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NIEDZIELNA EWANGELIA
 

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  rzekła  do  Niego:  "Nie  mają  wina".  Jezus  Jej
odpowiedział:  "Czyż  to  moja  lub  Twoja  sprawa,
Niewiasto? Czy 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. Jezus rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie
wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział
do  nich:  "Zaczerpnijcie  teraz  i  zanieście  staroście
weselnemu".  Ci  więc  zanieśli.  Gdy  zaś  starosta
weselny  skosztował  wody,  która  stała  się  winem –  
a  nie  wiedział,  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.

(J 2, 1-11)
  

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 
 

Z powodu Matki  Jezusa  obecnej  na  weselu  w Kanie  Galilejskiej  Jezus  także
został  zaproszony  na  tę  uroczystość.  Wydarzenie  to  stanowi  jeden  z  momentów
przełomowych  w historii  zbawienia  i  działalności  Jezusa.  Do  tej  pory  świadectwo
o  Nim  dawały  inne  osoby  cieszące  się  autorytetem:  Jan  Chrzciciel  czy  Symeon,
wskazujące Jezusa jako Mesjasza. W Kanie Jezus po raz pierwszy objawił, Kim jest.

Nieprzypadkowo wesele jest miejscem tego ważnego zdarzenia. Uczta weselna to
uroczystość  radosna  i  pełna  nadziei  na  szczęśliwą  przyszłość  i  nie  może  na  niej
zabraknąć  świeżo  poślubionych  małżonków,  świadków,  gości,  jedzenia  i  trunków
rozweselających uczestników przyjęcia. Maryja zauważyła brak wina i zwróciła się do
Syna o pomoc



INTENCJE MSZALNE 

 

16.01.2022 II NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 W intencji Agnieszki i Adriana z okazji 15 rocznicy ślubu z podziękowaniem za wszystkie

otrzymane Łaski, z prośbą o dalsze Boże prowadzenie w zdrowiu, miłości i pokoju oraz 
o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny a szczególnie dla córek.

  

11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi w intencji Alojzego Szyguła 
z okazji 70 rocznicy urodzin 

-ROCZEK: Jakub Stanek
 

14:30 JASEŁKA I KONCERT KOLĘD

17.01.2022 PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Antoniego, opata
18:00 W intencji mieszkańców Przezchlebia z ulicy Mikulczyckiej, Polnej i Zielonej; 

Za ++ Jana Jezusek w I rocznicę śmierci, jego ++ rodziców Monikę i Józefa, ++ teściów 
Łucję i Ernesta Konieczny, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

18.01.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa:

1) W intencji mieszkańców Przezchlebia z ulicy Szkolnej, Łącznej, Jelina, Sosnowej 
i Wodnej
2)  Za ++ rodziców Łucję i Mariana Fordymacki, Wiktorię i Józefa Gęza, ++ dziadków 

 z obu stron i wszystkich ++ z rodzin Stypa, Fordymacki, Gęza prosząc o łaskę wiecznego 
zbawienia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za ++ rodziców Agnieszkę, Maksymiliana Janys, ++ teściów, + syna Pawła, + brata 
Józefa, + Różę Kalyta, ++ 5 szwagrów, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
4) Za ++ matkę Felicję Glagla w rocznicę śmierci, + ojca Jerzego i ++ z pokrewieństwa,
5) Za + Bronisławę Sobel (Msza św. ofiarowana od Rozalii i Jolanty Pawlus z rodziną)
6) Za + Edytę Kloska (Msza św. ofiarowana od koleżanki Joanny).
7) Za + Elżbietę Grzeganek w 30 dzień po śmierci.
8) Za + Wilhelma Kowolik (Msza św. ofiarowana od rodziny Kowolik z ul. Polnej)
9) Za ++ Krystiana Kolanek, Elżbietę Schydlo, Lilę Król, Elżbietę Grzeganek, Adriana 
Bawaj i Marię Szuwald (Msza ofiarowana od zakładu pogrzebowego Elizjum)

19.01.2022 ŚRODA, Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
18:00 W intencji mieszkańców Przezchlebia z ulicy Dworcowej, Stawowej i Leśnej; 

Do Bożej Opatrzności w intencji Rodziny Zbigniewa i Zofii Mazur, dziękując za 
otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich oraz dla 
dzieci z rodzinami.

