
 Pan Bóg wiedział, co robi, stwarzając tak bogaty w różnorodność świat. Dał nam 
lekarstwo na nudę, która jest największym z zabójców ludzkiego ducha. Wieczny niedosyt 
w poznawaniu nie pozwala człowiekowi bezczynnie zastygnąć. Niewyczerpalność pozna-
wania świata motywuje do ciągłego wchodzenia w głąb rzeczywistości i w głąb samego 
siebie.
 Taka podróż do wnętrza, do podstaw mojego „ja” jest człowiekowi bardzo po-
trzebna, by rozpoznać talenty, charyzmaty, dary, które od Boga otrzymał. To, czym został 
obdarowany przez Stwórcę, zostało mu dane po to, by uczynił świat bogatszym.
 Często jednak słyszymy o samodoskonaleniu się, czyli zabiegu rozwijania wła-
snych zdolności jedynie własnymi, ludzkimi siłami. Chwalebna jest postawa pragnienia 
doskonałości w człowieczeństwie. Nie wolno nam jednak nigdy zapomnieć o Tym, który 
stał się Człowiekiem Doskonałym. To jest wzór, który mamy naśladować.
 Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej opowiada o tym, jak Bóg przemienia 
zwykłą, szarą codzienność (woda) w ogrom prawdziwej radości (wino), jak wszelkie wysił-
ki, które człowiek podejmuje na drodze doskonalenia się (woda), przemienia w przeobfi-
tość piękna stworzonego świata (wino).
 Słowo Boże wzywa dzisiaj każdego z nas do tego, byśmy nie chcieli tylko własny-
mi siłami dochodzić do doskonałości w umiejętnościach i cnotach, lecz nade wszystko 
pragnęli, by to Bóg nas przemieniał. Sam wody w wino nie zmienię. Ale z Jezusem zwykłe 
wesele okaże się najlepszą imprezą, na jakiej kiedykolwiek byłem.
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SAM WODY W WINO NIE ZMIENISZ 

ks. Mateusz Tarczyński



ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-10; 1 Kor 12,4-11; J 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, Nie-
wiasto? 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 oczysz-
czeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napeł-
nijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie 
teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skoszto-
wał wody, która stała się winem (...) przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każ-
dy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś 
dobre wino aż do tej pory.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
19 STYCZNIA 

ŚWIĘTY JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR, BISKUP
 

 

 Urodził się 17 stycznia 1842 
roku w Korczynie koło Krosna, w ro-
dzinie Wojciecha i Marianny, średnio-
zamożnych rolników. Jeszcze przed 
urodzeniem został ofiarowany Naj-
świętszej Maryi Pannie przez swo-
ją pobożną matkę. Ochrzczony został  
w dwa dni po urodzeniu. Wzrastał w głę-
boko religijnej atmosferze. Od szóstego 
roku życia był ministrantem w koście-
le parafialnym. Po ukończeniu szkoły  
w Korczynie kontynuował naukę  
w Rzeszowie. Zdał egzamin dojrzałości 
w 1860 roku i wstąpił do seminarium 
duchownego w Przemyślu. 17 lipca 1864 
r. przyjął święcenia kapłańskie. Pod-
jął pracę jako wikariusz w Samborze.  
W 1865 r. został skierowany na studia 
w Kolegium Polskim w Rzymie, na któ-
rych uzyskał doktoraty z teologii i pra-
wa kanonicznego. Oddawał się w tym 
czasie głębokiemu życiu wewnętrznemu 
i zgłębiał dzieła ascetyków. Zaowoco-
wało to jego pracą zatytułowaną  Życie 
duchowe, czyli doskonałość chrześcijań-
ska.  Przez dziesiątki lat służyła ona za-
równo kapłanom, jak i osobom świeckim.



