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Drodzy czytelnicy

Czas urlopu tuż, tuż... Są  jeszcze sprawy, które musimy pozałatwiać, aby wszystko
było dopięte na ostatni guzik  i  wreszcie dla wielu, tak długo oczekiwane chwile
wytchnienia. Wypoczynek - wakacje. 
Dla  tych,  którzy  z  takich  czy  innych  względów  się  nie  urlopują,  pozostaje
powiedzenie:  „Jak  się  nie  ma,  co  się  lubi,  to  się  lubi,  co  się  ma”. 

      My natomiast oferujemy Państwu nowe  wydanie naszego informatora, a w nim:
listę osób działających przy Parafii (ciąg dalszy), chwile wspomnień i poezji, kącik
Pań, nasze parafialne reklamy i......

Red.
 

Nie jak ale dlaczego
Ks. Jan Twardowski

„Dlaczego krzyż
uśmiech
rana głęboka
Widzisz
to takie proste
kiedy się kocha”

  Wyniosłość wznieca tylko kłótnie, u zasięgających rady jest  mądrość.
                                                                        Księga Przysłów,   13,10



Już niedługo zmiana warty?
13 listopada 2005 wybory do nowych Rad Parafialnych

Polska Misja Katolicka w Ludwigsburgu jest jedną z czterech Polskich Misji
Katolickich  w Diecezji  Rottenburg  -  Stuttgart,  o  której  bez  obawy  można
powiedzieć, iż tętni w niej życie. Wewnątrz i na zewnątrz. Tak opisują nas inni.
„No, bo u was, to się coś dzieje - a u nas?, Gdyby w naszej Parafii było tylu
Parafian,  co  wy  macie  -  to  byłoby  inaczej”  itp..  Takie  często  słyszy  się
zdania.  

Od powstania Parafii na Grünbühl minęło już ponad 50 lat, a było różnie:
nawet  i  chwiejno,  ale  zawsze  rozsądek  brał  górę.  I  tak  u  schyłku
duszpasterzowania ks. prałata Ignacego Rabsztyna w latach 1978 – 1980 w
polskich Mszach św. uczestniczyło mniej więcej tyle osób, co w tej chwili na
Mszach św. niemieckich lecz po stanie wojennym ławki kościoła szybko się
zapełniały. Czyli wygląda na to, iż musimy najpierw dostać w „kość”, a potem
– „Polak mądry po szkodzie” ? 

W polskich Misjach zanosi się teraz na podobną „powtórkę z rozrywki”!
Jeśli nie weźmiemy w swoje ręce tego, co nam proponują, to damy Diecezji
niemieckiej do zrozumienia, iż jest nam to obojętne. Taka postawa  (z braku
czasu, niewiedzy czy z  wygodnictwa), jedynie prowadzi donikąd i z „tej mąki
chleba nie będzie”!

Na takich właśnie „Parafian” liczą tutejsze władze kościelne, które już
zaplanowały  ostre  cięcia.  Do  2010  r.  zniknie  z  pola  widzenia  około  30%
naszych jednostek duszpasterskich. Nie łudźmy się, że jakoś to będzie. Prawa
niemieckie są powolne, jednak skuteczne. Wiadomo, że Pan Bóg jest wszędzie,
ale  chyba  po  polsku  jest  nam łatwiej  powiedzieć  mu o  swoich  smutkach,
pragnieniach  i  radościach,  aniżeli  w  innym  języku.  Także  ks.  Proboszcz
nawołuje,  by  nie  zniweczyć  i  nie  zaprzepaścić  szansy,  jaką  dają  nam
demokratyczne  wybory  do  Rad  Parafialnych.  Namawia,  by  się  zgłaszali
kandydaci  „do współpracy” z duszpasterzem, by dużo nie mówili,  a  więcej
czynili.
 
Jednak wielu z nas idzie drogą krytyki, która nic nie kosztuje i do niczego nie

zobowiązuje.

Nie  bawmy  się  w  rozliczania,  bo  to  smutne  i  chore.  Lepiej  uderzmy  się
mocniej  w  piersi  (i  jeszcze  gdzie  indziej),  prosząc  P.  Boga  nie  o
przemądrzałość lecz o mądrość.  Wypełnijmy   zadania, które na nas nakłada
czas, w którym żyjemy oraz zadbajmy również  o  to,  by  nam kiedyś,  ktoś  w
przyszłości nie zarzucił, że mogliśmy coś zmienić, a nie uczyniliśmy tego!. 

