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1) + Andrzej Michalewicz
2) + Janina i zm. z rodz. Kanke
+ Edmund Wojciechowski (12 r. śm.), Rozalia, Stanisław, Jan
Gola
+ Mieczysław Jóźwiak

1200

1700
800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800

27.01.2019
III Niedziela
Zwykła

Intencja

1000
1200
1700

2 niedziela zwykła – 20 stycznia 2019 roku
EWANGELIA
J 2, 1-11
Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej
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 rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus
Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy 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. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż
po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc
zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, 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.

Medytacja nad Słowem Bożym
Następujące po sobie kolejno wydarzenia w celebracji roku liturgicznego stanowią etapy objawiania
się Jezusa światu. W grocie betlejemskiej cześć oddają Mu pasterze, którzy reprezentują naród wybrany –
Izraela. W pokłonie Trzech Mędrców Zbawiciel objawia się całemu światu pogańskiemu. Nad wodami
Jordanu ma miejsce początek publicznej działalności Jezusa zainicjowany objawieniem się całej Trójcy.
Dzisiejsza Ewangelia opowiada o weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie ma miejsce „początek znaków”.
Ewangelista Jan, który był naocznym świadkiem wydarzenia uznał za ważne, aby odnotować fakt,
że „była tam Matka Jezusa”. To w istocie właśnie o Maryi mówi się na początku opowiadania. To Ona
spostrzega, że zaczyna brakować wina. Kiedy mówi o tym Jezusowi, wie, że może temu zaradzić.
Dialog Matki z Synem wykracza poza niespodziewaną sytuację braku wina na weselu. Jest to głęboka
rozmowa duchowa. Maryja wierzy, że Jej Syn może zaradzić trudnej sytuacji. Jezus wprawdzie na początku
odpowiada, że Jego godzina jeszcze nie nadeszła, lecz potem wysłuchuje prośby Maryi. Jej słowa
skierowane do uczniów: „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” w sposób pełny tłumaczą, jaka powinna
być relacja każdego wierzącego do Zbawiciela. Rolą Maryi jest zawsze wskazywanie na Syna. Tak było
w Kanie i tak jest po dziś dzień.
Cud w Kanie Galilejskiej objawił chwałę Jezusa. Spowodował, że Jego uczniowie w Niego uwierzyli.
Poprzez fakt, że Zbawiciel wychodzi naprzeciw aktualnej potrzebie ludzi objawia się cały sens Tajemnicy
Wcielenia. Syn Boży staje się człowiekiem po to, aby być blisko niego. Zaradzić jego obawom, troskom,
odpowiedzieć na najbardziej dręczące pytania, przeniknąć jego całą rzeczywistość, jego codzienność.
ks. Tomasz Sulik
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Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół
ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy
dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego
ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.
W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze
spotkania papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych całego
świata.
W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim
składamy najserdeczniejsze życzenie i zapraszamy do szczególnej modlitwy za bliskich
naszym sercom babcie i dziadków
W tym tygodniu patronują nam:
 21 I – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym,
ofiarom gwałtu,
 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy
misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego
wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy,
 25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych
chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan,
 26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła
Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się we wtorek
29 stycznia 2019 r. o godz. 17.30 w salce parafialnej.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII SP i III Gimnazjum odbędzie
się we wtorek 5 lutego 2019 r. o godz. 17.30.
Trwa duszpasterskie nawiedzenie parafian zwane kolędą. Plan kolędy na 4 stronie
biuletynu i na tablicy ogłoszeń. Informujemy, że w czwartek przy ul. 3 Maja 10-18 i
w piątek ul. 3 Maja 36-40 kolęda od godz. 15.30.
W czasie kolędy biuro parafialne czynne w dni powszednie po Mszy św. o godz. 8.00.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii. Zeszłotygodniowe ofiary z przeznaczeniem na
fundusz remontowo-budowlany Parafii wyniosły 2564,30 zł.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, a szczególnie śp. Leokadię
Rychłowską, której pogrzeb odbył się w sobotę oraz śp. Siostrę służebniczkę Danutę
Rachutę, której pogrzeb odbędzie się jutro, wieczny odpoczynek…
Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej
Parafii życzę błogosławieństwa Bożego na cały tydzień. Szczęść Boże.

PLAN KOLĘDY

21.01.2019 r. Poniedziałek

14:30

22.01.2019 r.

14:30

Wtorek

ul. Prymasa Wyszyńskiego 2-12
ul. Prymasa Wyszyńskiego 14-16
ul. Prymasa Wyszyńskiego 18-24
ul. Prymasa Wyszyńskiego 7-9
ul. Prymasa Wyszyńskiego 11, 13, 15, l5a

23.01.2019 r.

Środa

14:30 ul. Prymasa Wyszyńskiego 17, 19, 21, 31,
33
ul. Prymasa Wyszyńskiego 25, 27

24.01.2019 r.

Czwartek

14:30 ul. 3 Maja 42-58 oraz ul. Bł. Jolenty 19a
ul. 3 Maja 10-18
ul. 3 Maja 20-32

25.01.2019 r.

Piątek

14:30 ul. 3 Maja 36-40
ul. 3 Maja 34a, 34 c — od nr 1

26.01.2019 r.

Sobota

10:30

ul. 3 Maja 34b, 34 e — od nr 1
ul. Św. Michała od nr 10 - 31