 Po powrocie do kraju w październiku 1869 r. został wykładowcą teolo-
gii pastoralnej i prawa kościelnego w seminarium przemyskim, a w latach 1877-
1899 był profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obok zajęć uni-
wersyteckich był również znakomitym kaznodzieją, zajmował się też działalnością 
kościelno-społeczną. Odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeństwem do 
Najświętszego Sakramentu, do Serca Bożego i Najświętszej Maryi Panny, cze-
mu dawał wyraz w swej bogatej pracy pisarskiej i kaznodziejskiej. Podczas poby-
tu w Krakowie blisko związany był z franciszkanami konwentualnymi, mieszkał 
przez siedem lat w klasztorze przy ul. Franciszkańskiej. Wówczas wstąpił do III Za-
konu św. Franciszka, a profesję zakonną złożył w Asyżu, przy grobie Biedaczyny.
 W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o rozszerzenie Królestwa Serca 
Bożego w świecie założył w Krakowie w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego 
Serca Jezusowego (sercanek). W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a 17 grudnia 
1900 r. ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy arcypasterz dbał o świętość 
diecezji. Był mężem modlitwy, z której czerpał natchnienie i moc do pracy apostolskiej. 
Ubodzy i chorzy byli zawsze przedmiotem jego szczególnej troski. Jego rządy były cza-
sem wielkiej troski o podniesienie poziomu wiedzy duchowieństwa i wiernych. W tym 
celu często gromadził księży na zebrania i konferencje oraz pisał wiele listów paster-
skich. Popierał bractwa i sodalicję mariańską. Przeprowadził także reformę nauczania 
religii w szkołach podstawowych. Z jego inicjatywy powstał w diecezji Związek Katolic-
ko-Społeczny. Zwiększył o 57 liczbę placówek duszpasterskich. Dzięki pomocy bisku-
pa sufragana Karola Fischera dokonywał często wizytacji kanonicznych w parafiach.
 W 1901 roku powołał do życia redakcję miesięcznika Kronika Diecezji Prze-
myskiej. W 1902 roku urządził bibliotekę i muzeum diecezjalne, założył Małe Semina-
rium i odnowił katedrę przemyską. Jako jedyny biskup w tamtych czasach, pomimo 
zaborów, odważył się w 1902 roku zwołać synod diecezjalny po 179 latach przerwy, 
aby oprzeć działalność duszpasterską na mocnym fundamencie prawa kościelnego. 
Wśród tych wszechstronnych zajęć przez cały czas prowadził także działalność pisar-
ską. Posiadał rzadką umiejętność doskonałego wykorzystywania czasu. Każdą chwi-
lę umiał poświęcić dla chwały Bożej i zbawienia dusz. Był ogromnie pracowity, sys-
tematyczny i roztropny w podejmowaniu ważnych przedsięwzięć, miał doskonałą 
pamięć. Oszczędny dla siebie, hojnie wspierał wszelkie dobre i potrzebne inicjatywy.
 Zmarł w Przemyślu 28 marca 1924 roku w opinii świętości. Beatyfikowany zo-
stał w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku przez św.   Jana Pawła II. Papież podczas homilii 
mówił wtedy m.in.:  
 Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która 
wiedzie do królestwa niebieskiego. Są to ludzie - tacy jak każdy z nas - którzy tą dro-
gą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli. Ludzie, którzy życie swoje 
budowali na skale, na opoce, jak to głosi psalm: na skale, a nie na lotnym piasku 
(por. Ps 31, 3-4). Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym 
i Nowym Przymierzu. Wyraża się w przykazaniach Dekalogu. Wyraża się w całej 
Ewangelii, zwłaszcza w Kazaniu na górze, w ośmiu błogosławieństwach. Święci i bło-
gosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Chrześcijanami 
nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana.
 18 maja 2003 r. św. Jan Paweł II kanonizował Józefa Sebastiana Pelczara razem 
z bł. Urszulą Ledóchowską. Powiedział wtedy:
 Dewizą życia biskupa Pelczara było zawołanie: „Wszystko dla Naj-
świętszego Serca Jezusowego przez niepokalane ręce Najświętszej Maryi Pan-



ny”. To ono kształtowało jego duchową sylwetkę, której charakterystycznym 
rysem jest zawierzenie siebie, całego życia i posługi Chrystusowi przez Maryję.
 Swoje oddanie Chrystusowi pojmował nade wszystko jako odpowiedź na Jego 
miłość, jaką zawarł i objawił w sakramencie Eucharystii. „Zdumienie - mówił - musi 
ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, zo-
stał z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, (...) ustanawiając Naj-
świętszy Sakrament”. To zdumienie wiary nieustannie budził w sobie i w innych. Ono 
prowadziło go też ku Maryi. Jako biegły teolog nie mógł nie widzieć w Maryi Tej, która  
„w tajemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła”; Tej, któ-
ra nosząc w łonie Słowo, które stało się Ciałem, w pewnym sensie była „tabernakulum” 
- pierwszym „tabernakulum” w historii (por. encyklika Ecclesia de Eucharistia, 55). 
Zwracał się więc do Niej z dziecięcym oddaniem i z tą miłością, którą wyniósł z domu 
rodzinnego, i innych do tej miłości zachęcał. Do założonego przez siebie Zgromadze-
nia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego pisał: „Pośród pragnień Serca Jezuso-
wego jednym z najgorętszych jest to, by Najświętsza Jego Rodzicielka była czczona 
od wszystkich i miłowana, raz dlatego, że Ją Pan sam niewypowiedzianie miłuje, a po 
wtóre, że Ją uczynił Matką wszystkich ludzi, żeby Ona swą słodkością pociągała do sie-
bie nawet tych, którzy uciekają od świętego Krzyża, i wiodła ich do Serca Boskiego”.
 Relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara znajdują się w przemyskiej katedrze. 
W szczególny sposób święty biskup jest czczony w krakowskim kościele sercanek, gdzie 
znajduje się poświęcona mu kaplica.    

