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                        ☼                          ☼                           ☼
Drodzy czytelnicy
Po okresie wypoczynku, pełni nowych sił i energii, jesteśmy od razu konfrontowani
z rzeczywistością. Padają często pytania, dlaczego to „dobre” kończy się tak szybko? A
te codzienne obowiązki,  interesy oraz sprawy znowu każą nam zapomnieć przyjemny
okres urlopowego wypoczynku i wrócić do codzienności, która nie zawsze jest łatwa 
i przyjemna. Na kolejny urlop trzeba trochę? zaczekać. Prosimy jednak nie popadać w
rozpacz,  „Płomień Jedności” postara się skrócić  Państwu ten czas oczekiwania (choćby
na  parę chwil), bo w nim: 
Fraszki,  poezja,  Uśmiechnij  się,  Skuteczna  modlitwa,  Ogłoszenia,  trochę  o  tym i  o
tamtym itp....     Red.

             
Znieczulica Wyjaśnienia

Niech skórę łoją, byle nie moją.  Czasami rzucają cienia – Właśne wyjaśnienia.

Wiedzą lepiej      Różnice
Powiedzą ci sąsiedzi, Nie pojmie głodnego syty,
co masz wyznać na spowiedzi. bo ich różnią apetyty.      

          Jan Sztaudynger

Nasi Poeci
Ernest Bryll
Może będziemy mogli doczekać, doprosić
Dobić się w sobie wiary, co góry przenosi
Lecz chociaż ruszą Alpy, Karpaty stadami
My zostaniemy w miejscu. Kamiennie Ci sami.



Osoby oddane Parafii
Z życia Polskiej Misji Katolickiej w Ludwigsburgu.

Ciąg dalszy:

1.  Danuta  Radaczyńska,  Mirosława  Jastrzębska,  Zofia  Bielawska,  Weronika
Rycko,  Teresa  Strzop,  Ala  Sokalska,  Irena  Lischka  (seniorka),  Małgorzata
Masztalerz, Halina Paszko, Anna Kasica, Róża Mirota, Janina Oldak, Sławomira
Bujok, Wanda Wotta, Krystyna Gardian  i inne -  członkinie Koła Pań (Kobiet) za
kadencji ks. Z. Małeckiego i ks. E. Bartnika, pomoc i udział w imprezach parafialnych
(kawy parafialne, zabawy, spotkania itp.).

2.  Marek Sokalski   -  pomoc i  udział  w imprezach parafialnych za  kadencji  ks.  Z.
Małeckiego i ks. E. Bartnika, były członek Rady Parafialnej(kadencja ks. E. Bartnika)

3. Simon Wotta – pomoc w imprezach parafialnych za kadencji ks. Z. Małeckiego, były
wiceprzewodniczący Rady Parafialnej i lektor za początków kadencji  ks. E. Bartnika,
inicjator pomocy charytatywnej dla Litwy, współzałożyciel Stowarzyszenia Krzewienia
polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Ludwigsburgu.

4. Tadeusz Rogala –  kadencja  ks.  E. Bartnika,  redaktor  „Informatora” polonijnego i
„Kuriera”  parafialnego,  członek  zarządu  Polskiego  Stowarzyszenia  Społeczno
Kulturalnego  w  Stuttgarcie,  współzałożyciel  i  członek  (sekretarz)  zarządu
Stowarzyszenia  Krzewienia  polskiego Języka,  Kultury i  Tradycji  przy Polskiej  Misji
Katolickiej  w  Ludwigsburgu,  współzałożyciel  stowarzyszenia  landowego  w  Badenii
Wirttembergii,  współzałożyciel  zespołu  dziecięcego  „Krakowiacy”,  członek  zarządu
„Kongresu  Polonii  Polskiej”  w  Niemczech,  sekretarz  i  członek  Rady  Parafialnej,
współorganizator zabaw, spotkań i różnych uroczystości parafialnych itp..

5. Wiesława Kocambasi –  kadencja ks. E. Bartnika, założycielka grupy modlitewnej
„Ave  Maryja”,  była  członkini  Rady  Parafialnej,  Koła  Pań  (Kobiet)  i  innych  grup
modlitewnych.

