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„My się nie starzejemy, to tylko dzieci rosną” – tymi słowami zbliżamy się pomału do
końca 2005 roku, roku pełnego wielu wydarzeń politycznych, gospodarczych itp. oraz
różnorakich kataklizmów. 
Co do ostatniego - Są to pewne ostrzeżenia czy tylko zmiana klimatu?  
Warto się nad tym zastanowić!!! 
 
A my w niniejszym wydaniu mamy dla Państwa: 
Kilka słów na Adwent, 
Poezje, 
Ostatni odcinek cyklu poświęconego osobom działającym przy Parafii LB, 
Co to jest miłość, 
Chwile wspomnień, 
Ogłoszenia itp. 

               RED.
Adwent — Nadejście
Czy porusza nas wogóle nadejście Jezusa? Czy nie lepiej by było, gdyby przyszedł
przyjaciel albo przyjaciółka? A może inne autorytety, inne towarzystwo? 
Czy nie lepiej spotkać się z miłą osobą, iść z nią coś zjeść, wypić, porozmawiać ....?  

Chętnie wybieramy to, co się nam najlepiej podoba, pasuje lub smakuje, bo to
wiąże się z naszą wolną wolą. Ale od „człowieka wiary”, zwłaszcza XXI wieku,
wymaga się czegoś więcej – wewnętrznej dyscypliny, utożsamienia się z tym, co jest
naprawdę dla niego najważniejsze? Aby te dwa aspekty mogły zgodnie ze sobą
funkcjonować, nasuwa się prosta myśl wg. zasady „Co CIAŁU, to CIAŁU, 
co DUSZY, to DUSZY”. 

Niech to kolejne przyjście Jezusa do nas będzie bardziej duchowe niż cielesne.
              Paszewski



Warto pamiętać
 1.  1 listopad (wtorek)    -  Wszystkich Św.
 2.  2 listopad (środa)     -  Dzień zaduszny 

3. 11 listopad (piątek)         -  Święto Niepodległości Polski
4. 13 listopad (niedziela)    -  Wybory do Rad Parafialnych

          5. 20 listopad (niedziela)    -  Chrystusa Króla
            6. 27 listopad (niedziela)    -  I niedziela Adwentu

7.   4   grudzień (niedziela) -  II niedziela Adwentu, 
8.   6   grudzień (wtorek)    -  Św. Mikołaja
9.   8   grudzień (czwartek) -  Niepokalane Poczęcie NMP
10. 11 grudzień (niedziela) -  III niedziela Adwentu, 
11. 18  grudzień (niedziela)-  IV niedziela Adwentu
12. 21 grudzień (środa)       -  Ofiarowanie NMP 
13. 24  grudzień (sobota)    -  Wigilia Bożego Narodzenia
14. 25 grudzień (niedziela) -  Boże Narodzenie
15. 31 grudzień (sobota)     -   Sylwester 
16.   1 styczeń (niedziela)   -   Nowy Rok 2006

Pod poduszką?
Odkurzmy swoją pamięć, spisaną gdzieś w notesie,  
gdyż marzeń bywa wiele u biednych lub bogatych.
Być może też tym razem Mikołaj coś przyniesie 
i przez tę jedną chwilę znów będzie, jak przed laty.

Stan

Na święta
Agata Kalinowska-Bouvy z Francji

Ślę życzenia moje na Narodzenie Boże
Łącząc serdeczne braterskie pozdrowienie
Pokój, miłość niech zstąpią na te wszystkie ziemie
Gdzie wspólnie zasiądziemy o wieczornej porze

I w miastach ludnych, i w odległym borze
Człowiek i wszelkie żyjące stworzenie
Będą się radowali w Boże Narodzenie
Łącząc serca, myśli w Wigilii wieczorze.

Z pierwszą gwiazdą błyszczącą na granatu niebie
Hej niech się wesoło ma kolęda niesie
Echem po górach, ptasim trelem po lesie,

I do wszystkich doleci i dotrze do ciebie
Człeku dobrej woli, przy Wilii skupiony
Z Bożym Narodzeniem bądź mi pozdrowiony.
 
