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II N IEDZIELA Z WYKŁA
Ew. 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 Boga i zapowiada to, co dokona się
w Wieczerniku i na Golgocie. Jezus objawi swoją chwałę, gdy nadejdzie Jego
godzina. Wtedy poprzez przebicie włócznią zostanie otwarta siódma stągiew Serce Jezusa, z którego wypłynie woda i krew. Dar wody dla spragnionego ludu na
pustyni był wielkim dobrodziejstwem (Stary Testament). Następnie dokonał się cud
przemiany wody w wino, by przywrócić radość i ofiarować miłość (pierwszy cud).
W końcu Jezus przemienia wino w swoją Krew, aby pozostać z nami i ofiarować
nam życie (Eucharystia - Zbawienie)

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 21 – 27.01.2019
PONIEDZIAŁEK – 21.01.2019 – św. Agnieszki
7.00 - Do B. Op. pw. MB Fat. za Babcie i Dziadków z prośbą o błog. Boże i zdrowie
18.00 - Za †† dziadków Annę i Augustyna, rodzic. z obu str., rodzeostwo i †† z rodziny Bienia
- Za † Małgorzatę Małycha w 30 dzieo po śmierci (int. od mieszkaoców ul. Osiedle)
WTOREK – 22.01.2019
7.00 - brak intencji
18.00 - Za † mamę Marię Gołębiowską, ojca Franciszka, brata Zbigniewa i †† dziadków
- Za † siostrę Klarę, szwagra Franciszka, siostrę Urszulę i szwagra Zenona, †† z rodziny Pola
i Spuła
ŚRODA – 23.01.2019
7.00 - brak intencji
18.00- Do B. Po. p. w. MB Fat. w int. Rafała i Marzeny z ok. 20 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † mamę Walerię w 6 r. śm., ojca Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę, †† z rodzin
Białkowskich i Skórów
CZWARTEK – 24.01.2019 – św. Franciszka Salezego
7.00 - Za † Izydora Wojtyszyn w 30 dzieo po śm.
18.00- Za † męża, ojca i dziadka Ernesta z ok. ur. i †† z rodziny z obu str.
- Za † mamę Krystynę w kol. r. śm. i †† z rodziny
PIĄTEK – 25.01.2019
7.00 - Za † mamę Czesławę Cichoo w 6 r. śm. oraz †† z rodziny
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † ojca Jerzego, brata Norberta, †† z rodzin Sładek, Widera i d. w c.
- Za † ojca Andrzeja Kos w rocz. śm., mamę Stanisławę, braci, siostry, szwagrów, bratanków
Andrzeja i Franciszka
SOBOTA – 26.01.2019 – św. Tymoteusza i Tytusa
7.00 - Za † Mariana Kozyrskiego, †† z rodziny Kozyrskich, Błaszczak i Jasik
18.00 - Za † męża Richarda w kol. r. śm., †† rodzic. z obu str., siostrę, brata i †† z pokrew. i d. w
- Za † rodzic. Tadeusza i Marię Korchut oraz †† z rodziny
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Kazimierza Posturzyoskiego w 90 r. ur.
III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii i Huberta oraz dla synów, synowych oraz o opiekę
Anioła Stróża dla wnucząt
8.30 - Za † męża i ojca Jana z ok. urodzin oraz o bł. B. dla dzieci i wnuków
- Za † Stanisława Śledź w kol. r. śm., jego †† rodzic. Zofię i Franciszka, †† rodzeostwo
10.00 - Za †† rodzic. Marię i Jerzego Koston, teścia Jerzego Piontek, szwagra Huberta, szwagierkę
Dorotę, dziadków Zubel, Koston, Piontek i Dyla
- Za † Zbigniewa Pasierbskiego w 6 r. śm., rodzic., teściów, Zuzannę i Czesława, ††
z rodziny Diedek i Pasierbski, d. w c. oraz o bł. B. w rodzinie
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny z ok. ur. oraz wnuczki Anny z ok. ur.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Zdzisławy z ok. ur. i imienin oraz o bł. B. w rodzinie
15.00 - Za † męża Józefa w kol. r. śm., teścia Franciszka, matkę Franciszkę i d. w c.
- Za † żonę Jadwigę, rodzic. Jana i Marię, siostrę Zdzisławę, brata Zbigniewa, †† z rodziny
i pokrew. oraz o bł. B. w rodzinie
16.00 - Koncert kolęd