 
A to, co teraz robimy, czynimy tylko dla nas i dla naszych pokoleń.

Więc do dzieła wg. powiedzenia „ Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”.

Paszewski Stanisław



Osoby oddane Parafii
Cykl tematyczny poświęcony ludziom Polskiej Misji

Katolickiej  w Ludwigsburgu.

Jest wiele osób świeckich, które udzielały się czy współpracowały
z ludwigsburgskim kościołem lub czynią to nadal i tym samym

z a s ł u g u j ą    na   s p o ł e c z n e    u z n a n i e.

Ciąg dalszy:

1.  Urszula  Jovic  –   pomoc  w  uroczystościach  i  imprezach  parafialnych,
międzymisyjnych,  nauczycielka  w szkole  polskiej  za  kadencji  ks.  Z.  Małeckiego,
członkini  grupy  Koła  Kobiet  oraz  współzałożycielka  Stowarzyszenia  Krzewienia
polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy P. M. K. w Ludwigsburgu.

2.  Dragi  Jovic  –  pomoc  w  uroczystościach  parafialnych,  założyciel  polskiej
biblioteki parafialnej ( kadencja ks. Z. Małeckiego).

3. Małgorzata Schilberg – pomoc w imprezach parafialnych, członkini grupy Koła
Kobiet, inicjatorka „kawy szkolnej” za kadencji ks. Z. Małeckiego.

4.  Halina  Tarka  –  pomoc  w imprezach  parafialnych, członkini  Koła  Kobiet  za
kadencji ks. Z. Małeckiego, członkini Rady Parafialnej i chóru. Współzałożycielka
Stowarzyszenia Krzewienia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji
Katolickiej w Ludwigsburgu.

5.  Jerzy  Schilberg  -  pomoc  w  uroczystościach  parafialnych,  członek  Rady
Parafialnej, inicjator „kawy szkolnej” za kadencji ks. Z. Małeckiego.

6. Eugeniusz Oldak -  współorganizator zabaw, pomoc w imprezach parafialnych,
członek Rady Parafialnej za kadencji ks. Z. Małeckiego.

7.   Marian  Hyra  –  pomoc  i  udział  w imprezach  parafialnych,  członek  zespołu
folklorystycznego  „Białe  Orły”  za  kadencji  ks.  Z.  Małeckiego.  Obecnie
współorganizator wielu zabaw, spotkań i różnych uroczystości,  członek i skarbnik
Rady Parafialnej. 
8.  Zofia  Hyra  –  członkini  Koła  Pań  (Kobiet),  współorganizatorka  wielu  zabaw
(spotkań  przy  kawie)  i  różnych  uroczystości  parafialnych  (kadencja  ks.  Z.
Małeckiego oraz ks. E. Bartnika - do chwili obecnej).

9. Grzegorz Jastrzębski - pomoc i udział w imprezach parafialnych za kadencji ks.
Z. Małeckiego i ks. E. Bartnika, były członek Rady Parafialnej za kadencji ks. E.
Bartnika.

10. Roman Rycko -  pomoc i udział  w imprezach parafialnych za kadencji  ks. Z.
Małeckiego i za kadencji ks. E. Bartnika, były członek Rady Parafialnej za kadencji
ks. E. Bartnika, obecnie lektor.

11.  Anna  Gurok – członkini  koła  Różańca  Św.  za  kadencji  ks.  Z.  Małeckiego,
członkini i zelatorka tego koła za kadencji ks. E. Bartnika do chwili obecnej, była
członkini Koła Pań (Kobiet), pomoc w imprezach parafialnych.
C.d.n.                                  Za błędy przepraszamy

REDAKCJA



Warto pami taę ć
1. 2 lipiec (sobota)        -   Nawiedzenie NMP
2. 6   sierpień (sobota)        -   Przemienienie Pańskie

  3. 15 sierpień (poniedziałek)  -   Wniebowzięcie NMP oraz Matki Boskiej Zielnej
(w Polsce – święto kościelne i państwowe)

4. 26 sierpień (piątek)            -    NMP Częstochowskiej
********************************************************************

Powiedzenia Babuni
1.  Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
2. Widziały gały, co brały.
3. Siedź w kącie, a znajdą cię. 
4. Kto ma księdza w rodzie, temu bieda nie dobodzie.
5. Do trzech razy sztuka.
6. Czuj się, jak u siebie w domu.