7. Ewa Sowiźrał  –  kadencja ks.  E. Bartnika,  nauczycielka szkoły polskiej, członkini
Koła  Pań(Kobiet),  dyrektorka  Szkoły  Polskiej   w Aldingen   (filia  szkoły  Ambasady
Polskiej z Kolonii), pomoc i udział w akademiach oraz innych imprezach parafialnych.

8. Helena Wörsching – członkini  Koła Pań(Kobiet), udział w spotkaniach przy kawie,
zabawach  i  innych  imprezach  parafialnych  za  kadencji  ks.  Z.  Małeckiego  i  ks.  E.
Bartnika, obecnie  przewodnicząca tego Koła. 

9. Tomasz  Okupski  -  kadencja  ks.  E.  Bartnika,  współorganizator  i  inicjator  zabaw,
spotkań  i  różnych  uroczystości.  Członek  zarządu  Stowarzyszenia  Krzewienia
polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Ludwigsburgu,
z-ca  członka  Ausländerausschuss  przy Urzędzie  Miasta  w Ludwigsburgu.  Obecnie
członek Rady Parafialnej oraz członek chóru.

10. Barbara Okupska – kadencja ks. E. Bartnika, członkini  chóru, współorganizatorka
dziecięcych  zabaw  i  spotkań,  udział  oraz  pomoc  w  różnych  uroczystościach
parafialnych.
C.d.n.                            Za błędy przepraszamy

REDAKCJA



Warto pamiętać
 1. 1 wrzesień (czwartek)  - 66 rocznica wybuchu II wojny św.
 2. 8 wrzesień (czwartek)  - Narodzenie Najświętszej Marii Panny

            3. 14  wrzesień (środa)     - Podwyższenie Krzyża św.
            4. Październik                   - Miesiąc Różańca św.

Październik – miesiącem Różańca Świętego. 
Do odmawiania modlitwy różańcowej wielokrotnie wzywa nas sama Matka
Najświętsza, zwłaszcza podczas objawień w Lourdes, Fatimie i Gietrzwałdzie.

Różaniec  –  z  pozoru  jest  zwykłą  modlitwą,  długą  i  nużącą.  Niektórzy  mówią,  że  to  puste,
bezmyślne wypowiadanie tych samych słów, strata czasu czy „paplanie w powietrze”. 
Tak jednak nie  jest!  Różaniec,  to  nie  jest  zwykła modlitwa  -  to  umiejętność  zapanowania  nad
własnymi egoizmami i sposób na życie!

To modlitwa zawierzenia, która nas kieruje przez Maryję do Jezusa. Odmawiając różaniec oddajemy
wszystkie nasze radości i smutki - całe nasze życie Maryji - „Totus Tuus”mówił „Papież Tysiąclecia’’.
Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawi się za nami u swego syna,
Jezusa. Jest  to wspaniała rozmowa w prostocie i  jej  głębi z  samym P. Bogiem za pośrednictwem
„Zdrowej  Maryji,  wybranki  -  drugiej  kobiety po” Ewie”,  przez  którą  wszyscy zostają  wysłuchani.
Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut... To jedyne 25 min. z 1440, które otrzymujemy od
Boga każdego dnia!

Nasi dziadkowie, a niekiedy także rodzice pamiętają rodzinną modlitwę różańcową, odmawianą co
wieczór,  na kolanach. Ta tradycja już obumiera i  trudno oprzeć się wrażeniu,  że  przed nami żyły
pokolenia chrześcijan, które dzięki  modlitwie różańcowej  podtrzymywały swoją wiarę bardziej niż
dziś. Dlatego postarajmy się odmawiać modlitwę różańcową nie tylko w miesiącu październiku ...

      Red.
Czy wiecie że:

-   1213 r. — W południowej Francji pod Muret odniesione zostało zwycięstwo nad Albigenosami i od 
XV w. to wydarzenie łączone jest z podaniem o przekazaniu Różańca św. Dominikowi (1170 - 1221)
przez Matkę Bożą.
-  1571 r. — Papież (dominikanin) św. Pius V przypisuje zwycięstwo pod Lepanto nad Turkami
modlitwie różańcowej i ustanawia święto Matki Bożej Różańcowej, a wcześniej (1569) zatwierdza
jednolitą formę różańca, dla całego Kościoła (trzy części i piętnaście tajemnic).
-  ok. 1600 r. — Włączono do Różańca trzy wezwania: wiary, nadziei i miłości, symbolizowane trzema
"Zdrowaśkami".
-  w XIX w. Papież Leon XIII, ogłasza październik miesiącem różańca oraz pisze o nim16 encyklik .

