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II N IEDZIELA Z WYKŁA
Z Ewangelii wg św. Jana (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, 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”.
Wesele w Kanie ukazuje miłość radość i ofiarować miłość (pierwszy
Boga i zapowiada to, co dokona się w cud). W końcu Jezus przemienia wino w
Wieczerniku i na Golgocie. Jezus objawi swoją Krew, aby pozostać z nami i
swoją chwałę, gdy nadejdzie Jego ofiarować nam życie (Eucharystia godzina. Wtedy poprzez przebicie Zbawienie).
włócznią zostanie otwarta siódma
PANIE, DZIĘKI TOBIE KAŻDY
stągiew - Serce Jezusa, z którego
WIERZĄCY MOŻE PIĆ Z OŻYWCZEGO
wypłynie woda i krew. Dar wody dla
ZDROJU - ŹRÓDŁA, KTÓRYM JEST
spragnionego ludu na pustyni był TWOJE SERCE. PODCZAS EUCHARYSTII
wielkim
dobrodziejstwem
(Stary
- JAKO WINO I KREW - WYPŁYWA
Testament). Następnie dokonał się cud
MIŁOŚĆ BOGA, A WIĘC PEŁNIA ŻYCIA.
przemiany wody w wino, by przywrócić
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PONIEDZIAŁEK – 18.01.2016
7.00 - Za + Helenę i Władysława, + Jerzego, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. męża Pawła i córki Doroty z ok. ich ur. oraz o błog Boże dla
całej rodziny oraz za + mamę Weronikę.
- Za + Józefa Pietralczyk (od bratanków Macieja, Witolda i Emila z rodzinami).
WTOREK – 19.01.2016 – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara
7.00 - Za ++ braci Jana i Mieczysława, ++ z rodziny i z pokrewieństwa oraz + Karolinę i d. w c.
18.00 - Za + zonę Jadwigę Kaniak w kol. rocz. śm., ++ z rodziny oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za Alinę Bernaczek w 30 dzień po śmierci.
ŚRODA – 20.01.2016
7.00 - Za + matkę Katarzynę Gawlik, ojca Antoniego, zięcia Józefa Klyszcz i d. w c.
18.00 - Za + ojca Józefa Kowolik z ok. ur.., + matkę Zofię, brata Jana, męża Grzegorza, ++ z rodziny
Kowalik, Kowalczyk, Burdzy i Szczygieł oraz d. w c.
- Za + mamę Janinę w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 21.01.2016 – wsp. św. Agnieszki – Dzień Babci
7.00 - Za + mamę Janinę, ojca Józefa, ++ z rodziny Gradus, Potocki i Patajewicz.
18.00 - Za + męża i ojca Jana Bujak w 1 rocz. śm., ++ z rodziny i d. w c.
- Za + kuzynkę Teresę oraz za ++ rodziny
PIĄTEK – 22.01.2016 – Dzień Dziadka
7.00 - Za + Jana Korzeniec i d. w c. (od sąsiadów z ul. Fabrycznej).
18.00 - Za ++ dziadków Annę i Augustyna, ++ z rodziny Bienia, Smolarek i Krok.
- Za + ojca Andrzeja Kos w kol. rocz. śm., + mamę Stanisławę, ++ braci Edmunda i Stanisława i
++ z rodziny.
SOBOTA – 23.01.2016
7.00 - Za + Karola, ++ z rodziny, + Mariana, + ks. Ericha w kol. rocz. śm. i d. w c.
16.00 - Msza św. ślubna : Krzykwa Paulina i Krzykwa Daniel.
18.00 - Za + męża Józefa, syna Jana Strzelczyk i d. w c.
- Za ++ rodziców Tadeusza i Marię Korchut, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + mamę Stefanię Kraka w 1 rocz. śm. i ++ z rodziny.
III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.2016
7.00 - Za + męża Antoniego, ++ z rodziny Tomala i Klama oraz z prośbą o błog Boże i zdrowie dla
rodziny.
8.30 - Za + ojca i dziadka Ernesta z ok. ur., ++ z rodziny Styra, Bury, Urbańczyk i Skoczylas.
- Za ++ rodz. Annę i Józefa Jabłońskich, ++ dziadków Marię i Pawła Zakrzewskich, ++ teściów
Gertrudę i Augustyna Muszkiet, + szwagra Krystiana oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
10.00 - Za + mamę Czesławę w 3 rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + mamę Różę Bogdoł w 1 rocz. śm., + ojca Bernarda w kol. rocz. śm.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Haliny z ok. 65 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + mamę Walerię w 4 rocz. śm., ojca Jana, brata Bogumiła, dziadków z obu stron, ++ z
rodziny Białkowskich i Skórów.
15.00 - Za + mamę Krystynę w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. męża Jerzego z ok. 70 rocz. ur. i kol. rocz. ślubu oraz o błog.
Boże w rodzinach synów i córek.
16.00 - Nabożeństwo kolędowe – Jasełka.
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♦ Dzisiaj obchodzimy Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce i dzień Migranta i Uchodźcy.