Wszystkiego dobrego na Święta, po Świętach oraz w Nowym

2006 Roku życzy Redakcja.



Osoby działające przy Parafii
Z życia Polskiej Misji Katolickiej w Grünbühl

(zakończenie cyklu poświęconego 50 – leciu istnienia Parafii w Ludwigsburgu).

-  Jacek  Sowiźrał  -  kadencja  ks.  E.  Bartnika,  były  wiceprzewodniczący  Rady  Parafialnej,
współorganizator zabaw, spotkań i różnych uroczystości parafialnych, lektor, założyciel parafialnej oraz
na całe  Niemcy grupy modlitewnej  Ruchu Odnowy w Duchu Św.  „Miłosierdzie”,  założyciel  scholi
dziecięcej, opiekun ministrantów, kantor, obecnie członek Rady Parafialnej.

- Johann Bujok – kadencja ks. E. Bartnika, pomoc oraz udział w zabawach i imprezach parafialnych,
obecnie członek Rady Parafialnej.

- Róża Pradelska –  kadencja ks. E. Bartnika, pomoc i udział w akademiach oraz innych imprezach,
bibliotekarka parafialna, nauczycielka szkoły polskiej w Grünbühl i w Aldingen (filia szkoły Ambasady
Polskiej z Kolonii). 

- Łucja Rittershofen – kadencja ks. E. Bartnika, pomoc i udział w akademiach oraz innych imprezach
parafialnych,  instruktorka  zespołu  dziecięcego  „Krakowiacy”,  członkini  Koła  Pań  i  kilku  grup
modlitewnych, zachrystianka oraz lektor.

-  Roman Kasica –  kadencja ks. E.  Bartnika,  założyciel informatora „Płomienia  Jedności”, pomoc i
udział w imprezach parafialnych. 

- Jan Panek –  kadencja ks. E. Bartnika, pomoc i udział w imprezach parafialnych, współorganizator
zabaw, spotkań oraz różnych uroczystości parafialnych, obecnie wiceprzewodniczący Rady Parafialnej.

-  Peter Imiolczyk -  kadencja ks. E.  Bartnika,  pomoc w uroczystościach i   imprezach parafialnych,
współzałożyciel Stowarzyszenia Krzewienia polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji
Katolickiej w Ludwigsburgu, obecnie członek Rady Parafialnej oraz członek grup modlitewnych. 

- Ireneusz Janicki - kadencja ks. E. Bartnika, pomoc w uroczystościach parafialnych, obecnie członek
Rady Parafialnej oraz członek grup modlitewnych.

-  Gerhard  Gurok  -  kadencja  ks.  E.  Bartnika,  były członek  Rady Parafialnej,  pomoc  i  udział  w
imprezach parafialnych.

- Edward Strzop - kadencja ks. E. Bartnika, pomoc i udział w imprezach parafialnych.

- Zbigniew  Flis - kadencja ks. E. Bartnika, pomoc i udział w imprezach parafialnych
(podkład muzyczny i śpiew).

-  Stanisław  Paszewski  -  inicjator  i  współorganizator  różnych  uroczystości  i  imprez  parafialnych,
członek Rady Parafialnej  za  kadencji  ks.  Zdz.  Małeckiego i  ks.  E.  Bartnika,  były członek  zarządu
Polskiego  Stowarzyszenia  Społeczno  Kulturalnego  w  Stuttgarcie,  były  wiceprzewodniczący  Rady
Parafialnej za kadencji ks. E. Bartnika, współzałożyciel i wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia
Krzewienia  polskiego  Języka,  Kultury i  Tradycji  przy Polskiej  Misji  Katolickiej  w  Ludwigsburgu,
współredaktor informatora „Płomienia Jedności”, członek Ausländerausschuss i Ausländerfraktion przy
Urzędzie Miasta w Ludwigsburgu.  

- Członkowie chóru, przeróżnych grup przyparafialnych, nie zrzeszeni  i inni..... 

W całym cyklu  powinno znaleźć się jeszcze wiele więcej osób, do których nazwisk niestety nie dotarłem,
 za co przepraszam. 