☼        ♫          ☼
  Msze św. w innych polskich Parafiach:
- Heilbronn-Neckargartach, kościół  p.w. św.Michała, Liebermannstr.18,
   każda niedziela i święto godz. 12.30  
- Kirchheim u/T , kościół  p.w. św.Urlicha, Lindachallee 29 - co druga niedziela godz.12.30
- Nagold, kościół  p.w.św.Piotra i Pawła, Moltkestr.2,  -  co druga niedziela godz.16.30
- Schwäbisch-Gmünd, kościół  p.w. św. Piusa, Kiesäckerstr.4 , 
   każda niedziela i święto o godz. 12.00  -  ks. Franciszek Bogucki, tel. 07171-2517
- Stuttgart, kościół  p.w. św.Tomasza, Falchstr.9,  niedziele i święta o godz.10.30
  środa i pierwszy piątek m-ca  godz. 18.00  ojciec Roman Michalec, tel. 0711-564184
- Sindelfingen, kościół  p.w. NMP Królowej Pokoju, Goldbergstr.26, niedziele i święta  godz 12.30
********************************************************************

 Warsztaty Poetyckie
Spadkobierco!
Papieżowi Benedyktowi XVI

Drogi Pasterzu tęj ziemskiej trzody! –
Dziś masz przed sobą dość trudne zadanie,
gdyż Twe owieczki dla własnej wygody
się rozpraszają - stawiając wyzwanie.

Żądają tego, co czują zmysłami,
chcą tylko „Dzisiaj”, bo „Jutra” nie trzeba. 
Nie liczą się z Tobą, z Kościoła prawami,
„chodzący ślepcy” spragnieni nieba.

Tyś przecież Pasterzem „Boskiego ludu”-
nie pozwól zbłąkanym odchodzić od stada!
Weź całość w swe ręce i dołóż trudu,
by globus minęła „Potopu” zagłada?

Uchwyć Opokę z zwiększoną siłą –
grząską, upadłą, porosłą grzechami,
wyprowadzając z Bagna przygniłą,
tę Marność ludzką nad marnościami!

Stan

  



         Chwila wspomnień
              60 - ta rocznica zakończenia II wojny św.  – 8 maj 2005 r.

                  
 

         Uroczysta Msza św. w kościele p. w. św.Elżbiety

                     
  

                8 maj  2005 r.  godz. 15.00 -  podczas złożenia kwiatów przy mogiłach poległych
Polaków na cmentarzu Neu Friedhoff w Ludwigsburgu 



                                    Boże Ciało 2005
                                 

                   Tegoroczna procesja Bożego Ciała w Grünbühl

Raz w roku w Ludwigsburgu - Grünbühl nie wstydzimy się wyjść uroczyście na ulice.
Idziemy dumnie zamanifestować swą katolicką przynależność, nie „narodową” lecz
„językową” i czynimy to już od czasów powojennych tutaj w Niemczech, w procesję
Bożego Ciała. To świadczy o nas samych, kim jesteśmy, czego chcemy i do kogo
należymy. Wg. obliczeń komputerowych przeprowadzonych w tym dniu, pomimo tzw.
„Pfingstenferien”  (wiele  rodzin  wyjechało)  udział  w  procesji  wzięło  około  500
wiernych. Natomiast w równolegle odbywającej się procesji Eucharystii przy zamku
(Residenzschloss)  uczestniczyło  około  1200  katolików  z  całego   miasta
Ludwigsburga (dane z LKZ z 27 maja 2005 r.). 
Dochodzą nas też słuchy (już od dawna), iż  najchętniej  widziano by naszą grupę
etniczną pod jedną wspólną banderą. 