Od poniedziałku 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan, który zakończy się świętem nawrócenia św. Pawła tj. 25 stycznia.
♦ Ojciec Święty Franciszek zachęca wszystkich wiernych do ofiarowania osobistego

daru modlitwy i włączenia się w modlitwę o Jedność Chrześcijan, prosząc także
dobrego Ojca w niebie o jedność w naszych wspólnotach i rodzinach, które tak często są
podzielone z powodu braku szacunku i wzajemnej miłości.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo kolędowe, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W czwartek (21 stycznia) obchodzimy wspomnienie św. Agnieszki. W tym przypada

Dzień Babci a w piątek Dzień Dziadka. Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy
serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, pogody ducha, dużo radości i serdecznej
wdzięczności od wnuków a nade wszystko Bożego błogosławieństwa.
♦ W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnego odmawiania

Koronki do Miłosierdzia Bożego w godzinie Męki Jezusa Chrystusa na krzyżu.
♦ W piątek 22 stycznia br. o godz. 18.30 w katedrze opolskiej będzie sprawowana Msza

św. w intencji o. Jana Góry w 30 dzień po śmierci, jako dar wdzięczności młodzieży
diecezji opolskiej za jego osobę i dzieło, które zainicjował i prowadził.
♦ W piątek o godz. 17.30 w kościele OO. Franciszkanów w Głogówku odbędzie się Msza

św. dziękczynna i koncert peruwiańskiego zespołu pt. „Świadkowie Nadziei”,
upamiętniający nowych Błogosławionych Męczenników Franciszkańskich: O. Michała
i O. Zbigniewa.
♦ W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 zapraszamy na jasełka bożonarodzeniowe

przygotowane przez dzieci z naszej parafii.
♦ Informujemy rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., że w czwartek

28 stycznia od godz. 18.00 będą pobierane miary na liturgiczne stroje komunijne.
♦ W niedzielę 31 stycznia o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady

Duszpasterskiej i Zespołu Caritas.
♦ Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin. Polecamy Bożej opiece wszystkie rodziny i

osoby samotne w których odbyła się kolęda i prosimy Boga, aby modlitwa i
błogosławieństwo przyniesione przez kapłana umocniło wiarę i wzajemną miłość.
♦ Składamy serdeczne podziękowanie za okazywaną życzliwość i dobroć serca oraz za

złożone w czasie kolędy ofiary.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary

duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła.
♦ Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli oraz

tygodniu.

obfitych łask Bożych w nowym
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O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, (...)
nie utraci swojej nagrody
Różne są potrzeby bliźnich naszych, różne braki, które winniśmy w miarę możliwości
usuwać pomagając im uczynkami miłosiernymi. (...) Do pierwszych niezbędnych potrzeb
człowieka należy pożywienie, mieszkanie, ubranie oraz pomoc w chorobie i nieszczęściu. Kto jest
tych rzeczy z jakiegokolwiek powodu pozbawiony, narażony jest na utratę zdrowia, a czasami i
życia. Dlatego katechizm wymienia siedem uczynków miłosiernych co do ciała bliźniego i
zobowiązuje chrześcijan do ich praktykowania, a mianowicie: łaknącego nakarmić, pragnącego
napoić, nagiego przyodziać, podróżnego w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów
wspierać i umarłych pogrzebać. Obowiązek pełnienia tych uczynków wypływa z Pisma
Świętego, które nakazuje przede wszystkim zaopatrywać bliźniego potrzebującego w pożywienie,
ubranie i mieszkanie; św. Paweł w liście do Koryntian tak mówi: „Teraz więc niech wasz dostatek
przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i
aby nastała równość” (2Kor 8,14).
Jeżeli chodzi o stosunek do chorych, to wzorem dla nas jest Pan Jezus, który ich szczególnie
miłował, starał się być przy nich, chętnie ich dopuszczał do Siebie i miłość swą okazywał im
czynem. Są to bowiem nieszczęśliwi bracia nasi, nieraz pozostający bez należytej opieki, bez
pomocy lekarzy, a przede wszystkim potrzebujący opieki duchowej, pociechy, ufności w
miłosierdzie Boże, jakiej sami wzbudzić w sobie nie potrafią, oraz przygotowania i przysposobienia
do przyjęcia ostatnich Sakramentów.
(...) Dziś w dobie panowania nienawiści rozlega się hasło, wielkie wołanie o miłość
człowieka do człowieka. otóż tej miłości trzeba koniecznie przy świadczeniu uczynków
miłosierdzia, które z miłości muszą wypływać. Prawdziwa miłość chrześcijańska będzie najlepszą
nauczycielką i przewodniczką w okazywaniu pomocy głodnym i spragnionym, odzianym w
łachmany, podróżnym, a przede wszystkim chorym i więźniom.
(...) Mamy pomagać, ile kto może, jak mówi Pismo Święte: „Z tego, co masz, według twojej
zasobności dawaj jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny
nawet z małego!” (Tob 4,8). Należy przy tym pamiętać o czystej pobudce: z miłości ku Bogu, który
w postaci ubogiego prosi o jałmużnę; dla naśladowania również miłosierdzia Zbawiciela.
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