                               Stanisław Paszewski



 Strona  Parafii  NAGOLD 
DOCEŃ SWOJĄ WARTOŚĆ

„Zmieniać się, to uczyć się kochać siebie”  - Hugh Prather
                                                              
 Już  od  dziecka  słyszymy  uwagi  i  upomnienia:  „nie  chwal  się”,  „nie
wywyższaj się”, „nie wymądrzaj się”. W pracy, na ulicy, w towarzystwie
mamy być skromni, ugrzecznieni, ulegli. Jednym słowem „przepraszający
za wszystko”. Zgoda. To wszystko prawda, ale nie możemy też zapomnieć
o jednym. Aby nie zatracić w sobie poczucia własnej wartości. To ono
jest kluczowe do zdolności przeżywania wszelkich satysfakcji. Poczynając
od satysfakcji  z pracy po satysfakcję seksualną. Aby mieć to poczucie
trzeba kochać siebie i innych.
Co to jest miłość?
Miłość to miejsce z którego się wywodzisz, podstawa Twego istnienia. Miłość to uniwersalna
energia, siła napędowa życia, która wypływa z serca. Nie bójmy się więc tego słowa, a przede
wszystkim  nie  wstydźmy  się  okazywać  miłości.  To  właśnie  bardzo  często  cecha
apodyktycznych  ojców,  którzy  uważają,  że  mężczyźnie  nie  wypada  okazywać  miłości.
Rezultatem  jest  nieprawidłowo  rozwijająca  się  psychika  dzieci.  Każdy  z  nas  potrzebuje
miłości. Nawet największy twardziel. Często nie zauważamy na swej drodze ludzi, którzy chcą
nas obdarzyć miłością. 

Pamiętajmy o jednej regule : „od innych można przyjąć tylko tyle uczucia, ile sami gotowi
jesteśmy dać” Miłość do samego siebie nie jest egoizmem, to podstawa uczciwego i godnego
życia. Kochać siebie tzn. wyrażać dla siebie uznanie,  akceptować swoje działania,  zauważać
swoje możliwości, sprawiać sobie przyjemność bez poczucia winy, dbać o swoje ciało, dawać
sobie  to,  czego  się  pragnie  z  poczuciem  tego,  że  na  to  się  zasługuje.  Pozwalać  sobie  na
wygrywanie,  nie  godzić  się  na  samotność,  dostrzegać  własną  doskonałość,  otaczać  się
przyjaciółmi, nagradzać siebie, a nie karać, zdrowo się odżywiać, myśleć pozytywnie, uważać się
za  równego  innym,  rozwijać  swoje  twórcze  impulsy,  czerpać  radość  z  aktywności  fizycznej,
intelektualnej,  seksualnej,  przemawiać  do  siebie  łagodnie  i  czule.  Otwarcie  swego serca  na
miłość  jest  najgłębszym  ludzkim  doświadczeniem.  Jest  jedynym  sposobem  pozbycia  się
problemów. A tak wielu z nas, w dorosłym życiu wstydzi się uczuciowości. 

 „Miłości  trzeba  się  uczyć  i  jeszcze  raz  uczyć:  ten  proces  nie  ma końca.
Nienawiść nie potrzebuje instrukcji, wystarczy ją tylko sprowokować.”

                         Katherine Anne Porter

Kiedy ostatnio
...podarowałeś swej bliskiej osobie kwiatka bez okazji ? 
...zapaliłeś /łaś/ świece do kolacji ? 
...powiedziałeś /łaś/ tej osobie, jak wiele dla ciebie znaczy ?

W pełnym sercu jest miejsce na wszystko.
W pustym sercu nie ma miejsca na nic.

  Ryszard Zajac - Horb a/N



 POWIEDZENIA  BABUNI
1. Miłość jest ślepa.

     2. Dużo pieniędzy, dużo przyjaciół.
     3. Praca nie zając, nie ucieka.
     4. Wesoły gość nigdy nie jest ciężarem.
     5. Na brzegu każdy umie pływać.
     6. Zamiar jest duszą czynu.

