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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
(Iz 62, 1-5); (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac); (1 Kor 12, 4-11); (2 Tes 2, 14); (J 2, 1-11); 

    W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i 
była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to we-
sele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy za-
brakło 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 prze-
znaczonych do żydowskich oczyszczeń, z któ-
rych każda mogła pomieścić dwie lub trzy 
miary. Jezus rzekł do sług: "Napełnijcie stą- 

gwie  wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem 
powiedział do nich:  "Zaczerpnijcie teraz i za-
nieście 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, wie-
dzieli – przywołał pana młodego i powiedział do 
niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre 
wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty za-
chowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to po-
czątek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilej-
skiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 
Jego uczniowie.                                (J 2, 1-11) 

KOMENTARZ 
        Dzisiejsza ewangelia zaprowadza nas 
do Kany galilejskiej. Kościół, do którego 
przynależymy, i w którym uczestniczymy 
jest również „Kaną galilejską”, w której 
możemy napełniać stągwie naszych serc 
wodą modlitwy, a Bóg może te serca prze-
mieniać w wino łaski.  To wydarzenie z 
Kany Galilejskiej jest okazją, byśmy znów 
mogli przyjrzeć się Maryi. Dla wielu z nas 
pobożność Maryjna jest często stawiana 
ponad piedestał samego Boga. Jednocze-
śnie mamy kłopot w rozumieniu Maryi i 
tego, jakie znaczenie ma Jej obecność w 
naszym życiu. Zwykle kojarzy się nam z 
odmawianiem różańca, jakimiś rozczulo-
nymi emocjami, towarzyszącymi podczas 
modlitwy i wieloma innymi skojarze-
niami, które oczywiście są uzasadnione, 

jednak nie do końca wyczerpujące. Obec-
ność Maryi w trakcie wesela ma bardzo 
cenne znaczenie. Ona nie była zaproszo-
nym gościem, ale w jakimś sensie pełniła 
rolę Organizatorki, dlatego Jej obecność 
ma charakter służbowy. Świadczy o tym 
chociażby Jej świadomość o wszystkich 
kulisach tego wesela i orientacja, że coś 
się dzieje, bo zabrakło tam wina. Często w 
naszym życiu jest tak, że zaczyna nam 
czegoś brakować. Maryja będąc w Naza-
recie nie tylko prała, prasowała i goto-
wała dla Jezusa, Ona poprowadziła całe 
wesele, które trwało tydzień, a to świad-
czy, że jest dobrze zorientowana w naszej 
codziennej prozie życia, co oznacza, że 
nasze ludzkie sprawy są w zasięgu Jej 
przedsiębiorczości.                 Ks. Wojciech  
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KRONIKA RODZINNA 
      Zwięzła wiadomość, krótka notka w kronice lokalnej gazety. Ojciec i trzynastoletni syn w korytarzu swego 
domu. Naprawiają rower. Syn jest nieco roztargniony. W pewnej chwili chłopiec wywraca na podłogę 
skrzynkę ze śrubkami i nakrętkami. Ojciec ma swoje „klasyczne” pięć minut. Rzuca się z wściekłością na syna 
i bije go w sposób okrutny i niezrozumiały. Kilka godzin potem znajdują biednego, charczącego chłopca pod 
krzakiem. Jeden cios pięścią poważnie uszkodził mu wątrobę. Po tym co się stało, ojciec został aresztowany. 
W szpitalu syn pozostaje kilka dni w śpiączce. Kiedy otwiera oczy po wybudzeniu się z niej mówi z ogrom-
nym trudem do mamy: Nie zrobią wcale nic złego mojemu tatusiowi, prawda? Bijąc „go” omal go nie zabił. 
Jednak człowiek ten był jego tatą. Czy potrafisz mi podać, bracie, przyczynę niewinnego cierpienia? B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA  

