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II NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

Ewangelia według Świętego Jana (J 2, 1-11)  

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej 

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. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 16.01.2022r. 

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Antoniego; w środę św. Józefa 

Sebastiana Pelczara; w piątek św. Agnieszki. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

17. 01. poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Teresy Baran – intencja 

od Z.P. Olimp 

 

18. 01. wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: Dantis –według intencji Ordynariusza 

 

19. 01. środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O błogosławieństwo Boże i dar szczęśliwego rozwiązania 

dla córki Karoliny, o zdrowie dla nowonarodzonego dziecka  

 

20. 01. czwartek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii Malinowskiej  

w 2. rocznicę śmierci 

 

217. 01. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian – o błogosławieństwo Boże i dar 

zdrowia w naszych rodzinach 

 

22. 01. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Urszuli, 

Dominiki, Sylwii i Jakuba oraz wieczną szczęśliwość dla śp. Ireneusza, Alicji i Wiktora 

 

23. 01. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Lichwy z racji 

przypadającej rocznicy jego urodzin 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: Do Matki Bożej o opiekę nad rodziną państwa Agnieszki  

i Józefa Nowaków. O błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnuków oraz rodziców. O szczęśliwe 

rozwiązanie dla Joanny i zdrowie dla nowonarodzonego dziecka. 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Olgi Pępkowskiej – 

intencja od uczestników pogrzebu 

 

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1730. 

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże! 



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii 

Daj szansę Bogu, by mógł zadziałać 

Gdyby w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele bogatych i zapobiegliwych ludzi, którym nigdy 

niczego nie zabrakło, Jezus nie mógłby uczynić swojego pierwszego cudu. Gdyby zabrakło tej jednej 

osoby o sercu czystym jak serce dziecka, gotowej poprosić o niemożliwe, Jezus nie uczyniłby cudu. 

Gdyby słudzy, zamiast natychmiastowego i całkowitego posłuszeństwa, odmówili napełnienia naczyń 

wodą albo wypełnili je tylko do połowy, Jezus miałby związane ręce. Ubóstwo pary młodej, czyste 

serce Matki Bożej i posłuszeństwo sług sprawiły, że cud w Kanie się wydarzył. Bóg miał szansę 

zadziałać. 

Panie Jezu, Ty na weselu w Kanie Galilejskiej pokazałeś, jak łatwo radość może zamienić się  

w smutek, a sytość – w głód. Bądź moim największym weselem, bo żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

To był koncert! 
Oto Złota Piętnastka: 

1. Wojciech Galiczyński 

2. Hanna Schiller 

3. Zuzanna Pistor 

4. Antoni Tomaszewski 

5. Barbara Łuczyk 

 

6. Maria Łuczyk 

7. Julia Machalska 

8. Amelia Kramarz 

9. Natalia Gosthorska 

10.  Aleksandra Szydełko 

 

11. Wiktoria Szydełko 

12.  Julia Bandura 

13.  Piotr Tomaszewski 

14.  Tamara Ćwięcek 

15.  Adam Ćwięcek 

 

Śpiewają a capella. Piękne, mocne głosy. Długie teksty kolęd i pastorałek. Z pamięci!  

Przedział wiekowy od lat dwu do siedemnastu. Przewaga tych najmłodszych. Dominują 

dziewczęta, ale i chłopcy pokazali klasę.  

Tak oto w naszej Parafii uczczono Święto Trzech Króli. Była to uczta muzyczna. Ksiądz 

Proboszcz Janusz Prejzner pełnił rolę jurora i prowadzącego, budując atmosferę rodzinnego 

spotkania. Konkurs zakończył się jedynie słusznym werdyktem: wszystkie dzieci zwyciężyły! 

Same sobie wylosowały nagrody w tym kijki do wędrówek i hulajnogę.  

Na to przejmujące wydarzenie złożyło się kilka okoliczności, które warto odnotować. 

Wnętrze kościoła odznacza się wspaniałą akustykę, co miało znaczenie, szczególnie wobec 

braku oprawy muzycznej. Uczestnicy tak wybrali repertuar, że żaden utwór się nie powtórzył. 

Wysłuchaliśmy kolędy wykonanej na flecie. Jednego z małych wykonawców wspierała cała 

trzypokoleniowa rodzina. To było piękne!  

Oprócz radości słuchania, doświadczyliśmy też radości śpiewania kolęd, przy 

akompaniamencie gitary Pana Adama Tomaszewskiego. Podsumowując Konkurs, pochwalił on 

uczestników za uzdolnienia muzyczne i zaprosił do reaktywowanej scholi. Za tę propozycję 

otrzymał brawa od zebranych. Akcja Katolicka z racji wspólnych przedsięwzięć (ze scholą)  

z całego serca popiera tę inicjatywę.  

Słowa uznania należą się też P. T. Rodzicom za Ich zdolne pociechy, za przybycie z nimi 

w świąteczne popołudnie do świątyni, za aktywny udział w koncercie.  

Ksiądz proboszcz już zaprosił dzieci do przyszłorocznego konkursu, co przywitano 

brawami. Dodał, że warto pomyśleć o edycji młodzieżowej. Od siebie dodam: "A może  

o edycji dla dorosłych, zważywszy na fakt, że mamy w parafii wiele osób obdarzonych 

pięknymi głosami."  

Również od siebie wyrażę słowa uznania i podziękowania dla tych, którzy pamiętali  

o maseczkach. Covid-19 nie omija nawet miejsc świętych.  

 

Leokadia Pawliszak - Akcja Katolicka  