Szopka Bożo-Narodzeniowa – „Schlosskrippe”
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 są przez uczniów ze Szkoły Plastycznej z Bydgoszczy. Uroczystego
otwarcia dokona w niedzielę dn. 27.11.2005 r. o godz. 16.00

I  Burmistrz Miasta Ludwigsburga Andreas Hesky.
Wystąpi parafialny chór „ Emmanuel”

Wst ę p  woln y  
Organizator: 
Stowarzyszenie Krzewienia polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej 
w Ludwigsburgu e.V. 

Kącik Koła Pań
Następne spotkanie przy kawie dopiero 11 grudnia 2005 po Mszy św.

Gimnastyka dla Pań –
7 i 21 listopad oraz 5 i 19 grudzień 2005

każdorazowo o godz. 20.00 w salce pod kościołem

      ☺       ☺
20 –go listopada przypada 40 lat konsekracji kościoła p.w.św.
Elżbiety w Grünbühl – LB. Wspólna Msza św. o godz. 10.15.

☺    ☺  ☺    ☺

27. 11. 2005  w Parafii St. Elisabeth – Ludwigsburg Grünbühl,

po niemieckiej Mszy św. tradycyjny posiłek dla  „bezdomnych”.

☺    ☺  ☺    ☺

    H  U  M  O  R
- Tato, co to jest postulat?
- Żądanie klasy robotniczej, które zostanie spełnione  po  stu  latach.



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

♫   ♫      ♫
Koncert z okazji rocznicy odzyskania Niepodległośći Polski
oraz 25 - lecie Polskiego Stowarzyszenia Społeczno
Kulturalnego  w Stuttgarcie.
12 Listopad 2005, godz. 18.30, Kleiner Kursaal – Stuttgart, 
Bad Cannstatt, Königsplatz 1.          
Wstęp: 5,00 €

☺        ☺         ☺
H U M O R

Dwóch górali: mały i duży sikają na mur. Mały straśnie mrugo ocami. Widząc to drugi pyto:
- Co tak mruzys ocy?
- Bo mi do ocu prysko!



                                      C H W I L E   W S P O M N I E Ń
               „Hommage a` Edith Stein”-  wystawa malarska od 4 – 25 września 2005 r. 
                       w zamku barokowym „ Residenzschloss” w Ludwigsburgu.

              
         Uroczyste otwarcie wystawy

 

                                  

           Członkowie „ Kursu Filipa” z Berlina w dn. 25.09.2005 r. podczas zwiedzania wystawy

        R E K O L E K C J E    P R Z E D Ś W I Ą T E C Z N E 
Od 16 – 18 grudnia 2005 (od piątku do niedzieli) w kościele św. Elżbiety odbędą się 

Parafialne Rekolekcje Przedświąteczne. 
                      Ks. kan. Eugeniusz Bartnik



60 – lecie Parafii Heilbronn
  Uroczyste obchody w dniu 9 października 2005 r. z udziałem 
      ks. bpa. Stefana  Cichego, Ordynariusza Legnickiego.

      9 Październik 2005 godz. 11.00 - Złożenie kwiatów pod polskim krzyżem 

Podczas uroczystej,  polsko - niemieckiej Mszy św. 



Koncert zespołu trębaczy ze szkoły leśnej z Goraja (woj. wielkopolskie) na Marktplatzu 
w Ludwigsburgu w dniu  22.10.2005

OTWARCIE wystawy żłóbków w dn. 23. 10. 2005 w zamku ludwigsburgskim:

Ulrich Krüger – przedstawiciel zamku „Residenzschloss”,  Beata Mnich - Honorowy Konsulat R.P.
Stuttgart,  Wolfgang Hörl  Bischoff  –  Urząd  Miasta  Ludwigsburg,  ks.  prof.  Witold  Broniewski-
Stuttgart, Stanisław Paszewski - „Centrum Krzewienia polskiego Języka....” – Ludwigsburg. 