     Chcesz mieć dużo lepszą relację z Bogiem 
i z ludźmi? Chcesz być szczęśliwy? PRZE-
CZYTAJ – to bardzo ważne. To co niszczy 
Twój pokój w sercu, jest karabinem zła, 
który posłuży do wygrania z Tobą walki du-
chowej. Co to jest? To są myśli. Jedne są od 
Boga, jedne Twoje, a inne to podszepty sza-
tana. W zależności od tego, które wybierasz, 
jakie wiedziesz życie i takie masz samopo-
czucie. Mogę Ci dzisiaj powiedzieć z całą 
pewnością, że Twój smutek, lęk, trwoga, 
brak nadziei itp. Są Twoim wyborem podyk-
towanym przez zło. Tak jednak być nie 
musi, przyjacielu. Wpierw jeszcze raz pro-
szę, przeczytaj to, co powyżej i uświadom to 
sobie, pomyśl przez chwilę, zanim polecimy 
dalej w głąb Twojej duszy… Czy byłeś ma-
nipulowany złymi myślami? To już nie ma 
znaczenia, bo jest rozwiązanie od Boga gwa-
rantujące zwycięstwo, które dzisiaj w Nim 
odniesiesz. Posłuchaj przyjacielu w wierze: 
Wypisz dzisiaj wszystkie swoje zranienia na 
kartce białego papieru, na których ta łajza 
rogata zawsze żerowała – to już jest jej ko-
niec. Nie używam w tej chwili jakiejś metafo-  

ry. Weź tylko kartkę i długopis do ręki. Płacz 
tak jak płaczesz, pisząc – i nie wstydź się łez. 
Tylko Ty i Bóg to widzicie. Podpowiem Ci 
jakie to mogą być zranienia: największe 
ciosy zadane są przez bliskich z rodziny, od-
rzucenie przez przyjaciół, niesłuszne oskar-
żenia, wyśmiewanie się z Ciebie, drwiny z 
Twoich poglądów, poniżanie, zdrada, oraz 
kłamstwa, które Cię dotknęły. Dużo tego – 
prawda? Wiem jak wiele ran ma Twoje serce 
– moje też miało. Twoje rany ujawniają się w 
relacji z innymi ludźmi przez Twoje zacho-
wanie nieadekwatne do sytuacji, którego 
nikt nie pojmie prócz Ciebie i Boga, których 
nie jesteś w stanie innym wytłumaczyć. 
Pójdź proszę z tą kartką przed Najświętszy 
Sakrament i czytając ją przed Bogiem – po 
każdym zdaniu określającym zranienie – 
mów: uzdrów moją ranę Panie Jezu Chryste, 
swoją Miłością do mnie. Bóg Cię dzisiaj 
uzdrowi, a Twoje relacja z Nim i z innymi 
wejdzie na całkiem inny poziom. Będę się 
modlił o odwagę dla Ciebie, wierzę, że bar-
dzo tego chcesz, niech zwycięstwo zajaśnieje 
w Twoim życiu.                       A. Łodziewski 

     MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. ko-
lędy, na najbliższe dni: 

Niedziela, 
20 I 

Sztormowa 7 od 
klatki C do H 

Ponie-
działek, 
21 I 

Sztormowa 1AB, 7 
IK 

Wtorek, 
22 I Kolęda dodatkowa – 

Zapisy przy stoli-
kach przy wyjściu z 
kościoła, oraz w za-
krystii 

Środa, 23 I 

Czwartek, 
24 I 

Piątek, 25 
I 

2. Kolędy rozpoczynają się codziennie 
od godz. 16.00. Przypominamy, że do 
tego roku zmienia się organizacja wi-
zyt duszpasterskich. Ministranci 
dzień wcześniej nie zapowiedzą ko-
lędy. Chęć przyjęcia księdza z wizytą 
duszpasterską będzie można wyrazić 
po każdej Mszy Świętej przy wycho-
dzeniu z kościoła. 

3. Prosimy osoby mieszkające przy ul. 
Sztormowej 1 oraz 7 IK, aby po zakoń-
czeniu Mszy świętej, aby przy wycho-
dzeniu z kościoła podeszli do stoli-
ków i podli ulicę oraz numer bloku, 
klatki i mieszkania. Kapłani odwie-
dzą te domy wg podanego wcześniej 
planu.  

4. Plan kolęd dostępny jest również na 
stronie parafialnej.  

5. W poniedziałek (21 I) zapraszamy na 
konferencję z uwielbieniem o godz. 
20:00 do kaplicy MBF. 

6. We wtorek (22 I) o godz. 19:00 Msza 
święta z nabożeństwem do św. Rity i 
ucałowaniem relikwii w czasie, której 
będziemy szczególnie modlić się w 
intencji małżeństw zagrożonych roz-
biciem. 