Powinniśmy być z tego dumni, iż jesteśmy (jeszcze) jedną z trzech Polskich
Misji  w Niemczech (wg. niektórych danych),  w których można kontynuować takie
wartości  tradycji katolickich w swym macierzystym języku. W dużej mierze należy to
zawdzięczać mieszkańcom  4 polskich bloków przy Adalbert-Stifter-Str., którzy tam
od 1963 r.  rokrocznie budują ołtarze,  jak i  zaangażowaniu wielu przyparafialnych
grup,  osób  prywatnych  oraz  przede  wszystkim  naszym  duszpasterzom,  którzy
pomimo  wielu  pewnych  sugestii  ze  strony  zwierzchników  pozostają  twardo  przy
swoim. 

Oby tak dalej!  Stały Czytelnik
          

********************************************************************

9 października 2005 r.  60 – lecie istnienia Polskiej Parafii w
Heilbronn.



Kącik Koła Pań
Z dniem  24 - go stycznia 2005r.  w salkach pod kościołem p. w. św. Elżbiety,
w Grünbühl, Koło Pań rozpoczęło nową formę swej działalności -
“Gimnastykę dla kobiet” 
                                                                  Następny termin to:

4 lipiec - godz. 20.00
Bliższe informacje pod nr. tel. 07141 – 87 13 66  lub  07141 - 41 586 

Aleksandra Panek - Fizjoterapeutka
********************************************************************
Panie z naszego Koła  zapraszają w sobotę dnia 9 lipca br. na godz. 16.00  do biura
parafialnego przy Bebenhäuserstr. 18, 71638 Ludwigsburg

na
„ Wieczór dyskusyjny”

Temat „Betreungsrecht w świetle prawa niemieckiego”. Swój przyjazd na to spotkanie
zapowiedziała również przedstawicielka Diecezji Rottenburg – Stuttgart. 

Wieczór dyskusyjny odbędzie się w języku polskim, a poprowadzi go Pani Zofia
Hyra.

Zapraszamy zainteresowanych 
********************************************************************

3 lipca 2005 r. po Mszy świętej, kolejne niedzielne spotkanie 
przy kawie i ciastku.

********************************************************************
Wystawa malarska polskich artystów o Edycie Stein    
Zamek w Ludwigsburgu  4 - 25 wrzesień 2005

Uroczyste otwarcie wystawy „Hommage a` Edith Stein“ nastąpi w niedzielę dnia 4 września
2005 r. o godz. 15.30  w pomieszczeniach galerii zamkowych „Residenzschloss” w
Ludwigsburgu. 
Jak trafić najprościej?
Wchodząc głównym wejściem do zamku, mamy po lewej stronie restaurację. Idąc dalej, 
w rogu - jest wejście do galerii.
P.S. Organizatorzy proszą o wsparcie osób, które posiadają trochę więcej wolnego czasu
(rencistów, samotnych, bezrobotnych itp.). W godzinach otwarcia  ze strony organizacyjnej  
w galerii musi być obecna jedna lub dwie osoby tzw. „Aufsichtsperson”.
Zapisy u p. Paszewskiego tel. 07141-92 60 31,  p. Okupskiego tel. 07141 - 83 540
lub u p. Panka tel. 07141 - 41 586.
Godz. otwarcia: od poniedzialku do piątku   15.00 - 19.00

         Soboty i niedziele   13.00 - 19.00
Czas trwania wystawy:  04. 09. 2005 – 25. 09. 2005

Organizator:
Stowarzyszenie Krzewienia polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w
Ludwigsburgu e.V. Koło Pań i ks. prof. Wiltold Broniewski ze Stuttgartu.
Wst ę p  woln y Zapraszamy wszystkich serdecznie 



      Chwila wspomnień

  11. 06. 2005 r.

 Zespół „ Kaszuby” z Bytowa podczas występu na Marktplatzu w  Ludwigsburgu

                                 

                  

                                   To jest szpaaaaaaaaaagat!



Kolejna prelekcja organizowana przez Stowarzyszenie Krzewienia polskiego
Języka, Kultury i Tradycji przy P.M.K w Ludwigsburgu e.V. pomału nabiera  
rozpędu. Krótko mówiąc, frekwencja wzrasta!  - Dojrzewamy?

   12 czerwiec 2005 r.

