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 20 stycznia 2019 r. 

WW  CCIIEENNIIUU  

BBAAZZYYLLIIKKII  
PPIISSMMOO  PPAARRAAFFIIII  TTRRÓÓJJCCYY  ŚŚWW..  WW  JJAANNOOWWIIEE  PPOODDLLAASSKKIIMM  

-do użytku wewnętrznego- 

 

    
II Niedziela zwykła 

J 2, 1-11 

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

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. 

Rozważanie 

Pracownicy w winnicy i 

osoby, którzy winogrona 

zamieniają w wino. Zajmuje 

im to co najmniej sześć 

tygodni. Jezus tymczasem 

przemienia wodę w wino w 

jedną chwilę. Robi to bez 

słowa, bez jakiegoś 

symbolicznego gestu czy 

polecenia. Po prostu woda 

zmienia się w wino w Jego 

obecności. I weselni 

„kelnerzy” podali to nowe 

wino na stoły. Jezus zrobił w 

jedną chwilę to, co natura 

czyni powoli. Gdy wrócimy 

do domu nasyceni ucztą 

Mszy Świętej, niech nasze 

modlitwy przerodzą się w 

czyn, według słów Maryi: 

Zróbcie wszystko, cokolwiek 

wam powie (J 2, 5). Tak jak 

Ona w Kanie, tak i my w 

naszym życiu dostrzegajmy 

ludzi w potrzebie. 
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PPOONNIIEEDDZZIIAAŁŁEEKK  ––  2211  ssttyycczznniiaa  

77..0000    11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++PPiioottrraa  WWooźźnniiaakkaa  ww  ((rr..)),,  JJóózzeeffęę,,  CCzzeessłłaawwaa,,  ZZeennoonnaa,,  zzmm  zz  rrooddzz  

PPaasszzkkiieewwiicczzóóww  ii  ŁŁyycczzeewwsskkiicchh  ––  ooff..  ccóórrkkaa  

1177..0000  11..  DDzz  ––  bbłł  ww  iinntteennccjjii  bbaabbccii  ii  ddzziiaaddkkóóww  

22..  ++JJaannaa  KKrrzzeessiiaakkaa,,  CCeeccyylliięę  ii  AAnnttoonniieeggoo  NNiieeddzziieellsskkiicchh  ––  ooff..  wwnnuukkii  

WWTTOORREEKK  ––  2222  ssttyycczznniiaa  

77..0000    11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++HHeennrryykkaa  DDaanniilleewwiicczzaa  ww  3300  ddzz  

1177..0000  11..  ++AAlliinnęę  ww  ((rr..)),,  MMaarriiaannaa,,  TTeerreessęę  ––  ooff..  CCóórrkkaa  

22..  ++JJaaddwwiiggęę  ww  ((rr..)),,  WWłłaaddyyssłłaawwaa,,  MMaarriiaannnnęę,,  JJaannaa,,  MMaarriiaannaa  

ŚŚRROODDAA  ––  2233  ssttyycczznniiaa  

77..0000    ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

1177..0000  11..  WW  iinntteennccjjii  uucczzeessttnniikkóóww  nnoowweennnnyy  ddoo  MMBBNNPP  

22..  DDzz  ––  bbłł  zz  rraaccjjii  1188  rr..  uurrooddzziinn  AAlleekkssaannddrryy  JJaakkuubbiiuukk  oo  BBoożżee  bbłł  ii  

ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ––  ooff..  rrooddzziiccee  

CCZZWWAARRTTEEKK  ––  2244  ssttyycczznniiaa  

77..0000  11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++GGeennoowweeffęę  WWeeśśnniiuukk,,  zzmm  zz  rrooddzz  DDzziiąąggóóww  ––  ooff..  ccóórrkkaa  

1177..0000  11..  ++JJeerrzzeeggoo  ii  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinnyy  ––  ooff..  RRooddzziinnaa  

22..  OO  sszzcczzęęśślliiwwąą  ooppeerraaccjjęę  ii  ppoowwrróótt  ddoo  zzddrroowwiiaa  mmęężżaa  SSttaanniissłłaawwaa  ––  ooff..  

ŻŻoonnaa  

33..  OO  sszzcczzęęśślliiwwyy  pprrzzeebbiieegg  ooppeerraaccjjii  ii  sszzyybbkkii  ppoowwrróótt  ddoo  zzddrroowwiiaa  

  

PIĄTEK – 25 stycznia 

7.00 1. ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo 

2. +Agnieszkę Gołębiewską w 30 dz 

17.00 1. +Franciszka Żuka w 2 r. – of. Żona z dziećmi 

2. +Antoninę w (r.), Henryka – of. Syn Mirosław 



 

 

 

 

 

 

 

 

SSOOBBOOTTAA  ––  2266  ssttyycczznniiaa  

77..0000  11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++WWaaccłłaawwaa  MMaalliinnoowwsskkiieeggoo  ww  77  rr..,,  JJaannaa,,  TTeeooffiillęę,,  AAnnttoonniieeggoo,,  

MMaarriiaannnnęę,,  MMaarriiaannnnęę  CChhiillkkiieewwiicczz,,  WWaallddeemmaarraa  MMiikkrrzzyycc  ––  ooff..  

rrooddzziinnaa  

1177..0000  11..  ++CCeelliinnęę  ww  1111  rr..  ii  FFeelliiccjjaannaa  ZZbbuucckkiicchh,,  zzmm  zz  rrooddzz  ŁŁuuggoowwsskkiicchh,,  

