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INTENCJE MSZALNE 18.01 - 24.01

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

PONIEDZIAŁEK – 18 stycznia

17:00 - Msza św. dziękczynna 
za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze i zdrowie

17:00 - Msza św. dziękczynno-
błagalna przez Boże 
Miłosierdzie o nawrócenie 
Wojciecha, zgodę, wiarę, 
nadzieję i miłość w rodzinie 
Deja

WTOREK – 19 stycznia

17:00 + Mąż Jerzy, teściowie 
Józefina i Teodor oraz szwagier 
Roman

ŚRODA – 20 stycznia

17:00 + Paweł - rocznica 
śmierci

CZWARTEK – 21 stycznia

17:00 + Barbara, Franciszek i 
Józef

PIĄTEK – 22 stycznia

17:00 + Ewa Ciskowska - 
rocznica śmierci

17:00 + Henryka Styn - od 
uczestników pogrzebu

SOBOTA – 23 stycznia

17:00 + Matka Józefa - 
rocznica śmierci

NIEDZIELA – 24 stycznia

8:00 + Dziadek Jan Baran i 
dziadkowie Dettlaff

10.30 + Agnieszka i Jan Mach

16:00 + Michał i Jadwiga Jeka 
- 7 rocznica śmierci



1 CZYTANIE:  (Iz 62,1-5)
2 CZYTANIE: (1 Kor 12,4-11)
EWANGELIA: (J 2,1-12)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA II NIEDZIELE ZWYKŁĄ

17 STYCZNIA 2016 r. 

 

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

II NIEDZIELE ZWYKŁA

Znów rozpoczynamy w liturgii tzw. okres zwykły. Od przyszłej niedzieli aż do Popielca, a po Zesłaniu 
Ducha Świętego aż do następnego Adwentu, będzie nam towarzyszyła Ewangelia św. Łukasza. Dziś 
natomiast, jako wprowadzenie, znany nam dobrze fragment Ewangelii Janowej: Gody w Kanie 
Galilejskiej z cudowną przemianą wody w wino.Lekturę warto rozpocząć od końca: „Taki to początek 
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.” 
Dokładnie w tym kontekście musimy czytać cały ten fragment. Jeśli bowiem tego nie uwzględnimy, 
zaczniemy błąkać się wśród różnych błędnych interpretacji w stylu: że Jezus chciał, żeby ludzie pili 
wino, albo że Matka Boża zmusiła Go do uczynienia cudu.Cud w Kanie Galilejskiej był znakiem dla 
uczniów, a potem także dla całego Kościoła. Znakiem, czyli czymś, co ma jakieś znaczenie i o czymś nas 
poucza. Właśnie ta „dydaktyczna” zawartość jest najważniejsza. Jezus w dyskretny, a zarazem nie 
pozostawiający wątpliwości sposób, pokazał swoim uczniom, że ma nadludzką moc i panowanie nad 
siłami natury. Dotąd znali Go jako Nauczyciela o porywającym sposobie mówienia, jako rozmodlonego 
i wrażliwego na potrzeby ludzkie Przyjaciela; teraz odkrywają, że Jezus może więcej. Może, bo sam 
jest Kimś więcej.To odkrycie było zarazem narodzeniem się ich wiary. Od tej chwili wierzą, że Jezus 
jest Mesjaszem, że ma powierzoną przez Boga misję zbawienia, że to właśnie na Niego od wieków 
czekał lud Izraela. I oto ten Mesjasz jest tu, na wyciągnięcie ręki, przy tym samym stole pije to samo 
wino, które osobiście swoim wszechmocnym słowem stworzył z wody. Nie uczynił tego, aby się 
popisywać i robić sensację, ani też nawet tylko po to, aby pomóc człowiekowi w potrzebie i uratować 
nowożeńców przed wstydem. Uczynił to po to, aby obudzić w swoich uczniach wiarę.I ten sam zamiar 
towarzyszy Jezusowi do dziś. Najpierw jest wiara, a dopiero potem różne ludzkie potrzeby i troski. 
Warto o tym pamiętać w swoich modlitwach. Często bowiem, powołując się na cud w Kanie 
Galilejskiej, prosimy Boga o pomoc w swoich różnych sprawach. Mamy do tego prawo, ale cały czas 
powinniśmy pamiętać, że najważniejsza musi być nasza wiara, nasze bezwarunkowe zaufanie do 
Jezusa, bez względu na to, czy nasza woda stanie się winem, czy też nadal pozostanie tylko wodą. Nie 
można uzależniać wiary od tego, czy Bóg spełni nasze życzenia, czy nie.Zaufanie to powinno przejawić 
się w posłuszeństwie i współpracy z Bogiem. Trzeba wiedzieć, że słudzy wykonali „w ciemno”, bez 
żadnych gwarancji, bardzo ciężką pracę. W czasie uroczystości, gdy mogli się dobrze bawić, na 
życzenie jednego z biesiadników, przynieśli z odległej studni kilkadziesiąt wiader wody. Mogło się to 
wydawać absurdalne, a jednak zdobyli się na ten wysiłek. Dzięki ich zaufaniu i posłuszeństwu, 
Chrystus mógł zadziałać swoją mocą. Gdyby nie było wody, nie byłoby też wina.Otóż z nami powinno 
być podobnie. Musimy być gotowi zaryzykować trochę i zaufać Bogu w ciemno, bez gwarancji 
natychmiastowego sukcesu. Niekiedy może to kosztować nas sporo wysiłku i pracy, trzeba będzie 
nanosić się sporo wody, ale jest to konieczne, aby Jezus miał co przemieniać, aby mógł nam 
błogosławić. Spróbujmy Mu zaufać, a wzorem tego zaufania niech nam będzie Maryja, Matka Jezusa i 
owi bezimienni słudzy. Nie zawiedziemy się!

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy, a także Dzień Judaizmu.

2. Poniedziałek - w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień 
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

3. Wtorek - wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara. 
Od wtorku wznawiamy katechezę przed bierzmowaniem.

4. Czwartek - św. Agnieszki. W ten dzień przypada 25 
rocznica ogłoszenia nominacji biskupiej Księdza 
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Czwartek to Dzień 
Babci. W piątek przypada Dzień Dziadka.

5. Sobota - przypada 3 rocznica śmierci Kardynała Józefa 
Glempa.