    Dr Piotr Małoszewski z Monachium w czasie spotkania 

Szko ła Po ls ka in formuje
W dn. 10 lipca tego roku, podczas niedzielnej Mszy św. nastąpi uroczyste rozdanie
świadectw z nauki religii. Na tę okoliczność prosi się rodziców dzieci uczęszczających na te
lekcje o przybycie w tym dniu ze swymi pociechami do kościoła na Mszę św.
Natomiast w dniu 22 lipca o godz. 15.00  w salkach szkolnych po kościołem odbędzie się
zakończenie roku szkolnego 2004/2005 oraz wręczenie nagród dzieciom.
„Komitet Rodzicielski” sk ada „Pedagogom” - podzi kowania. ł ę
  Komitet Rodzicielski
********************************************************************
MAMY  NOWE   BIURO  PARAFIALNE
Z dniem 01.01.2006 r. przechodzimy do pomieszczeń przy Moldaustr. 20.

W związku z istniejącymi trudnościami finansowymi w Diecezji Rottenburg-Stuttgart, do
końca tego roku musimy opuścić nasze stare biuro parafialne przy Bebenhäuserstr.18 

w Ludwigsburgu. W zamian za to otrzymujemy inne, tuż przy kościele św. Elżbiety, 

na Moldaustr. 20 w Grünbühl (z tyłu naszego kościoła - nad przedszkolem).
Od dn. 1 stycznia 2006 roku stajemy się  prawnie lokatorami w/w pomieszczeń,
już nie jako Polska Misja Katolicka lecz jako 

  „Polnischsprachige Gemeinde in Grünbühl”. 
                                                                        Rada Parafialna



Przemienienie Pańskie – 6 sierpień

(Ró żani e c  św.  – Ta jemni c a Świ at ła,  czę ś ć  IV)
 Etapy przemiany według św. Matki Teresy z Kalkuty: 

Owocem ciszy jest modlitwa.
Owocem modlitwy jest wiara.
Owocem wiary jest miłość.
Owocem miłości jest służba.
Owocem służby jest pokój..... 

 W obliczu pełnym blasku, Pan Jezus w obecności Piotra, Jakuba oraz Jana rozmawia
z Mojżeszem i Eliaszem, dokonując cudownego przemienienia na Górze Tabor. Głos
z świetlanego, odsłoniętego obłoku mówi: „Oto jest mój syn umiłowany,    w którym
mam upodobanie,  Jego słuchajcie” - Mat.17,5.-  Apostołowie padają na twarz, dotkyka
ich Jezus,  który mówi:  „Wstańcie,  nie lękajcie  się!”.  Tę tajemnicę przypominał  nam
często,  a  zwłaszcza  ostatnio  papież  Jan  Paweł  II,  uczeń  jego.  -  Powstańmy i  nie
lękajmy się!  Bo, tam, gdzie jest tajemnica - jest wiara, tam, gdzie wiara - jest Bóg,
tam, gdzie Bóg – jest życie." – 

********************************************************************

            Warsztaty Poetyckie
Pozdrowienia z ziemi
A u nas? U nas wszystko jest wspania e;ł
Mamy si  wietnie, jest liczna pogoda,ę ś ś
A dary ziemi s  tak doskona e,ą ł

e a  odchodzi  jest nam czasem szkoda.Ż ż ć
Tylko ciekawi jeste my jednego:ś
Zastanawiamy si , czy móg by , Panie, ę ł ś
Przysy a  tu po nas kogo  innego,ł ć ś
Bo mier  sprzykrzy a nam si  nies ychanie!Ś ć ł ę ł  

Marta Dominika Guśniowska

Zastąpi mnie ktoś?
Zastąpi mnie ktoś drugi,
jeśli już zaprzestanę, 
kiedy pójdę po „zasługi”
tam,  przez ową Bramę?

Dobrze będzie, jeśli luka
po tym, co już było,
ciut wypełni się nauką
tego, właśnie Pyłu?

                       Stan



Wystawa żłóbków zakopiańskich w zamku w Ludwigsburgu.
23 października 2005 do 20 listopada 2005  

W ubiegłym roku  na  okres  Adwentu  i  świąt  Bożego  Narodzenia  „Stowarzyszenie
Krzewienia  polskiego Języka,  Kultury i  Tradycji  przy Polskiej  Misji  Katolickiej  w
Ludwigsburgu e.V.” wystawiało w rezydencji zamkowej żłóbek ze szkoły im. Kenara
z Zakopanego. Jak się później okazało, była to pierwsza taka szopka (żłóbek) w 300 -
letniej historii istnienia zamku ludwigsburgskiego. 