21 STYCZNIA 
ŚWIĘTA AGNIESZKA, DZIEWICA I MĘCZENNICA

 Była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej św. 
Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy, papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. 
Jako dwunastoletnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieść męczeń-
ską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Na miejscu „świadectwa krwi” dzi-
siaj jest Piazza Navona - jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc 
Rzymu. Tuż obok, nad grobem męczennicy, wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, 
w której 21 stycznia - zgodnie ze starym zwyczajem - poświęca się dwa białe baranki.
 Według przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć miała wcześniej ślub czy-
stości, rywalizowało wielu zalotników, a wśród nich pewien młody rzymski szlach-
cic oczarowany jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybra-
ła Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc 
złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona przed sędzie-
go nie uległa ani łagodnym namowom, ani groźbom. Rozniecono ogień, przynie-
siono narzędzia tortur, ale ona przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem.
 Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej postać budziła taki szacunek, 
że żaden z grzesznych młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć do niej. 
Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle porażony ślepotą i upadł w konwulsjach. Młoda 
Agnieszka wyszła z domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką Chrystusa.
 Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska dziewica zosta-
ła wtedy rzucona w ogień, ale kiedy wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścię-
cie. „Udała się na miejsce kaźni - mówi św. Ambroży - szczęśliwsza niż inne, 



które szły na swój ślub”. Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę. Poszła 
na spotkanie Nieśmiertelnego małżonka, którego ukochała bardziej niż życie.
 Agnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. Według legendy św. 
Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłu-
mu. Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów. Imię Agnieszki jest wymieniane  
w I Modlitwie Eucharystycznej - Kanonie rzymskim. Artyści przedstawiają Agniesz-
kę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się zapewne od łacińskiego wy-
razu agnus - baranek. Dlatego powstał zwyczaj, że w dzień św. Agnieszki poświęca się 
baranki hodowane przez trapistów w rzymskim opactwie Tre Fontane (znajdującym 
się w miejscu ścięcia św. Pawła), a następnie przekazuje się je siostrom benedyktyn-
kom z klasztoru przy kościele św. Cecylii na Zatybrzu. Z ich wełny zakonnice wyra-
biają paliusze, które papież nakłada co roku 29 czerwca (w uroczystość świętych 
Apostołów Piotra i Pawła) świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego.

Źródło: brewiarz.pl



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Zapraszamy na Mszę Św. z modlitwą o uzdrowienie w sobotę o godz. 19:00.
2. Spotkanie grupy Centrum Ochotników Cierpienia w czwartek o godz. 11:00 w sali 
parafialnej.
3. Spotkania opłatkowe:
• dla uczestników katechez dla dorosłych – w poniedziałek o godz. 19:00 w salce;
• dla mężczyzn z Kościelnej Służby Semper Fidelis – w środę o godz. 18:30 w salce.
4. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygodniu:

• Grupa młodzieżowa – w środę o godz. 19:30;
• Duszpasterstwo akademickie – w piątek o godz. 20:00;
• Kandydaci do bierzmowania – w sobotę o godz. 9:30 w salce;
• Ministranci i aspiranci – w sobotę o godz. 11:00 w zakrystii;
• Kółko Różańcowe Dzieci – w sobotę o godz. 12:00 w salce.

5. Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni:
• 17 stycznia: ul. Pomorska 13 FGH, Pomorska 14A
• 18 stycznia: ul. Pomorska 14 EFG, ul. Pomorska 15AB
• 19 stycznia: ul. Pomorska 16 ABC
• 20 stycznia: ul. Pomorska 16 DEF
• 21 stycznia: Wieża Leszka Białego, ul. Kupały, ul. Beniowskiego
• 22 stycznia: ul. Leszka Białego (cała), ul. Pomorska domki
• 23 stycznia: ul. Mściwoja, ul. Subisława domki, ul. Ziemowita, ul. Poznań-

ska, ul. Rzepichy
• 24 stycznia: ul. Pelplińska, ul. Pomorska 94B

Dzień wcześniej ministranci powiadomią o mającej się odbyć wizycie. Kolędy rozpoczy-
nają się o godz. 16:00. Niech będzie to spotkanie całej rodziny na wspólnej modlitwie, 
której Bóg pragnie wysłuchać i błogosławić przez posługę kapłana.
6. Zapraszamy na bal charytatywny, którego celem jest zebranie funduszy na wspar-
cie działalności Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie. Odbędzie się on  
w sobotę, 6 lutego, w hotelu Sofitel Grand Sopot. Koszt: 245 zł od osoby. Bliższe infor-
macje na tablicach ogłoszeniowych i w zakrystii.
7. W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić:
• we wtorek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;
• w czwartek – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
8. Tydzień temu na cele inwestycyjne zebraliśmy 11.379 zł. Składamy serdeczne po-
dziękowania za Waszą ofiarność.
9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Józefa Żywickiego (l. 96) z ul. Pomorskiej. Dobry 
Jezu, a nasz Panie… 