Powiedzenia Babuni 
1. Jest ci dobrze, jak u babci za piecem.
2. Jak się nie najesz, to się nie naliżesz. 
3. Jesteś, jak w gorącej wodzie kąpany. 
4. Co nagle, to po diable. 
5. Nie graj Wojtek, nie przegrasz portek.
6. Starość nie radość, śmierć nie wesele.

Tysiące pytań?
Mam tysiące pytań 
lecz mniej odpowiedzi na nie.
Dlaczego nie odwrotnie, Panie?

Tata, to nie te lata!
Tak chciałbyś sobie,
a tu przychodzi cukier
przez „szybę” lizać tobie.                 Stan



☺      UŚMIECHNIJ SIĘ !      ☺
Uśmiech nic nie kosztuje, a tak wiele daje. Wzbogaca tych, którzy go otrzymują,
nie  zubożając  tych,  którzy go dają.  Trwa  tylko chwilę,  a  pamięta  się  go  czasem
przez całe życie. 
Nikt nie jest na tyle bogaty, by mógł bez niego żyć i nikt nie jest tak biedny, by nie móc
sobie  nań pozwolić.  Wnosi  szczęście  do  domu, często decyduje  o  powodzeniu  i  jest
hasłem dla  przyjaciół.  Jednak  nie  można  go  kupić,  wyżebrać,  pożyczyć  ani  ukraść,
ponieważ nie stanowi żadnej wartości, zanim się go nie podaruje. 

Ludzie, którzy się śmieją zwykle uczą się i pracują efektywniej oraz wychowują
szczęśliwsze  dzieci.  Kto  ma  często  uśmiech  na  twarzy,  ma  silniejszy  układ
odpornościowy, zdrowsze serce, lepsze krążenie, gładszą skórę, lepiej śpi, lepiej trawi i
przyswaja pokarmy. Najczęściej dobrze się czuje i szybciej wraca do zdrowia a do tego
jest lubiany i ma zwykle wielu przyjaciół.

MIEJ RADOSNĄ MINĘ !!!     
A jeśli nic cię nie cieszy, zastosuj pewną i prostą receptę na odzyskanie radości :
„wyprostuj się,  działaj i mów jakbyś był zadowolony” Śmiech prawidłowo stosowany
daje możliwość pokonania nawet raka.

ŻYJ  DLA  INNYCH.
Zarówno pragniesz zdrowia, chciałbyś być szczęśliwy – pomyśl o innych.  Codziennie
zastanów  się  komu  możesz  zrobić  przyjemność.  Jednostki,  które  nie  interesują  się
innymi, mają największe problemy w życiu, najbardziej też ranią innych. Właśnie takich
ludzi  spotykają  wszelkie  możliwe  niepowodzenia.  Dając,  otrzymujemy.  Chęć
uszczęśliwiania innych sprawia, że przestajemy myśleć o swoich problemach.

RADOSNE  MYŚLENIE  ZWIĘKSZA  POZIOM  ENDORFIN 
I  SEROTONINY  W  MÓZGU.
Przez to wzmacnia się organizm, poprawia samopoczucie, podnosi odporność, zwiększa
szansę  na  wyzdrowienie.  Dobry  uczynek  niesie  ładunek  zdrowia  dla  tego,  który  go
czyni. „Kiedy jesteś dobry dla innych, najlepszy jesteś dla siebie”. Nie bądź więc jak
komórka  rakowa,  która  przez  swoje  samolubstwo  zdąża  do  śmierci.  Jest  to  jedno  z
dwóch pojęć najtrudniej docierających do ludzi.  To ciągła nauka dostrzegania w życiu
dobrych stron mimo przeszkód jakie się przed nami piętrzą. 
 

Szukanie słońca, zamiast pogrążanie się w tym co ponure i szare. 

