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Refleksja (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Ps 19 (18), 1 Kor 12,12-30, Łk 1, 1-4.14-21)
Do ulubionych zajęć wielu
należy opowiadanie o
życiu innych. Z lubością
ujawniają najciemniejsze
strony bytu ludzi, których
znają
i
obserwują.
Nazywamy to obmową,
rozpowszechnianiem
plotek,
a
czasem
oszczerstwem. Niekiedy
ludzie opisują życie innych
w formie biografii. Bywa
też tak, że człowiek sam o
sobie daje świadectwo.
Własnym postępowaniem oraz słowami przekazuje prawdę o sobie ludziom,
którzy go widzą i słyszą. Również takie opisy istnieją, a nazywamy je
autobiografią. W każdym razie, każdy z nas jest obserwowany, oceniany a w
konsekwencji chwalony lub ganiony, akceptowany czy też odrzucany. Każdy też
o samym sobie daje świadectwo.
W dzisiejszej Ewangelii (Łk 1, 1-4.14-21) znajdujemy świadectwo o Jezusie
Chrystusie. Sam objawia się swoim rodakom – mieszkańcom Nazaretu – jako
Mesjasz. Do siebie samego odnosi słowa proroctwa Izajasza, przywołując je w
synagodze: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał
Mnie…” (Łk 4, 18). Słuchający Go doskonale zdawali sobie sprawę, co mówi i o
kim mówi. Wszak wiedzieli, że mesjasz to ma być ktoś „namaszczony i
posłany”, jak to zapowiedział prorok. Ostatecznie sam Jezus potwierdza ich
przekonanie podsumowując: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście
słyszeli” (Łk 4, 21). Jak wiemy, to stwierdzenie i dalsze dzieje Jezusa
sprowokowały u wielu skrajnie różne odczucia i zachowania. Również dziś – jak

kiedyś w Nazarecie – Jezus wzbudza emocje, zaciekawia, rodzi bunt lub pociąga
za sobą. Jest po prostu osobą, wobec której nie można przejść obojętnie: można
Go przyjąć jako swego Pana albo odrzucić jako nic nie znaczącego.
Jaką przyjąć postawę wobec osoby Jezusa? Dla nas odpowiedź wydaje się prosta
i jednoznaczna. Chrześcijanin powinien ciągle wybierać Chrystusa jako swego
Pana i Zbawiciela. Niemal każda chwila życia, każda sytuacja codzienności
domaga się takiego wyboru. Nieustannie musimy się opowiadać za Nim,
potwierdzając w ten sposób swą wiarę.
Na wesoło
Profesor egzaminuje blondynkę. Kiedy na kolejne pytanie nie otrzymuje
odpowiedzi zaczyna przeglądać jej indeks.
- Widzę że z innych egzaminów też ma pani same niedostateczne. Jaki jest
właściwie pani ulubiony przedmiot?
- Smartfon.
Dramatyczna sytuacja w Austrii!
Kumpel mówił, że śnieg pada od dwóch tygodni, temperatura około -18, wiatr w
porywach do 140km/h. Są odizolowani od świata, a jego teściowa cały czas
patrzy przez kuchenne okno...
Jeśli w przeciągu kilku dni nic się nie zmieni, to będzie ją musiał wpuścić do
środka.
Opowiadanie – Domek
Pewien mieszkaniec miasta postanowił sprzedać swój odziedziczony po
rodzicach wiejski domek. Mężczyzna spotkał zaprzyjaźnionego dziennikarza,
który czasami lubił pisać wiersze. Poprosił go o napisanie ogłoszenia, aby
zamieścić je w gazecie, a także w Internecie.
- Chcę sprzedać chatę, którą mam na wsi, znasz ją. Napiszesz mi dobre
ogłoszenie?
Poeta napisał: „Sprzedam ładną posiadłość, gdzie o świcie śpiewają ptaki. Otacza
ją zielony las, przez który płynie potok z czystą i połyskującą wodą. Wschodzące
słońce zagląda do środka przez okna. Dom na werandę, dającą rześki i
relaksujący cień. Wieczory urozmaicają świerszcze i gwiazdy”.
Jakiś czas później poeta spotkał przyjaciela i zapytał:
- Sprzedałeś domek?
- Nie – odpowiedział – Zmieniłem zdanie. Kiedy przeczytałem napisane przez
ciebie ogłoszenie, zrozumiałem, że posiadam skarb.
Rozejrzyj się wokół siebie i doceń to, co masz.
Złota myśl tygodnia
Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który
jest obok nas. (św. Jan Paweł II)

