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Słowo Boże
1 czytanie (Iz 62, 1-5)
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd
na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej
sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie
jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody
ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy
królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta
Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w
rękach Pana, królewskim diademem w dłoni
twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie
"Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą
"Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje w niej
upodobanie", a krainę twoją – "Poślubiona".
Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina
otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia
dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i
jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg
twój tobą się rozraduje.

2 czytanie (1 Kor 12, 4-11)
Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg,
sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim
zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości
słowa, drugiemu umiejętność poznawania według
tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w
tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez
tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów,
innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie
duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu
łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia
jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak
chce.

Ewangelia (J 2, 1-11)
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.
Z dzisiejszą niedzielą liturgia Kościoła dopełnia Bożego Objawienia, które jawi się w kształcie tryptyku.
Każdego tygodnia następowała kolejna Jego odsłona. W pierwszym obrazie był pokłon Mędrców z
pogańskiego świata. W drugim – ukazuje się Duch Święty i słychać głos Boga Ojca podczas chrztu Syna
Bożego w wodach Jordanu. I dziś trzeci obraz opisujący cud przemiany wody w wino. To wydarzenie
kończy się stwierdzeniem: „Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.” W maleńkiej mieścinie, jaką była Kana Galilejska, odbywało
się zwykłe wesele i pewnie w niezbyt zamożnej rodzinie, skoro zabrakło wina. Młodzi zaprosili na swoje
zaślubiny Pana Jezusa, Jego Matkę i uczniów. Zapraszając nie zdawali sobie sprawy, że oto będą
świadkami niezwykłych wydarzeń. Bowiem właśnie w tych wydarzeniach ujawniły się Boże Tajemnice.
Maryja, Matka Jezusowa, odegrała tu bardzo istotną rolę. Ona pierwsza swoimi matczynymi oczyma

zauważyła i przewidziała nie tylko to, że może nastąpić przykra sytuacja upokarzająca młodą parę w
oczach współbiesiadników, ale przede wszystkim – będąc najbardziej obeznaną z tajemnicą przemienienia
– zdawała sobie sprawę, czego człowiekowi najbardziej brakuje. Pragnęła jak najszybciej doczekać się
narodzin nowego człowieka, który ma nie tylko ludzką naturę, lecz także Boską. Chociaż nie widziała
jeszcze żadnego cudu swojego Syna, zwróciła się do Niego z gorącą prośbą. Odtąd ta Jej prośba już nie
zamilknie, ale pozostanie prośbą nieustanną, zawsze obecną w Kościele. Wtedy jaką mogła mieć pewność,
że Syn wysłucha swoją Matkę, skoro usłyszała: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze
nie nadeszła godzina moja?”. Św. Augustyn twierdzi, że Pan Jezus przygotowując się do wypełnienia
najważniejszego Bożego dzieła – dlatego właśnie w taki niezrozumiały i trudny do przyjęcia sposób
odpowiedział swojej Matce: „Nie urodziłaś tego, co jest we mnie cudem, lecz urodziłaś moją słabość.
Dopiero wówczas cię uznam, gdy właśnie ta słabość zawiśnie na krzyżu.” Udział Maryi w Bożym planie
najwyraźniej ukazuje się w Ewangelii według św. Jana. Najpierw jest Ona obecna przy rozpoczęciu
publicznej działalności Pana Jezusa, które miało miejsce właśnie w Kanie Galilejskiej. A kiedy nastąpił
kulminacyjny moment w dziele zbawienia św. Jan opisze w jaki sposób Maryja była obecna pod krzyżem.
Matka Boża najpierw zachęcała swojego Syna, aby dokonał cudu przemiany. Zaś na Kalwarii, wiszący
Chrystus na krzyżu powierzył swoją Matkę Janowi, a tym samym całemu Kościołowi. Również Hans Urs
von Balthasar bardzo wnikliwie tłumaczy tę sytuację z dzisiejszej Ewangelii: „Jezus, świadom, że jedynym
cudem, jaki zlecił Mu Ojciec, ma być Krzyż, nie chce dać się zepchnąć na pozycję cudotwórcy, czego wciąż
będzie się domagał nienasycony lud. I teraz Maryja wypowiada swe najpiękniejsze słowa, gdy zostawiając
decyzję Jezusowi, poucza jednocześnie sługi, by byli Mu posłuszni: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie”. (…)Poprzez ten pierwszy cud Chrystusa w Kanie Galilejskiej można zobaczyć na czym polega
Tajemnica Bożych Narodzin i w jaki sposób te narodziny Bożego Syna spowodowały całkowitą przemianę
ludzkiego życia. Zanim dokonało się Wcielenie Jezusa Chrystusa, ludzkie życie było jak ta woda, która
wypełniała, aż po brzegi, kamienne stągwie. Przy czym znaczenie i symbolika tej wody nie jest tutaj
źródłem życia, ani też nie służy, by ugasić ludzkie pragnienia. Ona jest tu przeznaczona, w tych sześciu
wielkich dzbanach, po 100 litrów każdy, do zachowywania żydowskich zwyczajów, jakimi między innymi
było mycie rąk przed posiłkiem. A więc jest symbolem rytuału, obrzędu, starych tradycji. Tak samo jak
weselne wino, które już się skończyło – według starosty weselnego było dużo gorsze od nowego. To stare
wino symbolizuje tutaj Torę.(…)Czy zauważam z każdym Nowym Rokiem coraz lepiej nie tylko to co Jezus
uczynił, ale to co wciąż czyni i we mnie i w nas? Blisko zaś Jezusa zawsze obecna jest Boża Matka i Jej
nieustanna modlitwa. (ks. Marian Łękawa)
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Godz. 17:00 - ul. Darowskiego blok 9
22. 01.
2019r.
23. 01.
2019r.
24. 01.
2019r.
25. 01.
2019r.
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2019r.