 

 Koncert zespołu trębaczy ze szkoły leśnej z Goraja na otwarciu wystawy w dn. 23.10.2005 

Wybory do Rady Duszpasterskiej
13 listopada 2005 nowe wybory w PMK Ludwigsburg 

Każdy uprawniony do głosowania w wyborach do nowej Rady Duszpasterskiej w
Polskiej Misji Katolickiej w Ludwigsburgu otrzymał listownie  zawiadomienie o
wyborach, instrukcję wyborczą oraz listę kandydatów.
 KANDYDACI do Rady Duszpasterskiej z Parafii Ludwigsburg: 

1. Graz Gabriela, lekarz dentysta
2. Imiolczyk Peter, ustawiacz maszyn
3. Jundt Julius, mechanik frezowania
4. Jundt Sabina, rencistka
5. Kruszyński Bogdan, inżynier dyplomowany
6. Marszałek Barbara, gospodyni domowa
7. Okupski Tomasz, technik informatyk
8. Orzechowska Jadwiga, technik technolog 
9. Rittershofen Łucja, nauczycielka
10.Suder Dominik, mechanik przemysłowy
11.Tomoń Stanisław, kupiec

Na  listach  wyborczych  znajdują  się  również  kandydaci  polskich  Parafii  z
Heilbronn i Nagold. Oddajemy tylko 12 głosów. Z tego 6 głosów na kandydatów
z Ludwigsburga, a po 3 głosy na pozostałe 2 Parafie.

Zapraszamy do głosowania listownie lub w dn. 13 listopada od
godz. 11.00 – 12.00 w pomieszczeniach kościoła św. Elżbiety w Ludwigsburgu
Grünbühl, Moldaustr. 20, 71638 Ludwigsburg. Red.



Ferie szkolne w Badenii Wirttembergii tym razem  od  22
grudnia 2005 do 8 stycznia 2006.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Czytelnik pisze
LIST do Redakcji,
Edyta Stein, czyli Siostra Benedykta od krzyża O.C.D. ten obraz Wojciecha Sztaba rzucił
się jako pierwszy w oczy na wystawie w Galerii Zamkowej zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Krzewienia polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy PMK w Ludwigs-
burgu, a zainicjowanej przez ks. prof. Witolda Broniewskiego. 
Pragnę napisać, jako stały czytelnik " Płomienia Jedności ", że ogromnie i szczerze
DZIĘKUJĘ panu Stanisławowi Paszewskiemu, który włożył w tę sprawę nie tylko swoje
serce, ale przede wszystkim prywatny czas i osobiste siły.
Wracając do wystawy pragnę podzielic się moimi refleksjami na temat kilku eksponatów.
Jako pierwsze, to rzeźba Antoniego Grabowskiego zatytuowana " Modlitwa ". Dla mnie to
osoba, która chce się oczyscić ze swoich grzechów. Ma ich tyle , że do udzwignięcia ich
potrzebna jej jest trzecia noga. Po bokach widać jednak już wychodzące z niej zalegające
bolączki. Odnoszę wrażenie, że osiągnie swój cel - spowiedź. Podobały mi się również
prace panów J. F. Sztuki pt."Transitus", S. Cukra "Betende Maria", a także A. Lubosa
"Transzendieren". Obrazy Mariana Gromady pt: "Modlitwa Poranna" i "Modlitwa
Wieczorna"  wprowadziły mnie w stan refleksji, czy aby na pewno znajduję codziennie
czas na modlitwę?
Popołudnie, które spędziłem w galerii odnowiło, obudziło we mnie chęć do częstszego
spotkania ze sztuką, która to chęć stłamszana jest przez prozę codzienności.
                                                 Czytelnik

Chwila wspomnień

„Msza św. – Pojednania” w rycie ukraińskim w kościele w Günbühl w dn. 23.10.2005 r. 
z udziałem grecko-katolickiego ks. bpa. (na Niemcy i Skandynawię) - Piotra Krycha, 
innych duszpasterzy ukraińskich i polskich  oraz  męskiego chóru z Ukrainy.



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 -16.40
3. Grupa dzieci pokomunijnych:
   piątek od godz. 16.40 – 17.15
4. Grupa dzieci przygotowujących się do I Komunii św.:
   piątek  od godz 17.15 – 17.45
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  