CCzzuupprryynnóóww,,  KKrraassuusskkiicchh  ––  ooff..  SSyynn  zz  rrooddzziinnąą  

22..  ++JJaannuusszzaa  ww  ((rr..)),,  zzmm  zz  rrooddzz  WWaawwiióórrkkóóww  ––ooff..  ŻŻoonnaa  zz  ddzziieeććmmii  

33..  ++WWłłaaddyyssłłaawwęę,,  PPiioottrraa  JJuusszzcczzuukk  ii  iicchh  rrooddzziiccóóww  

NNIIEEDDZZIIEELLAA  ––  2277  ssttyycczznniiaa  

88..0000  11..  ++ggrr..  JJaannuusszzaa  TTeerreesszzkkoo  

22..  ++RReeggiinnęę  SSuupprruunnoowwiicczz  ww  ((rr..)),,  WWaaccłłaawwaa,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  KKiinnggęę,,  

AAggnniieesszzkkęę,,  MMiieecczzyyssłłaawwaa  ––  ooff..  KKrryyssttyynnaa  SSaammoocckkaa  

99..3300  11..  ++JJaanniinnęę  ww  55  rr..,,  JJaannaa,,  MMiicchhaałłaa,,  AAnnaassttaazzjjęę  zzmm  zz  rrooddzz  WWaarreecckkiicchh  ––  

ooff..  CCóórrkkaa  IIrreennaa  WWaajjsszzcczzuukk  ii  ssyynnoowwiiee  

22..  ++JJaannaa,,  SSttaanniissłłaawwęę  BBaarraańńsskkiicchh,,  JJóózzeeffaa,,  ŁŁuuccjjęę  MMiirroonniiuukk  ––  ooff..  

CCóórrkkaa  

33..  ++SSttaanniissłłaawwaa  ww  ((rr..)),,  KKaazziimmiieerręę,,  MMaarriiaannnnęę,,  PPiioottrraa,,  AAnnttoonniieeggoo,,  

MMaarriiaannnnęę,,  SSaabbiinnęę,,  MMaarriięę,,  GGeennoowweeffęę,,  AAnnttoonniieeggoo,,  zzmmzz    rrooddzz  

BBaarrttoosszzuukkóóww,,  KKoorroollcczzuukkóóww,,  PPiieettrruucczzuukkóóww  ––  ooff..  ccóórrkkaa  

1111..3300  11..  ++ZZddzziissłłaawwaa  JJaakkoonniiuukkaa  

22..  DDzz  ––  bbłł  ww  8855  rr..  uurrooddzziinn  CCzzeessłłaawwyy  oo  BBoożżee  bbłł  ii  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  

33..  ((ppoozzaa  ppaarraaffiiąą))  ++WWiikkttoorraa  ii  ssyynnóóww  FFrraanncciisszzkkaa  ii  KKaazziimmiieerrzzaa,,  zzmm  zz  

rrooddzz  KKooppyyttiiuukkóóww  ii  SSzzyymmcczzuukkóóww  

1177..0000  DDzz  ––  bbłł  ww  1188  rr..  uurrooddzziinn  JJaakkuubbaa  CCzzaappsskkiieeggoo  oo  BBoożżee  bbłł  ii  ppoottrrzzeebbnnee  

łłaasskkii  



20.01.2019 r. II Niedziela zwykła 

1. W miniony piątek odbyło się Spotkanie Opłatkowe Wspólnot naszej Parafii. 

Za pomoc w jego  zorganizowaniu serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi 

Szkoły Podstawowej Arkadiuszowi Podskokowi, Pracownikom Szkoły oraz 

Parafialnemu Zespołowi Caritas. 

 

2. Babcie i dziadków zapraszamy jutro na Mszę św., którą odprawimy w ich 

intencji o godz. 17.00. Po Mszy św. odbędzie się Nabożeństwo ku czci 

dziadków Pana Jezusa - św. Joachima i Anny, a po nim Babciom i Dziadkom 

udzielimy specjalnego błogosławieństwa. 

Na uroczystość zapraszamy oczywiście także wnuki. 

 

3. W  środę 23 stycznia  będzie  sprawowana  w  Pratulinie  o  g.  12.00  Msza  

św.  odpustowa  pod  przewodnictwem  ks.  kardynała  Kazimierza  Nycza.   

 

4. W piątek o godz. 16.00 zbiórka ministrantów, natomiast po Mszy Świętej o 

godz. 17.45 spotkanie KSM 

 

5. W sobotę 26 stycznia o godz. 9.00 w kościele odbędzie się kolejne spotkanie 

dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Kandydaci przychodzą na spotkanie z katechizmami. 

 

6. W przyszłą niedzielę, na Mszy św. o godz. 9.30 poświęcone zostaną krzyżyki 

i medalik dzieci, które przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii 

Świętej. Po Mszy św. odbędzie się katecheza dla rodziców. 

 

7. Tace po ciastach, które przenieśliśmy na Orszak Trzech Króli, są do 

odebrania w zakrystii ministrantów. 

 

8. Bóg zapłać za ofiary na kościół: Jadwiga Pykacz z Klonownicy Małej – 100 

zł 

9. Z  naszej  wspólnoty  parafialnej  odszedł  do  Pana  śp. Tadeusz  Michaluk, 

którego  pogrzeb  odbędzie  się  jutro  o  g.  10.30 

 

 

 



 