18:45 Różaniec – WPR „Mamre”
 

20.01.2022 CZWARTEK
8:00 Za + męża Wendelina Długosz w 20 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, 

za ++ rodzeństwo, ++ Stefanię i Helmuta Hoppner i ++ z pokrewieństwa
 

21.01.2022 PIĄTEK, Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
18:00 Za + Edytę Kloska (Msza św. ofiarowana od sąsiadów)

22.01.2022 SOBOTA
18:00 Za ++ rodziców Hildegardę i Henryka Serich, + Herberta Kroll, + wujka Bernarda, 

za ++ dziadków z obu stron



23.01.2022 II NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + Franciszka Grzyb w 5. rocznicę śmierci, + Weronikę Grotowską w 2. rocznicę 

śmierci, ++ z rodzin Grzyb, Komornickich, Grotowskich, Kowalskich. 
  

11:00 Za + ojca Erwina Szyszka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
 

14:30 KONCERT KOLĘD
  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
16.01.2022

• Dziś na godzinę 14:30 w ramach popołudniowego nabożeństwa zapraszam na jasełka
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach oraz na koncert kolęd
dzieci z przedszkola w Świętoszowicach.

• W tym tygodniu zapraszam na Msze Święte kolędowe mieszkańców Przezchlebia:
- w poniedziałek z ulicy: Mikulczyckiej, Polnej i Zielonej
- we wtorek z ulicy: Szkolnej, Łącznej, Jelina, Sosnowej i Wodnej
- w środę z ulicy: Dworcowej, Stawowej i Leśnej

• We wtorek rozpoczynamy w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
który zakończymy w święto nawrócenia św. Pawła (25 stycznia)

• W  przyszłą  niedzielę  zapraszam  na  godzinę  14:30  w  ramach  popołudniowego
nabożeństwa na Koncert Kolęd w wykonaniu chóru „TRYL” pod dyrekcją p. Marii
Garbal. 

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś dołączona jest kolejna część
Biblii audio.

 

----------------------------------------------------------------------- 
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Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. 86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 
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TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
 

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” – pod
tym hasłem będzie  przebiegał  Tydzień Modlitw o Jedność  Chrześcijan 2022.  Tym razem
materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.
 

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się
cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym
świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań
spotykają  się  na  całym  świecie  na  ekumenicznych  nabożeństwach,  modlitwach,
konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak
dużo,  że  Tydzień Modlitw – wbrew swej  nazwie – trwa kilka tygodni,  a  nawet  miesiąc.
Zwyczajem  przyjętym  na  nabożeństwach  w  ramach  Tygodnia  Modlitw  jest  gościnna
wymiana  kaznodziei  –  w  kościele  danego  wyznania  kazanie  wygłasza  duchowny  innej
denominacji.
 

Co roku na  Tydzień  Modlitw o  Jedność  Chrześcijan  przygotowywane  są  materiały
z  tekstami  biblijnymi,  rozważaniami,  modlitwami,  propozycjami  liturgii  nabożeństw  itp.
Od 1966  r.  materiały  te  razem przygotowują  Komisja  „Wiara  i  Ustrój”  Światowej  Rady
Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
Polską  wersję  broszury  z  materiałami  od  1998  r.  wspólnie  opracowują  Polska  Rada
Ekumeniczna  oraz  Rada  ds.  Ekumenizmu  Konferencji  Episkopatu  Polski  Kościoła
Rzymskokatolickiego.  Od  1975  r.  co  roku  materiały  przygotowywane  są  przez  grupy
chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

W tym roku Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się 
w niedzielę, 23 stycznia, o godz. 17:00 w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii
Magdaleny w Warszawie.


