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Niedzielne espresso           z Proboszczem
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do 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 któ-

rych 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 sta-
roście weselnemu”. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny 
skosztował wody, która stała się winem […], 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”.

J 2, 1-12
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Na cudownym obrazie w Kalwarii Pacławskiej Maryja ma ostentacyjnie odsłonięte prawe 
ucho; to jakby zapewnienie, że wysłucha każdą prośbę. 
Kiedy na weselu w Kanie Galilejskiej zabrakło wina, nikt nie prosił Maryi o wstawiennictwo, 
a mimo to dostrzegła kłopotliwą sytuację gospodarzy.
Jezus także musiał widzieć, że brakło wina, a jednak nie działał; zapewne chciał, by Jego pier- 
wszy cud został dokonany za wstawiennictwem Matki.

Czy tak duża ilość wina nie była zachętą do pijaństwa?
Sześć stągwi to w sumie od 480 do 720 litrów. Wino było 
w Palestynie napojem powszechnym i codziennym, zawiera-
ło jednak mniejszą ilość alkoholu. Mieszano je często z wodą 
w proporcji dwie lub trzy miary wody na jedną wina. Słowa 
starosty weselnego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre 
wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze” (J 2, 10) świadczą 
o tym, że nie był to pierwszy dzień wesela, które według 
zwyczaju trwało przez cały tydzień. Jest rzeczą naturalną, że 
w kolejnym dniach ucztowania jakość podawanych potraw 
i napojów robi na gościach coraz mniejsze wrażenie. Gdyby 

w tamtych czasach wino uważane było za coś złego i powszechnie nadużywane, to zapewne Jezus nie 
użyłby tego napoju do ustanowienia Eucharystii.
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Dobrego wypoczynku życzą
duszpasterze i katechetki naszej parafii



 1. Od jutra – 18 stycznia rozpoczynamy w Koś-
ciele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 2. Do nabycia ostatnie egzemplarze kalenda-
rza-terminarza, wydanego przez naszą para-
fię. Jest także album nt. Bożego Miłosierdzia 
oraz książka „Ujrzeli Peru i niebo otwarte” – 
o franciszkanach zamordowanych przez bo-
jowników z organizacji  „Świetlisty Szlak”, 
którzy zostali beatyfikowani w ub. roku.

 

 3. Polecamy nasz tygodnik „Mater Dolorosa”. 
Zachęcamy również do lektury: „Gościa 
Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Źródła”.

 4. Dziękujemy za posprzątanie ko-
ścioła i ofiarę mieszkańcom blo- 
ku  nr 13 z Osiedla Słowackie- 
go. W  bieżącym tygodniu pro- 
simy mieszkańców ulic Grott-
gera i Tysiąclecia.

 5. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe  
złożone podczas dzisiejszej składki specjal-
nej. Trwają intensywne prace w sali nasze-
go chóru, w sali AA i na korytarzach.

Ogłoszenia duszpasterskie
17 – 24 stycznia 2016

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o zdrowie dla Krzysztofa, o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla Wiktorii z okazji 18 rocznicy urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Heleny i Edwarda Wójcik w 60 rocznicę ślubu, o błogosławieństwo Boże dla odwiedzanych parafian 
w czasie wizyty duszpasterskiej, o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej osoby, o zdrowie i bło-
gosławieństwo Boże dla Mateusza w 31 rocznicę urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Bartłomieja w 31 rocznicę urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Błażeja w 2 rocznicę uro- 
dzin, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny w 32 rocznicę urodzin.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Grzegorz Matusik, 
Felicja Fetko, Ludwik Korczyk, Józef Wiełowicz, Elżbieta Kowalczyk, Władysława Stopa, Maria 
Noga, Kazimierz Czopkiewicz, Halina Drabek, Edward Kojm, Józef Mikołajek, Czesław Rynkiewicz, 
Bolesław Korczyk, Apolonia Niedziela, Zygmunt Kózka, Tadeusz Stanek, Genowefa Kózka, Andrzej 
Żmuda, Maria Karnia, Ireneusz Bortlik w 6 r. śm., Jan Stanoch w 2 r. śm. z wnukiem Krzysztofem 
Drozd w 1 r. śm., Marian i Stefania Drozdowscy.



Intencje mszalne
17 – 24 stycznia 2016

NIEDZIELA – 17 stycznia
  7.00 † Stanisław Kowalski w 13 r. śm.
  8.30 † Edmund Kurek
10.00 † Józef Baran w 12 r. śm.
11.30 † Leszek Dziurdzia z żoną  

w 2 rocznicę śmierci
18.00 † Elżbieta Korczyk w 3 r. śm.

PONIEDZIAŁEK – 18 stycznia
  6.30  O błogosławieństwo Boże dla 

Doroty i córki Aidy
18.00 † Bronisław Adamowicz w 21 r. śm.

WTOREK – 19 stycznia
  6.30 † Zygmunt Kózka
18.00 † Mieczysław Płużek

ŚRODA – 20 stycznia
  6.30 † Maria Karnia
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  † Edward Kojm, † Wiesław Kozłow-

ski w r. śm., † Anna Posselmann,   
† Eugenia Chrapek, † Zygmunt 
Kózka, † Marian Pałka z zięciem 
Andrzejem

CZWARTEK – 21 stycznia
  6.30 † Irena Chrapek
18.00 † Henryk Górka

PIĄTEK – 22 stycznia
  6.30 † Zygmunt Kózka
18.00  Wotywna do św. Jana Pawła II

SOBOTA – 23 stycznia
  6.30 † Zygmunt Kózka
18.00 † Maria Mielech w 37 r. śm.

NIEDZIELA – 24 stycznia
  7.00  O zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla ks. Franciszka Janczego 
[NSPJ]

  8.30 † Antoni Pindel w 20 r. śm.
10.00 † Ludwik Chrapek w 17 r. śm.
11.30 † Józef Włoszek w 35 r. śm.
18.00 † Anna Bryła w 1 r. śm.
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