NIEDZIELA   24 stycznia 2016 r.          
6.30 Za parafię
8.00 ++ Walerian i Anna oraz zmarli z rodziny
9.30 ++ Rodzice: Anna i Antoni Rydzewscy oraz bracia: Bogdan i Wojciech
11.00 O dary Ducha Św., potrzebne łaski i nawrócenie dla brata Marcina
12.30 O odzyskanie zdrowia i opiekę MBF dla Łucji
14.00 ++ Łucja, Franciszek i Maria Lewandowscy oraz zmarli z rodziny
18.00 ++ Zofia i Stanisław oraz zmarli z rodziny Miszczaków
19.30 + Regina Jagodzińska (m-c po pogrzebie)

INTENCJE MSZALNE
18-24 stycznia 2016

PONIEDZIAŁEK  18 stycznia 2016 r.
7.00 ++ Włodzimierz Kuchciński (12. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
8.00 Za parafię
18.00 ++ Marian Laskowski (15. r. śm.) oraz rodzice: Agnieszka i Anastazy

WTOREK   19 stycznia 2016 r.

7.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 42. urodzin Witolda z prośbą o nawrócenie, błog. 
Boże i wszelkie łaski

8.00 W dniu imienin i 80. rocznicy urodzin Henryka o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie 
dla siebie i rodziny (od solenizanta)

18.00 1) + Kazimierz (10. r. śm.)
2) + Urszula (12. r. śm.)
ŚRODA    20 stycznia 2016 r.

7.00 + Wiesława Hanuszkiewicz (8. r. śm.)

8.00 Dziękczynna za opiekę św. Michała Archanioła z prośbą o dobre wychowanie dzieci 
oraz o wszelkie potrzebne dla nich łaski

18.00 ++ Kazimiera (8. r. śm.) oraz Ryszard (21. r. śm.)
CZWARTEK    21 stycznia 2016 r.

7.00 O wzrost wiary i o Boże błog. na dalsze lata dla córki Izabeli w 48. rocznicę chrztu
8.00 ++ Ewelina, Zygmunt i Zbigniew
18.00 + Zdzisława

PIĄTEK  22 stycznia 2016 r.
7.00 ++ Tata Brunon, siostra Irena i brat Kazimierz
8.00 + Bronisława (ona)
18.00 O łaskę intronizacji NSPJ w Polsce i w sercu każdego Polaka

SOBOTA  23 stycznia 2016  r.
7.00 O Boże błog., opiekę MBF i zdrowie dla mamy Iwony w dniu 46. urodzin
8.00 O zdrowie i opiekę MBF dla żony Łucji
18.00 ++ Władysław (3. r. śm.) oraz Krzysztof



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w niedzielę, 24 stycznia, przed Mszą 
Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.

ILE LITRÓW WODY/WINA MIEŚCIŁO SIĘ W SZEŚCIU STĄGWIACH KAMIENNYCH Z 
OPISU PIERWSZEGO CUDU JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ (J 2,1-12)?

ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie tradycyjnie 
w  dniach w dniach 18-25 stycznia 2016 pod hasłem zaczerpniętym z Pierw-
szego Listu św. Piotra: Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (por. 1 P 2,9).

Plan nabożeństw Tygodnia Modlitw:

• 17.01.2016 (niedziela) - Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce - 
Modlitwa o pokój 
Centrum Ekumeniczne św. Brygidy  
Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124 – godz. 17.00

• 18.01.2016 (poniedziałek) - Kościół Rzymskokatolicki  pw. Św. Jadwigi  
Gdynia, ul. Korzenna 2 – godz. 18.00

• 22.01.2016 (piątek) - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny 
Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 – godz. 17.00

• 23.01.2016 (sobota) - Kościół Prawosławny 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 17.00

• 24.01.2016 (niedziela) - Kościół Polskokatolicki 
Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00

• 25.01.2016 (poniedziałek) - Kościół Ewangelicko-Augsburski 
Sopot, skwer im. ks. Otto Bowiena 5 
(Park Południowy) - godz. 17.00

 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uprzedza po raz XVIII Dzień 
Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem:  Co ty tu robisz, Elia-
szu  (1 Krl 19,13) obchodzony 17 stycznia. Natomiast 26 stycznia obchodzony 
będzie XVI Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem: Chrze-
ścijanie i Muzułmanie razem wobec przemocy popełnianej w imię religii.

Zachęcamy do gorącej modlitwy w te dni oraz do udziału w nabożeństwach.