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 20 – 27.01.2019
1. II Niedziela Zwykła. Trwa Tydzieo Powszechnej Modlitwy o Jednośd Chrześcijan. Ojciec
Święty Franciszek zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w modlitwę całego
Kościoła o jednośd wyznawców Jezusa Chrystusa.
O godz. 16.00 koncert kolęd w wykonania zespołu „ TRISO ”, zaprezentuje się młodzież
niepełnosprawna z woluntariuszami pod kierownictwem pani Anny Płaczek z Opola.
Zespół będzie obecny już na Mszy św. o godz. 15.00.
2. Dzisiaj po zakooczonym koncercie, około godz. 16.30, spotkanie uczestników pielgrzymki
do Ziemi Świętej. Informujemy zainteresowanych, że są jeszcze wolne miejsca.
3. W poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Agnieszki, w tym dniu przypada Dzieo
Babcia następnego dnia Dzieo Dziadka. Z tej okazji wszystkim Babciom i Dziadkom
składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, pogody ducha, dużo radości i serdecznej
wdzięczności od wnuków a nade wszystko Bożego błogosławieostwa.
O godz. 7.00 Msza św. za Babcie i Dzidków w dniu ich święta.
4. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna i nowenna do św. Ojca Pio.
5. W środę o godz. 19.30 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
6. W czwartek przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i doktora Kościoła.
Franciszek Salezy znany jest najbardziej jako patron dziennikarzy i pisarzy katolickich,
współzałożyciel zakonu wizytek.
7. W piątek (25 stycznia) obchodzimy święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła Narodów
i zakooczenie Tygodnia Modlitw o Jednośd Chrześcijan.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie
męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
W piątek, ze względu na kolędę, kancelaria parafialna będzie nieczynna.
8. W sobotę wspomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa.
Od godz. 17.00 – 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
9. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin na Osiedlu Piastów Śląskich. Dobrowolne ofiary
z tegorocznej kolędy przeznaczone są na renowację głównego tabernakulum. Dziękujemy
za ofiary na ten cel przeznaczone oraz za okazywaną życzliwośd i dobrod serca .
W sobotę ostatni dzieo odwiedzin duszpasterskich, kolęda dodatkowa od godz. 10.00
odbędzie się w rodzinach, które nie mogły przyjąd kapłana w wyznaczonym terminie,
a które zgłosiły chęd przyjęcia kapłana z błogosławieostwem kolędowym.
Na prośbę mieszkaoców, kolęda odbędzie się także w nowo oddanych i częściowo już
zamieszkanych tzw. mieszkaniach chronionych przy ul. Kard. Wyszyoskiego 10.
10. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 15.00 wystąpi chór mieszany „ TRYL ” z Toszka
pod dyrekcją Pani Marii Garbal z koncertem kolęd. Po Mszy św. chór zaprezentuje jeszcze
kilka wybranych kolęd, serdecznie zapraszamy.
10.Dziękujemy wszystkim parafianom zaangażowanym w życie naszej wspólnoty zarówno
w wymiarze duchowym i materialnym. Bóg zapład za wszelkie ofiarowane dobro.
Całą parafię powierzamy Bożej opiece, prosząc w modlitwie o błogosławieostwo Boże.
Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.

TAKI TO POCZĄTEK ZNAKÓW UCZYNIŁ
JEZUS W KANIE GALILEJSKIEJ.
OBJAWIŁ SWOJĄ CHWAŁĘ I UWIERZYLI
W NIEGO JEGO UCZNIOWIE
Przez pierwszy cud w Kanie Galilejskiej
Chrystus objawia nam swoją boską naturę
i pochodzenie. Ten cud – pierwszy
w publicznej działalności Jezusa – jak i każdy
następny jest objawieniem Boskiej mocy
Chrystusa, Jego Synostwa Bożego. W nich
ukazuje się pełnia władzy Chrystusa nad
światem, nad materią, nad życiem.Ale jest
w tym cudzie również coś bardzo ludzkiego, coś bardzo swojskiego. Chrystus, Syn
Boży, druga Osoba Trójcy Świętej nie stroni i nie odżegnuje się od "małych,
ludzkich kłopotów". On uczestniczy w ludzkiej radości, dzieli ludzkie smutki
i próbuje im zaradzić. Nie jest Bogiem dalekim i wyniosłym, odległym i nieczułym
na małe ludzkie problemy.
Rozpoczynając nowy tydzień i każdy nowy dzień, warto pamiętać
o zaproszeniu Chrystusa do swojego życia, będącego czasem plątaniną małych
radości i smutków, zwycięstw i porażek. On ma moc przemieniać jałową, nieraz
pozbawioną radości, codzienność, w wyborne wino życia poświęconego Bogu
i ludziom.
Jest w tym zdarzeniu jeszcze jeden wzruszający moment. To Matka zwraca
Synowi uwagę na kłopot gospodarzy wesela. To Ona w sposób naturalny zwraca się
do Syna o pomoc. Konsekwencją tej troski sprzed wieków jest dzisiejsza Jej troska o
człowieka i orędownictwo przed Bogiem w ludzkim zakłopotaniu. Nie rezygnujmy
więc z tego nadzwyczajnego pośrednictwa i nie wahajmy się powierzać Maryi
swoich trosk w codziennej modlitwie.
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