I  tym razem,  w  ramach  Roku  Polskiego  w  Niemczech,  ale  ze  zwiększoną
energią i trochę w nietypowym czasie, nasze stowarzyszenie kulturalne chce Państwu
pokazać wszystkie żłóbki zakopiańskie, jakie przedstawiane były w ciągu 10-ciu lat
na kolejowym dworcu gł.  w Stuttgarcie.  Sama nazwa wystawy „ Unterwegs nach
Behtlehem  –  Jugendschnittkrippen”  mówi  za  siebie  i   kojarzy  się  z  Bożym
Narodzeniem.  My  jednak  chcielibyśmy  ukazać  artyzm  młodych  ludzi  w  innym
świetle, od strony twórczej.

Zapraszamy do Ludwigsburga na główny dziedziniec zamkowy, pod filary od
23 października do 20 listopada 2005 r.

Wytawione będą również mniejsze żłóbki ceramiczne, w holu zamkowym lecz
po przeciwnej stronie dziedzińca. W między czasie część dużych żłóbków pojedzie na
dalszą  międzynarodową wystawę  do Włoch.   Będzie  to  prawdobodobnie  pierwsza
taka kolekcja żłóbków w historii zamku, miasta Ludwigsburga i całych Niemiec, do
zwiedzenia której już dzisiaj serdecznie zachęcamy.
   Uroczyste otwarcie nastąpi w niedzielę dnia 23 października br. o godz. 15.30  

Nasze stowarzyszenie kulturalne objęło patronat nad jednym ze żłóbków, który
również w ramach Roku Polskiego w Niemczech, jako „Schlosskrippe” pozostanie dla
zwiedzających na okres Adwentu oraz świąt Bożego Narodzenia od 27 listopada do 6
stycznia 2006 r.. 

Otwarcie w dn. 27.11.2005 r. o godz. 16.00 (niedziela)
Red.

 ********************************************************************

H U M O R                    Rodzice tłumaczą małemu synkowi:
          - My pochodzimy z Polski, a Polska jest za granicą.

Rozmowa kolegów po 25 latach..........           Opowiadają mu wiele rożnych rzeczy o tym
kraju.
Co ofiarowałeś swojej żonie na „Srebrne Gody”?    Po kilku latach, 7- io latek jedzie po raz pierwszy
- Podróż do Australii samolotem.           z nimi do ich Ojczyzny. Zaraz po przyjeździe,
A co podarujesz jej na „Złote gody”?           w domu dziadka wychodzi na balkon i
-Ściągnę  ją  z  tej podróży.                                       z ciekawością pyta swego taty:
*******************************        Tato!, to gdzie jest ta Polska, bo ja jej nie widzę!
Wywiad na ulicy i pytanie do przechodniów:            *********************************
Jak będzie wyglądała Polska w 2015 r.?       Kolega chwali się  koledze:
Mały  wnuczek przechodzący  ze swym       - Kupiłem rasowego pieska na rynku, 
dziadkiem, patrząc na niego, odpowiada.       wilczura niemieckiego.
- Siwa, gruba i stara!             Po paru miesiącach rozmowy ciąg dalszy.

                              Pokazuje tego psa koledze. On patrzy.
      Uszy nie stoją, ogon zakrecony, brzuch przy podłodze.
      - Nooo, to kupiłeś sobie składaka!



A F O R Y Z M Y
Idziesz spać, jest ci licho, wstajesz rano, „Licho” już nie śpi.

       ♥  ♥  ♥  
Jesteśmy „urodzeni ” po to - by być kuszeni.

♥  ♥  ♥  
Jechałbym nad morze, pojechałbym w góry 
lecz mi Panie Boże brakuje kasiury. Stan
********************************************************************

Ellwangen 2005 

  19 czerwca 2005 r.

