie bezczynność. Wobec pokus
i przeciwności tego świata trwanie jest szczególną walką.
Opowiadanie – Prostota
Pewien mężczyzna nie mógł zasnąć, gdyż prześladowała go jakaś zmora. Gdy
tylko kładł się do łóżka, miał wrażenie, że jakiś straszliwy potwór zaczyna
poruszać się pod posłaniem. Sparaliżowany strachem, spędzał noc na
nasłuchiwaniu.
Lekarz próbował przemówić mu do rozsądku. Przepisał silny środek nasenny,
po którym zmory, niestety, jeszcze bardziej się nasiliły.
- Każdej nocy jakiś spragniony krwi potwór zakrada się pod moje łóżko!
Słynny profesor poradził mu akupunkturę oraz kosztowną kurację
homeopatyczną. Bez rezultatu. Zmory nie przestawały go dręczyć.
Mężczyznę zaprowadzono do słynnego psychoanalityka, który zalecił mu
dwadzieścia wizyt z zastosowaniem najlepszych technik hipnotycznych.
Rozpoczęła się terapia. Po dwóch spotkaniach psychoanalityk nie zobaczył
więcej pacjenta
- Co się stało? Czy to możliwe, by zaledwie dwie wizyty zadziałały tak
cudownie?
Profesor, ponieważ był ciekaw, jak potoczyły się dalej sprawy, odszukał
pacjenta i spytał o zdrowie.
Mężczyzna spokojnie odpowiedział:
- Pewnego wieczoru, gdy czułem się szczególnie udręczony, powiedziałem
o tym mojemu proboszczowi. Wysłuchał mnie i poradził bym odpiłował nogi od
łóżka, aby materac leżał bezpośrednio na podłodze. Tak też zrobiłem.
Odzyskałem spokój i sen.
Na wesoło
- Mamo! – woła ośmioletnia Basia. – Mówiłaś mi, że Pan Bóg jest w niebie,
a nasza siostra katechetka powiedziała, że Bóg jest w kościele. Gdzie więc jest
naprawdę?
Mama, niezbyt biegła w teologii, po chwilowym zakłopotaniu taką znalazła
odpowiedź:
- Widzisz, stałe mieszkanie Bóg ma w niebie. W kościele zaś ma biuro,
w którym załatwia ludzkie sprawy.

W autobusie straszny tłok.
- Nie pchaj się pan na chama!
- O, przepraszam, nie wiedziałem z kim mam do czynienia.
Ogłoszenia
1. W tym tygodniu przypadają: Pierwszy czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca:
w czwartek, 3 maja od godziny 1500 Adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. O godzinie 1830 pierwsze
nabożeństwo majowe.
W piątek, 4 maja od godziny 1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciszy.
W Sobotę, 5 maja o godzinie 900 Msza święta ku czci Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny i wspólny Różaniec w intencji Obrony życia.
2. Zapraszamy na Wieczór biblijny w czwartek, 3 maja, po Mszy świętej.
Rozważać będziemy słowa Jezusa: Ja jestem dobrym pasterzem z Ewangelii
według świętego Jana (J10, 11 – 18).
3. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w majowych nabożeństwach ku czci
Matki Bożej. Nabożeństwa będą odprawiane pół godziny przed Mszą świętą.
4. 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.
5. Dzieci po Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy na lekcję religii z księdzem
Piotrem w pierwszy piątek miesiąca, czyli 4 maja o godzinie 1700.
6. Spotkania do Bierzmowania odbędą się w następujące soboty: 5 maja oraz
9 czerwca o godzinie 1700. Próba przed Bierzmowaniem w sobotę, 16 czerwca
o godzinie 1200.
7. Zapraszamy w każdą sobotę na wspólną modlitwę różańcową przed Mszą
świętą, czyli o godzinie 1800, prowadzoną przez Koło Różańcowe naszej parafii.
8. Członków Róż Różańcowych naszej parafii zapraszamy na wymianę tajemnic
różańcowych wyjątkowo w sobotę, 5 maja o godzinie 1830.
9. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie się
w przyszłą niedzielę, czyli 6 maja.
10. W czwartek, 10 maja przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
Zapraszamy na Mszę świętą o godzinie 1015.
11. W piątek, 11 maja po Mszy świętej zapraszamy do wspólnej modlitwy
Różańca do Siedmiu Boleści, której przewodniczyć będzie Apostolstwo Dobrej
Śmierci.
12. Osoby pragnące zaangażować się w przygotowania do Uroczystości Bożego
Ciała zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w kościele po Mszy świętej
w sobotę, 12 maja.
13. 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.
15. Wszystkich Parafian w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego przy
Polskiej parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry
w Ludwigsburgu zapraszamy w niedzielę, 13 maja po Mszy świętej na
Nabożeństwo pamięci do Luitpoldkaserne Ludwigsburg, gdzie znajduje się
tablica pamiątkowa poświęcona Polakom w Ludwigsburgu z czasów II wojny
światowej i krótko po niej.
16. W dniach: od 22 do 24 czerwca będziemy gościli w naszej parafii Księdza
Biskupa Ordynariusza diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Edwarda Dajczaka.
W sobotę, 23 czerwca o godzinie 1200 Ksiądz Biskup udzieli młodzieży naszej
diecezji Sakramentu Bierzmowania, zaś 24 czerwca będzie przewodniczył Mszy
świętej koncelebrowanej i wygłosi Słowo Boże podczas pielgrzymki Polskich
Parafii do Ellwangen. Chcemy dać świadectwo naszej wiary i dobrze
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.
17. W dniach od 18 do 30 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.
18. 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.

