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  Słowa Ewangelii  według Świętego Jana 2,1-12  

W Kanie Galilejskiej odbywało się  
wesele i była tam Matka Jezusa.  
Zaproszono na to wesele także Jezusa  
i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, 
Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają 
już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż 
to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? 
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam  
powie. Stało zaś tam sześć stągwi  

kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła 
pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą!  
I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanie-
ście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował 
wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale  
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do 
niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją,  
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek  
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli  
w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego 
udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. 

18 stycznia -  PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Mieczysław, Irena, Andrzej Romejko  

7:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, 

opiekę NMP dla Tomasza  

18:00 + Edward Szczyglewski 36 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny  

Szczyglewskich i Pogorzelskich  

19 stycznia - WTOREK  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 + Janina i Józef Głusiec oraz Barbara 

Złotorzyńska  

18:00 + Grzegorz Baczkowski 13 rocz. 

śmierci, Władysław 32 rocz. śmierci,  

Telesfor, Urszula i Stefan oraz zmarli  

z rodziny Ciechanowiczów  

20 stycznia - ŚRODA  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 W intencjach z nowenny 

21 stycznia - CZWARTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 + Helena Florczyk 14 rocz. śmierci  

i Józef Florczyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 stycznia - PIĄTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 + Teresa Butlańska 1 rocz.  

śmierci -  msza ofiarowana od  

przyjaciół i współpracowników 

23 stycznia -  SOBOTA  
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 + Władysław Łukaszewicz oraz  

Jadwiga i Kazimierz Gibowscy  

24 stycznia - III NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
7:00 + Jan Wojciechowicz 2 rocz. śmierci  

i za wszystkich zmarłych z rodziny  

8:30 + Anna i Antoni Szanoteccy za  

rodzeństwo i rodziców z obojga stron i za 

zmarłych z rodziny Kondratowiczów,  

Zawadzkich oraz za Teresę Markowską  

10:00 + Józef Iwaszkiewicz 1 rocz. śmierci  

11:30 Rezerwacja  

13:00 + Irena Auchim 6 rocz. śmierci  

18:00 + Antoni Oberlan 18 rocz. śmierci  

i jego rodzice  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

W tym tygodniu mamy 9 wolnych intencji mszalnych.  

Osoby  zainteresowane zamówieniem Mszy Świętej  

w tych terminach zapraszamy do kancelarii. 



1. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa dokonującego pierwszego cudu  
w Kanie Galilejskiej, ukazuje nam Jezusa objawiającego swoją chwałę i moc. 
Uczniowie, którzy byli świadkami tego znaku, uwierzyli w Niego. A my? Czy 
jesteśmy gotowi uwierzyć Jezusowi, który swoją moc i chwałę objawia  
w swoim Kościele, zwłaszcza w sakramentach świętych? Podejmijmy refleksję 
nad tymi pytaniami. 

2. W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele 
rodzin, także z naszej parafialnej wspólnoty, cierpi z powodu emigracyjnej  
tułaczki swoich bliskich. A ci, którzy opuścili ojczysty kraj i rodzinny dom  
w poszukiwaniu lepszego życia, odczuwają tęsknotę za bliskimi. Bądźmy  
również pełni dobroci i życzliwości dla tych, którzy pośród nas się osiedlają, 
chciejmy towarzyszyć im naszą modlitwą i prośmy, by każdy z migrantów  
znajdował dobrych ludzi gotowych przyjść mu z pomocą.  

3. Dzisiaj po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00, zapraszamy wszystkie 
wspólnoty parafialne na spotkanie opłatkowe do domu parafialnego. 

4. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Judaizmu. Pamiętajmy w naszych  
modlitwach o narodzie izraelskim, z którym łączy nas postać Abrahama  
i innych patriarchów Starego Testamentu, a przede wszystkim księga Pisma 
Świętego. 

5. Od jutra do 25 stycznia trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy  
o Jedność Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił 
się Pan Jezus przed swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa nieustannie 
trwa, bo podziały wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia świadectwo 
naszej wiary. Zachęcamy do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy  
z naszymi braćmi i siostrami wyznającymi wiarę w Pana Jezusa w różnych 
miejscach i świątyniach naszej diecezji.  

6. W czwartek będziemy obchodzić Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka.  
Kierując się wiarą, okazujmy im szacunek, wdzięczność i chętną pomoc.  
Swoimi modlitwami obejmijmy ich wszystkich, zarówno żyjących, jak  
i zmarłych. 

7. Osoba, która zamówiła Mszę św. na 19 września na godz. 18:00, proszona 
jest o kontakt w kancelarii parafialnej. 

8. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Weronika Strzelczak,  
Franciszek Żwirko, Paulina Cymerman, Krystyna Maraszkiewicz i Emilia  
Worobiec. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 EWANGELIA PEŁNA SYMBOLI 

Woda, wino, Krew – chrzest, Eucharystia, życie. 

Ponoć w pewnej włoskiej parafii narzeczeni prosili 

proboszcza, by mogli zorganizować wesele na pla-

cu przed kościołem. Nie stać ich było na wynajem 

sali. Ślub planowali latem, a wtedy wcale tam nie 

pada. Dobrotliwy ksiądz zgodził się po chwili namy-

słu. Podczas wesela jednak zaczął padać deszcz.  

Gośce dyskretnie zaczęli przenosić się do  

przedsionka świątyni, a gdy zrobiło się tam tłoczno, 

tańczące pary wirowały już w kościele. Oburzony 

zakrystian bił na alarm u proboszcza, który  

spokojnie dowodził, że przecież Pan Jezus też bawił się na weselu. „Owszem – 

grzmiał zakrystian – ale tam nie było Najświętszego Sakramentu!”. I prawda, że 

kościół nie jest miejscem do urządzania wesela. Proboszcz natomiast chciał tylko 

jakoś wyjść naprzeciw potrzebom niezamożnej pary. Przyczyną podobnego  

zgorszenia mógł być sam Jezus, który podczas wesela w Kanie wodę zamienił w wi-

no. Jedna „miara” według żydowskiego sposobu liczenia to prawie trzydzieści dwa 

litry. Sześć stągwi po dwie lub trzy miary to przecież całe morze alkoholu! Jak więc 

odczytać znaczenie Jezusowego gestu? Nie wolno zapomnieć, że w czasie Ostatniej 

Wieczerzy Jezus zamienia wino w swoją świętą Krew. Należy na opowiadanie Jana 

ewangelisty spojrzeć tak, jak on sam to zamierzył, czyli w kluczu symbolicznym. 

Woda symbolizuje chrzest, wino – Eucharystię, a krew to dla Żydów symbol życia. 

A stąd już prosty wniosek, że sakrament chrztu udzielany w wodzie i sakrament 

Eucharystii, w którym wino staje się Chrystusową Krwią, zapewnia nam życie 

wieczne.  


