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II NIEDZIELA ZWYKŁA
Pierwszy cud Jezusa w Kanie
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 da 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 zanieście 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.
Ewangelia * J 2, 1-12


Ci, którzy opowiadają się za abstynencją od napojów alkoholowych, mogą mieć sporo
kłopotu z dzisiejszą Ewangelią. Dlaczego Jezus miałby dostarczyć dodatkowej ilości wina
na wesele? Dlaczego właśnie wina, a nie na przykład wędlin czy warzyw? Bo gdyby Jezus
uczynił cud i na stole weselnym pojawiłoby się więcej chleba, wędlin czy słodkich ciast,
to nie bylibyśmy aż tak bardzo zaskoczeni.
A może tak naprawdę zamiast wina zrobił z winogron sok? Weselny sługa był jednak
wytrawnym znawcą win. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że było to jednak prawdziwe
wino.
Znam wiele osób, które winogrona zamieniają w wino. Zajmuje im to co najmniej sześć
tygodni. Jezus tymczasem przemienia wodę w wino w jedną chwilę. Robi to bez słowa, bez
jakiegoś symbolicznego gestu czy polecenia. Po prostu woda zmienia się w wino w Jego
obecności. I weselni „kelnerzy” podali to nowe wino na stoły. Jezus zrobił w jedną chwilę to,
co natura czyni powoli.
Woda przemieniona w wino to wspaniała transformacja, ale to nie jest magia. Gdy trudny człowiek ma odwagę, by otworzyć drzwi swojego serca, to nie jest magia. Kiedy skąpiec

zaczyna praktykować hojność Boga, to też nie jest magia. Nawet kiedy grzesznik zamienia
się w świętego, również nie jest to magia. To jest cud! Takie przemiany zdarzają się
w obecności Jezusa.
Jaka nauka płynie z Kany dla nas, ludzi współczesnych? Osoba z poczuciem humoru
powie: „Jeśli masz imprezę, upewnij się, czy zaprosiłeś Jezusa”. Z początku uśmiechamy
się. Ale potem przychodzi myśl: zaprosić Jezusa, zaprosić nie tyle na imprezowe wesele,
ale na to wszystko, cokolwiek dobrego w życiu robisz; zaprosić Jezusa, aby był częścią
tego wydarzenia, aby był częścią twojego życia. Dlaczego? Bo Jezus przynosi ze sobą
nową jakość, tak jak na weselu w Kanie, gdzie Jego wino znalazło uznanie u gospodarza.
Jezus podnosi jakość naszego życia.
Kiedy w niedzielę jeździsz samochodem po swoim mieście czy idziesz na spacer,
widzisz samochody i ludzi na chodnikach. Ale nie wszyscy idą do kościoła. Niektórzy jadą
poza miasto. Inni całymi rodzinami snują się po galerii handlowej. Mijasz jakąś kawiarnię
i widzisz przy stolikach ludzi, którzy piją kawę i rozmawiają. Widzisz ludzi biegających,
jeżdżących na rowerze i spacerujących z psem. Wygląda na to, że czerpią z tego dużo
przyjemności. Wygląda na to, że wiedzą, jak cieszyć się niedzielą – wolnym dniem.
Któż nie lubi weekendów? My również je lubimy. Lubimy wolny czas, który przynoszą.
Ale lubimy je też z innego względu. Samochodami czy też pieszo spieszymy do kościoła na
ucztę weselną zwaną Eucharystią. Tak jak Jezus przez swój cud przyniósł nową jakość
wina dla weselnych gości w Kanie, tak samo tenże Jezus wnosi nową jakość do naszego
życia. Bóg wnosi w nasze życie nowy wymiar, nową perspektywę, perspektywę życia
wiecznego, nowej ziemi i nowego nieba. Uczta weselna nowego przymierza, Eucharystia,
daje nam posmak innego świata, podnosi nasze życie do bliskiej relacji z Bogiem dającym
się nam w swoim słowie, Ciele i Krwi.
Gdy wrócimy do domu nasyceni ucztą Mszy świętej, niech nasze modlitwy przerodzą
się w czyn, według słów Maryi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5).
Tak jak Ona w Kanie, tak i my w naszym życiu dostrzegajmy ludzi w potrzebie.
Dostrzegajmy i pomagajmy.
Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Kraków o. Andrzej Szorc CSs