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

Plan intencji: 03.05 – 13.05.2018
Data

Intencja

Czwartek
03.05.2018
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ M ARYI
PANNY,
KRÓLOWEJ POLSKI

Godzina 1900
Piątek
04.05.2018
WSPOMNIENIE
ŚWIĘTEGO FLORIANA,
MĘCZENNIKA

Godzina 1830
Sobota
05.05.2018

Za zmarłego męża Rudolfa Smidek.

1. Za zmarłą Irenę Strycka w 60 – tą rocznicę śmierci oraz za zmarłą
Annę Pietor.
2. Za zmarłą mamę Anielę Tomoń.
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

Godzina 1830

u Boga łaski zdrowia

błogosławieństwo i dalszą opiekę dla: Grażyny, Aliny i Marka
Mierwald.
3. Za zmarłą Zofię Kasica w drugą rocznicę śmierci.

Niedziela
06.05.2018
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA –
ROK B

W INTENCJI DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH, ZA ICH RODZICÓW I
CHRZESTNYCH.

Godzina 1015
Czwartek
10.05.2018
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Godzina 1015

1. Za zmarłego Zdzisława Olejnik.
2. Przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II prosząc o powrót do
zdrowia, siłę do pokonania choroby oraz nadzieję dla Iwony.

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc Chrystusa Dobrego
Piątek
11.05.2018
Godzina 1830

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,

Sobota
12.05.2018

potrzebne łaski i dar zdrowia dla męża i ojca Jana Tomoń z okazji 50 –
tej rocznicy urodzin.

Godzina 1830

2. Za zmarłego ojca Stanisława.

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

oraz w intencji ich Rodziców.

2. Przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II prosząc o dar zdrowia i
szczęśliwe rozwiązanie dla żony Anny, o dar upragnionego potomstwa
dla małżonków, aby w ich sercach zagościło tak długo wyczekiwane
Niedziela
13.05.2018

szczęście.

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA –
ROK B

3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo
Godzina 10

15

Matki

Bożej

Nieustającej

Pomocy

o

dalszą

Bożą

opiekę,

błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki Margarety i Jej Rodziny.
4.

Z

podziękowaniem

za

otrzymane

łaski,

prosząc

o

Boże

błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz zdrowie dla Tomasza Nocny z
okazji 40-tej rocznicy urodzin oraz w intencji Rodziny Jubilata.

Złota myśl tygodnia
Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza (Theodor Fontane).

