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Refleksja 
 

Wydarzenie w Kanie Galilejskiej należy do najbardziej niewygodnych dla 

komentatorów tekstów ewangelicznych. Opis wesela następuje zaraz po spotkaniu 

Jezusa z Janem Chrzcicielem. Oto młody Rabbi, który właśnie wrócił z pustyni, bierze 

udział w zabawie. Dla współczesnych to może dziwne, bo pustynia jest przecież  

w Biblii symbolem starcia się ze złem, a więc doświadczenia, oczyszczenia i ascezy. 

Matka Jezusa przejmuje inicjatywę, zachęcając Syna do zaradzenia sytuacji, która nie 

powinna specjalnie Go obchodzić. Pamiętajmy, że wszystko dzieje się w orientalnych 

realiach, w czasach, gdy kobiety publicznie nie zabierały nawet głosu.  

Ewangelia łamie stereotypy. Po niej nic już nie będzie takie jak wcześniej. Sens drogi 

sprawiedliwego tkwić będzie już nie we włosiennicy, rozdzieraniu szat i siedzeniu  

w popiele. Krocząc nią, można łączyć aktywność z kontemplacją, a radość z pokutą. 

Co tak naprawdę Jezus uczynił w Kanie? Na pierwszy rzut oka pomógł nowożeńcom 

uniknąć wstydu. Rozumiemy to, bo również w naszych realiach wesela wzbudzają 

ogromne emocje. Wybawił więc ich z dużej opresji, która mogła skończyć się 

towarzyskim skandalem. W warunkach śródziemnomorskich wino, zaprawione 

zwykle wodą, jest podstawowym napojem. Gdyby zabrakło go na takiej uroczystości, 

świadczyłoby to fatalnie o jej organizatorach. Przy tej okazji Pan Jezus dokonał rzeczy 

niezwykłej. Czynem sformułował zapowiedź, której sens zrozumiemy dopiero po 

Wieczerzy Paschalnej, gdy pójdzie krok dalej, dokonując przemiany wina i wody  

w swoją krew. A że na przedmiot działania cudu Chrystusa została wybrana tak 

bardzo prozaiczna materia jak woda? O ileż bardziej prozaiczne w porównaniu  

z ogromem Bożego daru Ciała i Krwi pozostają chleb i wino, najbardziej typowe 

produkty żywnościowe tamtych czasów. 

Czego Jezus na pewno nie dokonał na tym weselu? Jezus nie usankcjonował 

zamiłowania do pijaństwa. Choć chcieliby wykorzystać tak wydarzenie w Kanie 

Galilejskiej ci, którzy lubią promować ludzkie słabości. Cóż, dla usprawiedliwienia 

miernoty nasza epoka skłonna jest nawet otrzeć się o bluźnierstwo. I zatracać sens 

przełomowych wydarzeń. A takim bez wątpienia było wesele w Kanie, choć nic na to 

wcześniej nie wskazywało. 

Michał Góra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zróbcie, jak posłuszni słudzy z Kany 

Galilejskiej, a następnie radujcie się cudami, których Bóg będzie dokonywał przez 

swego Jednorodzonego Syna. Nie wszystkie od razu da się zauważyć największe  

z nich mogą wprowadzić w błąd nasz wzrok, jak chleb i wino, które w ostatnim 

ziemskim cudzie Jezusa stały się Jego Ciałem i Krwią, dającymi nam życie wieczne. 

Ten, kto potrafi patrzeć przez wiarę, rozpozna je: zobaczy pod postacią chleba Ciało,  

a pod postacią wina Krew naszego Zbawcy. 

Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00

–17
30
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LITURGIA TYGODNIA 
 

Poniedziałek – 21.01; wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Michaeli i Janusza Krawietz oraz  

o Boże błogosławieństwo w rodzinie.  

18
00

 1) Do Miłosierdzia Bożego za †† Franciszkę, Jana, Krystynę, Józefa i Marka 

Galus, Klarę Ernst, siostrę Marię, Jarka Majzner, Ryszarda Janocha, Agnieszkę 

i Franciszka Klose, †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † brata ks. Karola Kwiatkowskiego, †† rodziców Karola i Annę 

Kwiatkowski, †† z rodzin Kwiatkowski, Matejek i Szampera. 

Wtorek – 22.01 

7
00 Za †† rodziców Henryka i Martę Hauptschtok, brata Henryka,  

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00 1) Za † córkę Katarzynę w 17. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, 

siostrzeńca i bratanka, braci i siostrę oraz o zdrowie siostry Anny. 

2) Za † Karolinę Orłowską w 30. dzień po śmierci.  

Środa – 23.01 

7
00

 1) Za †† rodziców Władysławę i Leonarda Durazińskich, siostrę Barbarę  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Stefanię Data – od rodziny z Przysiętnicy. 

17
00

 Za † Barbarę Sus w 1. rocznicę śmierci. 

Czwartek – 24.01; wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. 

7
00

 Za † Stanisławę Kasprzyszak – od siostry Barbary. 

18
00

 1) Za †† rodziców Franciszka i Matyldę Rygol, siostry Ernę i Marię, rodziców 

Alfreda i Katarzynę Fesser, męża Horsta i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Bertę Malek w 30. dzień po śmierci. 

Piątek – 25.01; święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 

7
00

 Za † Piotra Gut, Walerię, Stanisława i Jana Kiryła, Martę Polewka  

i rodzeństwo. 

18
00

 Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Annę i Stefana Jarosz, braci 

Stanisława i Józefa, siostrę Leokadię, męża Jana Stępniewskiego. 

Sobota – 26.01; wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. 

7
00

 Za † męża Joachima Myśliwiec w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Agnieszkę  

i Franciszka Szywalskich, †† teściów Annę i Józefa Myśliwiec, †† z rodziny  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00

 1) Za †† rodziców i dziadków Heliodora i Zofię Skrzelińskich, †† ich rodziców 

z obu stron, †† z rodziny Broniszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Hildegardę Kania w 30. dzień po śmierci. 

Niedziela – 27.01 – III Zwykła. 

7
00

 Za †† rodziców Józefa, Katarzynę i Wincentego Szczecina, Marię i Michała, 

Janinę i Stanisława, Józefa Kaszuba oraz Bożenę Pura. 

8
15 W intencji tragicznie †† ks. Dziekana Huberta Demczaka, pięć sióstr 

zakonnych, gospodyni Elżbiety Matejczyk i wszystkich pomordowanych  

w styczniu 1945 mieszkańców naszej Parafii – od Mniejszości Niemieckiej. 

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Franciszka Prosuł z okazji 90. rocznicy 

urodzin oraz 40. rocznicy urodzin wnuka Romana oraz o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo w rodzinie.  

11
15

 Za †† rodziców Stanisławę i Jerzego Okońskich.  

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za † matkę Halinę Kurpas w 2. rocznicę śmierci, ojca Józefa Kurpas, dziadków 

Jadwigę i Teofila, Janinę i Jana Żmija.   
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu Chóru Mniejszości 

Niemieckiej „Krappitzer Chor”.  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna. 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. 

 W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla ministrantów i lektorów. 

 W sobotę (26.01.br) od godz. 8
00

 odwiedziny chorych.(chorych, których zwykle 

odwiedzał ks. Proboszcz odwiedzi ks. Diakon) 

 W przyszła niedzielę po Mszy św. o godz. 11
15

 w naszym kościele wystąpi Zespół 

Muzyczny Stowarzyszenia „TRISO” z Opola, który wraz z p. Anna Płaczek 

zaśpiewa kolędy i pastorałki.  

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne. 

Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać!  