Tegoroczna pielgrzymka Polskich Misji Katolickich z Diecezji Rottenburg-Stuttgart
do Ellwangen pod hasłem „Do syna swego nas prowadż” należała do „udanych”.
Pogoda dopisała, reszta też (m.i. chór „Emanuel” ze swym organistą A. Opalińskim,
zespół „Krakowiacy” z p. Łucją  Rittershofen i jak zwykle sprawna grupa ze
Schwäbisch-Gmünd, przygotowująca tę pielgrzymkę, z  ks. F. Boguckim na czele).
Ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy zalecił pielgrzymom z korzystania recepty na
życie wg. „Dekalogu” na wzór Papieża Jana Pawła II (z Chrystusem i Maryją). 
Po części artystycznej w wykonaniu dzieci z Sindelfingen, Schwäbisch-Gmünd i
Ludwigsburga oraz nabożeństwie do NMP, licznie zgromadzona grupa pielgrzymów
rozjechała się z miłymi wspomnieniami do siebie – Do następnego razu.    

Pielgrzym



O       G       Ł        O       S        Z        E        N        I         A   
 
Tłumaczenia polsko - niemieckie  i niemiecko - polskie  
TŁUMACZ PRZYSĘGŁY      mgr inż. Barbara Socha             
Gänsbergring 12/1,   71083 Herrenberg
Tel.: 07032-203551, Fax: 07032-203552, E-mail: B.Socha@t-online.de
********************************************************************
   Lekarz  dentysta            LEKARZ OGÓLNY               Krawcowa
    Wanda Gołąbek                            Dr. Janusz Boroń                       ( od niedawna w Niemczech)  

    Zeppelinstr. 1                                 Feuerbacherstr.1                  Anna Tirnitz
  71732 Tamm                     71229 Leonberg                 Kuhäckerstr. 17
    tel. 07141 / 60 28 28                      tel.07152 / 27 133                         74391  ERLlGHEIM

tel. 07143 – 21 384
********************************************************************
Tłumaczenia polsko - niemieckie, niemiecko - polskie w dziedzinie prawniczo- gospodarczej,
korzystne ceny, oferuje mgr germanistyki - Renata Damm
New-York-Ring 44, 71-686 Remseck, Tel/Fax: 07141-9747826   www.renatadamm.yahoo.de
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Płomień Jedności” per internet -  pod adresem: tomasz@okupski.de
********************************************************************
Beskid Śląski – Willa„Jaskółcze Gniazdo ” w Jaworzynce. Informacje:
www.ug.istebna.pl, tel. 0048-33-855-7531, 0048-33-855-2127 lub 0048-500-138602
                        Zapewniamy  wspaniały  wypoczynek  przez  cały rok 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
P O R A D Y      P R A W N E
Został otwarty kącik „Porad Prawnych”. 

W poprzednim numerze naszego wydania informowaliśmy o możliwości korzystania z
usług prawnika i adwokata, który odpowiada na Państwa pytania. Wynika z tego, że
do tej pory wszystko jest po staremu, potrzeba nie istnieje. Gdyby jednak problemy
powstały - listy i zapytania( w języku polskim ) można kierować pod niżej podany
adres.

Rechtsanwalt, Gerhard Kandora, Hauptstr. 5,  70565 Stuttgart-Vaihingen,
Tel. 0711- 613 100, Fax 0711 – 613103, E-Mail: ra.gerhard.kandora@t-online.de
********************************************************************
                                                
  ☼        ♫          ☼       ☼        ♫          ☼         ☼        ♫          ☼         ☼        ♫         ☼

28 lipiec – 10 wrzesie  2005ń   - Wakacje letnie w Badenii
Wirttembergii

Ferie szkolne się zbliżają i czas najwyższy wypocząć!!!
Życzymy wszystkim mile spędzonego urlopu.