Ogłoszenia
1. W czwartek, 31 stycznia po Mszy świętej zapraszamy na wieczór biblijny
GRUPY DYSKUSYJNO-MODLITEWNEJ ODNOWA WIARY. Chcemy
rozważać fragment z Ewangelii Łukasza mówiący o odrzuceniu Jezusa przez
mieszkańców Nazaretu (Łk 4, 21-30).
2. Dzieci po Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy na lekcję religii z księdzem
Piotrem w pierwszy piątek miesiąca, czyli 1 lutego o godzinie 1700.
3. W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA, 1 lutego Adoracja Najświętszego
Sakramentu w ciszy od godziny 1730.
4. W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA, 2 lutego o godzinie 1800 Adoracja
Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa w intencji obrony życia.
5. W sobotę, 2 lutego przypada ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, tradycyjnie
określane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Czcimy Jezusa Chrystusa, który
jest światłością świata i Jego Matkę, Najświętszą Maryję Pannę. ZAPRASZAMY
30
O GODZINIE 18 NA MSZĘ ŚWIĘTĄ Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM ŚWIEC. PO MSZY
ŚWIĘTEJ ZOSTANIE UDZIELONE WIERNYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWO GARDEŁ KU CZCI
ŚWIĘTEGO BŁAŻEJA.

6. Członków Róż Różańcowych zapraszamy na wymianę tajemnic w niedzielę,
3 lutego o godzinie 1000.
7. CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA zapraszamy na coroczne spotkanie
sprawozdawcze, które odbędzie się w sobotę, 9 lutego o godzinie 16 00 w salce
pod kościołem.
8. Ministrantów zapraszamy po Mszy świętej do salki pod kościołem na pogodne
popołudnie w niedzielę, 10 lutego. W programie: ćwiczenia ministranckie,
posiłek i projekcja filmu.
9. Zabawa karnawałowa dla dzieci odbędzie się w sobotę, 16 lutego od godziny
1430 do godziny 1730. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
10. POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE PRZY POLSKIEJ PARAFII
KATOLICKIEJ W LUDWIGSBURGU informuje, że w niedzielę, 17 lutego o godzinie
1115 w Sali pod Kościołem świętej Elżbiety w Ludwigsburgu odbędzie się
roczne, sprawozdawcze spotkanie członków stowarzyszenia. Na zebranie
zaproszeni są wszyscy członkowie stowarzyszenia, sympatycy i osoby
zainteresowane.
11. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach od
12 do 14 kwietnia. Rekolekcje wygłosi prowincjał pallotynów w Poznaniu
i jednocześnie znany w Polsce kaznodzieja Ksiądz Adrian Galbas.

Plan intencji: 01.02.2019-08.02.2019
1. Za zmarłego syna Wiktora oraz za zmarłą Jego żonę Elżbietę.
Piątek
01.02.2019
Godzina 1830

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez wstawiennictwo
Świętej Anny o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar zdrowia
i potrzebne łaski dla córki Anny Marii z okazji rocznicy urodzin.
1. Za zmarłą Marię Orłowską.

Sobota
02.02.2019
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

Godzina 1830

2.

Z

podziękowaniem

za

otrzymane

łaski,

prosząc

o

Boże

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia oraz dar
zdrowia i potrzebne łaski dla Czesławy z okazji urodzin oraz prosząc
o zdrowie i potrzebne łaski w Jej rodzinie.
1. Za zmarłą matkę Annę Kosmala (w dniu urodzin).
2. Przez wstawiennictwo świętej Anny prosząc o Boże błogosławieństwo,
dar zdrowia oraz potrzebne łaski na dalsze lata życia dla Ani Okupskiej

Niedziela
03.02.2019
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK
C

Godzina 10

z okazji 27-tej rocznicy urodzin.
3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez ręce Maryi

15

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar zdrowia i potrzebne
łaski dla Ruthildy z okazji rocznicy urodzin oraz o dar zdrowia i Bożą
opiekę nad Jej Rodziną.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc przez ręce Maryi o Boże

Czwartek
07.02.2019
Godzina 1900

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar zdrowia i potrzebne łaski dla
synowej Judyth z okazji rocznicy urodzin oraz synowej Agaty z
okazji imienin, prosząc o dar zdrowia i Bożą opiekę nad Ich Rodzinami.

Piątek
08.02.2019
Godzina 1830

1. Za zmarłą babcię Janinę Napierała.
Intencja wolna