Pozytywne myślenie  uczy akceptowania  zmian,  dzisiejsze  czasy  dostarczają  nam ich
wiele.  Opieranie  się  im  powoduje,  że  tracimy  możliwości,  które  się  przed  nami
otwierają.   Nie  zachowujmy  się  tak,  jakbyśmy  byli  upośledzeni.   Nie  odmawiajmy
światu, nie chcąc dostrzec radości, które życie niesie ze sobą. Możliwości poznawania
nowych ludzi, przeżywania  nowych doświadczeń.  Droga, którą wspólnie uczymy się
iść, dostarcza nam wspaniałych, niezapomnianych przeżyć. 

Ryszard Zajac - Horb a/N



Konsul Honorowy dr. Bernd Kobarg z Konsulatu Honorowego
Rzeczpospolitej Polskiej ze Stuttgartu  objemuje Honorowy
Patronat nad 3 wystawami w zamku ludwigsburgskim. 

1. Wystawa malarstwa poświęconego Edycie Stein    
Otwarcie wystawy „Hommage a` Edith Stein“ nastąpi w niedzielę dnia 4 września 2005 r. 
o godz. 16.00  w pomieszczeniach galerii zamkowej „Residenzschloss” w Ludwigsburgu.
Przybędzie Konsul Wacław Oleksy z Konsulatu w Monachium i inni zaproszeni goście. 

Jak trafić najprościej?
Główną bramą wejściową od B-27, zaraz za restauracją (po lewej stronie) - jest wejście  do
galerii.
Godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku   13.00 - 17.00

         Soboty i niedziele   11.00 - 18.00

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. i ks. prof. Witold Broniewski ze Stuttgartu.
Wst ę p  wol n y                Zapraszamy wszystkich serdecznie

2. Wystawa żłobków zakopiańskich w zamku w Ludwigsburgu.
23 października 2005 do 20 listopada 2005  - 10 dużych i kilka mniejszych żłobków.

W niedzielę,  dnia  23  października  br.  o  godz.  15.30  uroczystego  otwarcia  wystawy
dokona  dr.  Bernd  Kobarg,  Konsul  Honorowy  z  Konsulatu  Honorowego  R.P.  w
Stuttgarcie.  Oprawę  muzyczną  uświetni  zespół  trębaczy  z  Technikum  Leśnego  w
Goraju, Polska

Zaproszono również TV Polonia.
Organi za to r: Wst ę p  woln y  
Stowarzyszenie Krzewienia polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w
Ludwigsburgu e.V oraz ks. prof. Witold Broniewski ze Stuttgartu.

3. Szopka Bożo-Narodzeniowa 
27 listopada 2005 - 6 stycznia 2006  

Na okres Adwentu oraz świąt Bożego Narodzenia, tak jak w roku ubiegłym, nasze
stowarzyszenie kulturalne wystawia na dziedzińcu zamkowym szopkę. Tym razem

rzeźby wykonane będą przez uczniów ze Szkoły Plastycznej w Bydgoszczy.
 Otwarcie w dn. 27.11.2005 r. o godz. 16.00 (niedziela).

Organizator: Wst ę p  woln y
Stowarzyszenie Krzewienia polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej 
w Ludwigsburgu e.V oraz  ks. prof. Witold Broniewski ze Stuttgartu.



     P O M Y Ś L   T R O C H Ę ?
„ Różne oblicza ma trwoga. Ale zawsze jest walką tego, co w człowieku jest słabe i
nędzne, z tym co jest silne i wielkie.
Może trudniejsza od walki ze słabością ciała jest walka z tym, co małe w duszy
człowieka: chciwość, żądza władzy i zaszczytów, które nakłaniają się do płaszczenia przed
możniejszymi, do zaparcia się tego, co człek za słuszne i sprawiedliwe uważa’’.  
                   Karol Bunsch(O Zawiszym Czarnym Opowieść)

Kącik Koła Pań
W sali pod kościołem p. w. św. Elżbiety w Grünbühl, co dwa tygodnie odbywa się

“Gimnastyka dla kobiet”
Bliższe informacje pod nr. tel. 07141 – 87 13 66  lub  07141 - 41 586 

Aleksandra Panek - Fizjoterapeutka

Szko ła Po ls ka in formuje:
Kolejne zajęcia lekcyjne rozpoczynają się z dniem 16 września 2005 r. w salkach pod
kościołem od godz. 14.30 ( patrz plan zajęć na ostatniej stronie niniejszego biuletynu).