Ogłoszenia duszpasterskie
1. 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. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach
o jedność chrześcijan sprawowanych w łączności z Mszą świętą wieczorną o godz. 1700.
2. 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.
3. Dobiegają końca tegoroczne odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii.
Serdecznie dziękujemy za chwile wspólnej modlitwy, budujące świadectwo wiary,
serdeczne przyjęcie oraz złożone ofiary. Wszystkich, którzy nie mogli przyjąć kolędy



w wyznaczonym terminie, a pragną zaprosić kapłana do swoich domów, prosimy o kontakt
z biurem parafialnym.
Dziś kolęda po Mszy świętej o godzinie 1300 we Wdzydzach: od pp. Kostków
do pp. Akackich. W poniedziałek: Wiele, ul. ks. płk. Wryczy: od pp. Nowackich
do pp. Narlochów – od godz. 1200
W sobotę – 26.01.2019 r. w Wielu: ulica Dąbrowska po stronie prawej: od kościoła
do pp. Klamanów – od godz. 1000.
4. 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 podczas Mszy świętych wieczornych o godz. 1700.
5. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz.
zapraszamy.

1700,

serdecznie

6. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszeniach po rodzinach naszej parafii. „Bóg
zapłać” za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe urządzenie czyszczące do naszej
świątyni oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego Sakramentu do
polowych celebr odpustowych na naszej kalwarii.
7. Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów i otaczamy
serdeczną modlitwą.

Msze święte w intencji:
800
niedziela
20.01.

Wdzydze 1300

poniedz.
21.01.

720
1000
1700

† Waldemara Pupka-Lipińskiego w 1 rocznicę śmierci;
Msza święta pogrzebowa śp. Stanisława Sulima Sułkowskiego;
† Marianny Makowskiej;

wtorek
22.01.

720
1700

† Teresy i Edmunda Knitterów
† Heleny Rogali – intencja z pogrzebu;

720
1700

† Julianny i Stefana Wirkusów;
Róży p. Marka Narlocha z Borska o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
członków Róży i ich rodzin oraz o nagrodę nieba dla zmarłych zelatorów
i członków;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

środa
23.01.

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Stanisława Sulima
Sułkowskiego, lat 87, zamieszkałego w Słupsku, a pochodzącego z Wiela. Jego pogrzeb
odbędzie się w poniedziałek o godzinie 1000. Wieczny odpoczynek…

czwartek
24.01.

9. Dzisiaj, czyli w niedzielę 20.01.2019 r. o godzinie 1800 w kościele w Osowie koncert kolęd
w wykonaniu chóru Kakofonia z Kartuz. Wójt Gminy Karsin i Parafia Osowo serdecznie
zapraszają.

piątek
25.01.

10. W przyszłą niedzielę kolekta „specjalna” przeznaczona na renowację wnętrza naszej
świątyni. Ostatnia wyniosła 5.008 zł. Bóg zapłać!

sobota
26.01.



W tym tygodniu patronują nam:
w poniedziałek, 21 stycznia, św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje
zaręczonym, ofiarom gwałtu,
w czwartek, 24 stycznia, 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,
w piątek, 25 stycznia, św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych
chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan,
w sobotę, 26 stycznia, święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych
św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.

1000/a
1000/b
1130

† rodziców, teściów: Romana i Bronisławy Filipiaków
oraz pokrewnych;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Leokadii i Józefa Adamczyków
† Bolesławy i Bernarda, Walerii i Jana oraz zmarłych
z rodziny Cieśników;
† Marty, Jana, Józefiny i Leona z rodziny Miętkich oraz Mieczysława,
Feliksa i Tomasza z rodziny Orłowskich i Miętkich;

niedziela
27.01.

720
1500
1600-1700
1700

† Heleny Rogali – intencja od Firmy p Synaka;
Msza św. z Koronką do Bożego Miłosierdzia;
Okazja do spowiedzi świętej;
† Zdzisława Miszke – intencja od Firmy p. Synaka;

720
1700

† dusz w czyśćcu cierpiących – z prośbą o modlitwę w pewnej intencji;
o zdrowie, błogosławieństwo Boże i zgodę w rodzinie;

720
1700

Jakuba i Krzysztofa Milochów msza dziękczynna za 18 lat życia
i z prośbą o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu;
† Haliny Duraj – w 1 rocznicę śmierci i Bernarda;

800
1000
1130
Wdzydze 1300

† Jana Lipskiego;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Józefa Wróblewskiego, Marianny i Jana Szultków;
† Tadeusza Milocha – w 4 rocznicę śmierci
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