     Redakcja



INFORMACJE   STAŁE    PARAFII   LUDWIGSBURG
  Biuro Parafialne
 Bebenhäuserstr.18
 71634 Ludwigsburg
 tel. lub fax 07141 / 80 458

 Msze święte.
Kościół św. Elżbiety
Moldaustr.20
71638 Ludwigsburg-Grünbühl
czwartki godz.19.00 
piątki, soboty godz.18.30
niedziele i święta godz.10.15
ks.kan.prob. Eugeniusz Bartnik
tel. 07141/ 25 10 12 Mobil:0171 / 54 94 991
e-mail: beugeniusz@onlinehome.de

 Szkoła polska.
1. Grupa początkująca:
 soboty w godz.10.00-11.30
2. Grupa młodsza : 
  piątki w godz.14.30-16.00
3. Grupa zaawansowana :
 piątki w godz. 14.30-16.00
4. Grupa młodzieżowa 
  piątki o godz.16.45
Zajęcia odbywają się w salkach pod kościołem.
Nasze nauczycielki to: 
mgr Teresa Strzop tel. 07141 / 87 15 33
mgr Róża Pradelska tel. 07144 / 88 93 20

 Nauka religii w języku polskim
1. Grupa dzieci przedszkolnych:
   piątek od godz.16.00 -16.40
Zajęcia prowadzi mgr Teresa Strzop
2. Grupa młodzieży młodszej -
przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania:
   piątek od godz.16.00 -16.25
3. Grupa dzieci pokomunijnych:
   piątek od godz. 16.25 – 16.50
4. Grupa dzieci przygotowujących się do I Komunii św.:
   piątek  od godz 16.50 – 17.25
Zajęcia prowadzi ks.kan. prob. Eugeniusz Bartnik

 Biblioteka parafialna.
Opiekuje się mgr Róża Pradelska
tel. 07144 / 88 93 20
Czynna w dniach prowadzenia zajęć
szkolnych i w pierwszą niedzielę m-ca.
 
 Spotkania przy kawie i ciastku.
Organizowane przez Koło Pań i inne grupy,
odbywają się w niedziele po mszy św..
Terminy spotkań podawane są na bieżąco   
w kościele. 
 
 Zespół taneczny „ Krakowiacy ”.
Zajęcia prowadzi:
mgr Łucja Rittershofen tel. 07141 / 80 834
Dwie grupy – młodsza i starsza.
Próby odbywają się w piątki, pomiędzy zajęciami
szkolnymi pod kościołem.

Grupa młodzieżowa.
Terminy spotkań podaje ks. Proboszcz

  
  Żywy Różaniec.
Żywy Różaniec: 
w każdą sobotę przed mszą św. o godz. 18.00
Spotkania odbywają się w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca po mszy św.
Zelatorka: Anna Górok,  
tel. 07141 / 35 784

   Grupy posługi liturgicznej 
i ich  opiekunowie
Ministranci – Piotr Imiolczyk
tel. 07141 / 28 72 15
Lektorzy – Roman Rycko
tel. 07146 / 92 86 3
Kantorzy – Jacek Sowiźrał 
tel. 07146 / 57 30
Zakrystianka – Łucja Rittershofen
tel. 07141 / 80 834
Organista – Andrzej Opaliński
tel. 07141 / 90 20 97

  Chór Parafialny „ Emanuel”
Prowadzący: Andrzej Opaliński
tel. 07141 / 90 20 97
Próby chóru w kościele: 
w każdy czwartek o godz.19.30
oraz w sobotę po mszy św. - Panowie

  Rada Parafialna.
Zebrania członków odbywają się co najmniej 
raz na dwa miesiące.
Przewodniczący: ks.kan.prob. E. Bartnik
Wiceprzewodniczący: Jan Panek
tel. 07141 / 41 586

  Centrum Krzewienia polskiego
Języka, Kultury i Tradycji przy
Polskiej Misji Katolickiej 
w Ludwigsburgu T.z.
Członkowie zarządu spotykają się raz na kwartał. 
Przewodniczący ks. kan. prob. E.Bartnik
Wiceprzewodniczący: Stanisław Paszewski
tel. 07141 / 92 60 31

   Wspólnota modlitewna Ruchu
Odnowy w Duchu Świętym
"Miłosierdzie" 
Spotkania modlitewne w każdy poniedziałek 
o 19.30 w kościele.
Prowadzący: 
Jacek Sowiźrał tel. 07146 / 57 30

  Wspólnota „ Ave Maria ”
Kontakt i informacje:
Urszula Miecznikowska
tel. 07141 / 5 39 71

  Wspólnota "Domowego Kościoła"
Ruchu "Światło-Życie" (Oaza)
Spotkania: raz w miesiącu
Para animatorska: Danuta i Dominik Markowie.
tel. 0711 / 86 20 446