Komitet Rodzicielski

  ☺      ☺   ☺       ☺    ☺
H U M O R 

Baca usypiał dziecko sąsiadki. Na drugi dzień sąsiadka pyta, czy dziecko szybko zasnęło? 
- On na to, że śpiwoł mu do snu, ale długo nie chciało zasnąć.
- A co mu spiewaliście baco, pyta?
- Lulajże, lulajże, hej! ,  Lulajże, lulajże, hej!
      
Na drzwiach wejściowych swego bloku mieszkalnego pianistka wiesza ogłoszenie o sprzedaży własnego
fortepianu. 
Po kilku godzinach ktoś na nim dopisuje. 
– „Wreszcie”!

Jaka jest różnica między kawalerami, a żonatymi? 
Gdy kawalerowie się zakochują, to się żenią, a gdy żonaci się zakochują, to się rozwodzą!

Starszy pan w szpitalu ucieka przed „śmiercią”. 
Biegnie szybko, jak może na oddział noworodków, przebiera się, kładzie do łóżeczka i wkłada smoczek
do ust.
Przychodzi „śmierć” i kiwa do niego palcem. 
- On kręci przecząco głową. 
- Po raz drugi kiwa palcem, a on dalej neguje.
-  Wtedy „śmierć” mówi.
- Cumlaj, cumlaj. 

- Zaraz pójdziemy papa? 

Sąsiad muzyka chce kupić jego skrzypce.
- Muzyk pyta,  po co mu one, jeśli na nich grać nie umie.
- A sąsiad na to:
- Jeśli mu je sprzeda, to już nie będzie więcej na nich grał. 

☺    ☺ ☺    ☺      ☺



O G Ł O S Z E N I A    R Ó Ż N E
 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         UBEZPIECZENIA
Wanda Gołąbek               Dr. Janusz Boroń            ( od niedawna w Niemczech)  DEVK-Versicherung
Zeppelinstr. 1                    Feuerbacherstr.1        Anna Tirnitz      Daniel Szutowski

71732 Tamm          71229 Leonberg       Kuhäckerstr. 17      Bahnhofstr.31
 tel. 07141 / 60 28 28        tel.07152 / 27 133            74391  ERLlGHEIM    71638  Ludwigsburg

 tel. 07143 / 21 384         tel. 07141 / 24 20 710 
           
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

        

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 - ( w języku polskim )

Jest możliwość korzystania z usług prawnika i adwokata, który odpowiada na
Państwa pytania.

Listy i zapytania można kierować na 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

 „ KURS  FILIPA“
                odbędzie się w dniach od 23 do 25 września 2005 r. w naszej Parafii 
- prowadzony przez  Szkołę  Nowej  Ewangelizacji św. Bartłomieja z Berlina.
Jest to forma rekolekcji ewangelizacyjnych w celu ożywienia wiary przez osobiste
spotkanie  z  Jezusem.  Tych,  którzy  chcieliby  to  przeżyć,  doświadczając   Jego
działania w życiu codziennym, zapraszamy na rozpoczęcie w piatek 23. 09. 2005 r. 
o godz.19.00, do salek pod kościołem. Jest to próba umocnienia i pogłębienia wiary,
a dla niektórych, być może pierwsze kroki do wiary, która ma być pomocą, a nie
przeszkodą.  Kurs  Filipa  pomaga  w  spotkaniu  z  Bogiem,  jest  źródłem  pokoju  i
radości w doświadczaniu Jego miłości i troski.
Bliższych informacji udziela Krzysztof Rabowicz pod nr. tel. 0162/76 46 158

         Powtórka  ogłoszenia z nr. 32 



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
   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
   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
mgr Ewa Sowiźrał tel. 01746 / 5730
   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.
   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.

  Schola dziecięca
Zajęcia prowadzi: 
Agnieszka Raj tel. 07141/ 68 51 840  
Spotkania: piątki (poza feriami) godz. 15.30

   Grupa młodzieżowa
Terminy spotkań podaje ks. Proboszcz

   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 „ Emmanuel”
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

   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. 

   Stowarzyszenie Matki Bożej -
Partonki Dobrej Śmierci. Górka Klasztorna
Grupę prowadzi: Jadwiga Orzechowska
tel. 07141 / 87 00 60