7. Spotkania w tym tygodniu:  

• Semper Fidelis we wtorek (22 I) o 
godz. 18.30 w sali parafialnej; 
• Grupy Lectio Divina św. Józefa: 
dla grupy starszej w środę (23 I) o 
godz. 19.30 w sali parafialnej, dla stu-
dentów i młodzieży pracującej w 
czwartek (24 I) o godz. 19.30 w Kaplicy 
MBF; 
• Spotkanie opłatkowe dla chóru 
Stella Fatima w piątek (25 I) o godz. 
18.00 w sali parafialnej; 
• Spotkanie Klubu Seniora w sobotę 
(26 I) o godz. 16.30 w salce parafialnej. 

8.   Wspomnienia w tym tygodniu: 
• w poniedziałek (21 I) św. 
Agnieszki oraz Dzień Babci; 
• we wtorek (22 I) Dzień Dziadka; 
• w czwartek (24 I) św. Franciszka 
Salezego; 
• w piątek (25 I) Święto Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła; 
• w sobotę (26 I) św. Tymoteusza i 
Tytusa. 

9.   Dziękujemy za ofiary złożone w ze-
szłym tygodniu na tacę inwestycyjne. 
Zebraliśmy 10 704 zł. 

10. Po Mszy świętej przy wyjściu z ko-
ścioła do nabycia jest również pamiąt-
kowe zdjęcie naszej szopki w dużym 
formacie za min. 5 zł. Ofiary złożone 
przy tej okazji będą przeinaczone na 
sfinansowanie budowy szopki.  

11. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu 
Naszych drogich zmarłych: Ks. Je-
rzego, budowniczych i dobrodziejów 
naszego kościoła, śp. Pawła Adamo-
wicza (l. 54), Franciszka Jankow-
skiego (l. 86) z ul. Sztormowej, wielo-
letniego kościelnego naszej parafii, 
których pożegnaliśmy w minionym 
tygodniu oraz zmarłych z naszych ro-
dzin: wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 21 STYCZNIA 2019 R. 

ŚW. AGNIESZKI – DZIEŃ BABCI 

7.00 † Babcie: Małgorzata i Leokadia 

8.00 
1) † Janina, Anna, Kazimierz i Jan oraz rodzice z obojga stron 
2) † Bronisława (15. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Władysław w 25. rocznicę śmierci oraz rodzice i dziadkowie z obu stron 

WTOREK, 22 STYCZNIA 2019 R. 
DZIEŃ DZIADKA 

7.00 † Waleria (k) i Jakub 

8.00 † Bronisława (16. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Stanisław i Magdalena 

ŚRODA, 23 STYCZNIA 2019 R. 

7.00 † Zygmunt w 22. rocznicę śmierci oraz Józefa (k), Jaś, Stefan Renieccy 

8.00 † Bronisława (17. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Anna i Leon Ignor oraz Anna i Władysław Gębal 

CZWARTEK, 24 STYCZNIA 2019 R. 
ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO 

7.00 
1) † Bronisława (18. Msza święta gregoriańska) 
2) O dary Ducha Świętego dla Piotra i Michała 

8.00 † Łucja, Franciszek i Maria Lewandowscy oraz bliscy 

18.00 † Henryka (k) Zdunek i rodzice z obojga stron 

PIĄTEK, 25 STYCZNIA 2019 R. 
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 

7.00 † Bronisława (19. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Irena w 5. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron oraz zmarli z rodziny 

18.00 
1) † Leokadia Kuklińska w 2. rocznicę śmierci, Zygfryd 
2) † Monika Szwarc w 2 miesiące po śmierci 

SOBOTA, 26 STYCZNIA 2019 R. 
ŚW. TYMOTEUSZA I TYTUSA 

7.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Józefa z 
okazji urodzin 
2) † Bronisława (20. Msza święta gregoriańska) 

8.00 
1) † Irena w 3. rocznicę śmierci oraz Jan, dziadkowie z obu stron 
2) † Paweł Wojciechowski w miesiąc po śmierci 

18.00 † Syn Mariusz Pietrzak w 3. rocznicę śmierci, rodzice oraz bracia Górczak 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 
27 STYCZNIA 2019 

6.30 † Bronisława (21. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Bronisława (k), Józef, Agnieszka i Jan Stolińscy 

9.30 † Edmund, Maria, Stefania, Bernard, dziadkowie z obu stron 

11.00 † Danuta Głuchowska 

12.30 Za parafię 

14.00 † Józefa (k) i Bolesław 

18.00 † Rodzice: Kazimiera i Stanisław Wrzesień 

19.30 † Mieczysława Puchalska w 1. rocznicę śmierci oraz rodzice z obu stron 
 