Godz. 17:00 - kolęda uzupełniająca
Godz. 17:00 - kolęda uzupełniająca

Święta Paulina – rzymska szlachcianka słuchała nauk przebywającego w Rzymie świętego Hieronima.
Owdowiawszy w wieku trzydziestu trzech lat, po szczęśliwym małżeństwie, w którym urodziła pięcioro
dzieci, udała się z świętym do Ziemi Świętej. Ufundowała w Betlejem wiele klasztorów i tam też zmarła.
John Wesley, który ze swoim bratem założył Kościół metodystów, miał dziwny sen. Zdawało mu
się, że udał się do piekła. Zapukał i pyta: Czy są tu katolicy? – Owszem nawet sporo. A luteranie
– Tych tez nie brak. Podobna odpowiedź pada przy innych wyznaniach. Potem we śnie staje przed brama
nieba. Czy są tu metodyści? – Nie-pada odpowiedź. A katolicy? – Nie. Zdziwiony pyta: Wiec, co za ludzie
tu są? –Tu są chrześcijanie- słyszy odpowiedź.
Święty Jan Paweł II
W 1992 r. Jan Paweł II usłyszał: „Ojcze Święty, co byś powiedział, gdyby ktoś zapytał cię w 1978 r., jaki
jest najważniejszy cel, który chciałbyś osiągnąć w czasie swego pontyfikatu, niezależnie od tego, jaki długi
on będzie?”. To pytanie zadał ks. Richard Neuhaus, amerykański pisarz, współpracownik Martina Luthera
Kinga, przez ponad trzydzieści lat pastor luterański, który w 1990 r. przeszedł na katolicyzm, a rok później
przyjął święcenia kapłańskie. Papież odpowiedział: „Jedność chrześcijan”.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Zwykła
♦ W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy
wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo
wobec świata.
♦ W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Otaczajmy to wydarzenie naszymi modlitwami.
♦ Dzisiaj po wieczornej Mszy Świętej spotkanie wspólnoty Bliżej Boga.
♦ Bóg zapłać za składkę inwestycyjną z racji III niedzieli miesiąca.
♦ W styczniu w tygodniu, z wyjątkiem soboty Msza Św. wieczorna jest o godz. 16.00
♦ W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim składamy
najserdeczniejsze życzenie i zapraszamy do szczególnej modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i
dziadków podczas Mszy Świętych wieczornych o godz. 16.00.
♦ We wtorek po mszy wspólny różaniec, w środę Msza Św. z kazaniem katechizmowym i nowenną do
MBNP o godz. 16.00 w piątek koronka do Bożego Miłosierdzia.
♦ Zapraszamy na spotkanie opłatkowe dla Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej w sobotę na plebanii po
Mszy wieczornej ora dla Róż Różańcowych w niedzielę w Klubie Kultury o godz. 15.00. Tradycyjnie
prosimy o pomoc w zorganizowaniu tych opłatkowych spotkań. (mile widziane są ciasta do kawy)
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

21 I (poniedziałek) – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym,
ofiarom gwałtu,

24 I (czwartek) – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy
misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich,
ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy,

25 I (piątek) – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy
głosiciel Ewangelii wśród pogan,

26 I (sobota) – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła,
a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.
Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów
i otaczamy serdeczną modlitwą.

INTENCJE MSZALNE 20. 01. – 27. 01. 2019r.

Niedziela –20.01.

7.30

+ Wiesław WYROBA (od szwagra z rodziną)

9.00

+ Helena i Leopold KRZANOWICZ (z okazji dnia babci i
dziadka)

10.30

+ Jan GACKOWIEC (20 gr.)

12.00

Za Parafian. Dobroczyńców i dobrodziejów naszej parafii

18.00

Dziękczynno-błagalna z okazji 10 rocznicy zawarcia s.
małżeństwa Barbary i Wojciecha, o potrzebne łaski dla jubilatów i
ich dzieci.

Poniedziałek –
21.01.

7.00

+ Jan GACKOWIEC (21 gr.)

16.00

+ Helena POMSTA w 7 r. śmierci

Wtorek – 22.01.

7.00

+ Eugeniusz KLECZYŃSKI w 18 r. śmierci

16.00

+ Jan GACKOWIEC (22 gr.)

7.00

+ Jan GACKOWIEC (23 gr.)

16.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Stanisław ŁUSZCZEK i Tadeusz MOTA

16.00

+ Jan GACKOWIEC (24 gr.)

7.00

+ Dawid KOŁODZIEJCZYK

16.00

+ Jan GACKOWIEC (25 gr.)

7.00

+ Janina BURZYŃSKA

18.00

+ Jan GACKOWIEC (26 gr.)

7.30

+ za zmarłych z rodziny: FUNDAMENTÓW, WIELICZKÓW,
MICHALIKÓW i KOZDROJÓW

9.00

+ Zofia BACZYŃSKA (od sąsiadów)

10.30

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MBNP dla Kacpra w 15
r. urodzin i jego rodziny

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Jan GACKOWIEC (27 gr.)

Środa – 23.01.

Czwartek – 24.01.

Piątek – 25.01.

Sobota – 26.01.

Niedziela – 27.01.

Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych
sobota godz. 19.00 oratorium św. Michała
Parafia Rzymskokatolicka – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Hemara 1, 30-198 Kraków – Mydlniki, tel. (12) 626 04 53, tel. kom. 729 491 093;
www.mydlniki.diecezja.pl; e-mail: parafia@mydlniki.diecezja.pl
Msze Św. w niedzielę i święta 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; Msze Św. w dni powszednie: 7.00 i 18.00.
Numer Konta Bankowego Parafii: 15-1050-1445-1000-0023-0823-2921 ING Bank Śląski, oddział w Krakowie

