Uzupełnij: 1. „W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam … Jezusa”.
2. W czasie trwania wesela … wina 3. „Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego …”
4. Jezus … swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”. 5. „Bóg wezwał nas przez
…” 6. „Czyż jeszcze nie … godzina moja?” 7. „Zróbcie wszystko, … wam powie” 8. „Jezus
Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa …” 9. „Starosta … skosztował wody,
która stała się winem”. 10. „Stało zaś tam sześć stągwi …” 11. „Każdy człowiek stawia …
dobre wino”. 12. „Bóg wezwał nas abyśmy … chwały naszego Pana” 13. „Taki to
początek … uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej”. 14. „Następnie On, Jego Matka, bracia
i uczniowie Jego udali się do …”.
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Dlaczego tylko św. Jan
zapisał historię cudu w
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Kanie Galilejskiej? -… Św.
Jan pisał Ewangelię pod
koniec życia, kiedy był już starym
człowiekiem i patrzył na wszystko
z perspektywy wielu lat, poprzez pryzmat swoich przemyśleń. Zrozumiał, że to,
co było pozornie małym wydarzeniem, było zapowiedzią najważniejszej sprawy.
– Za przyczyną Jezusa człowiek ma zmienić się od wewnątrz. Każdy z nas jest
czasem taką mętną wodą, ale trzeba się przemienić w wino, które rodzi się
i dojrzewa w pełni słońca ze szlachetnego owocu. – W czasie zabawy
w podskokach zdarzyło się coś bardzo mądrego, czego sens święty Jan
zrozumiał dopiero na starość. …
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- Na weselu w Kanie spotykamy się z Matką Bożą – nauczycielką modlitwy
wstawienniczej. Nie prosi, nie dziękuje. Przedstawia Jezusowi to, czego
zabrakło. – Żebyśmy nie tylko prosili i dziękowali, ale przedstawiali Bogu to, co
nas boli, niepokoi, to z czym nie możemy sobie dać rady. On to wszystko
przemieni. [x Jan Twardowski,
W świetle Ewangelii, W drodze 2005, s 301].
MOJE POSTANOWIENIE: zaufam dziś i na wieki Matce Bożej …
i pomodlę się o umocnienie wiary ...
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Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana,
Jezusa Chrystusa. (2 Tes 2,14)
J 2,1-12
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 mówi
do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czyż 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. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś
zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział
bowiem, 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. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum,
gdzie pozostali kilka dni.
„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
. [o. Cezary Binkiewicz OP, „Oremus” 01. 2004, s. 69].

Ojciec Franciszek: Wiary nie można sobie kupić, jest ona darem, który zmienia
życie … - Byli tacy, co serca mieli zamknięte, choć przyznawali – do pewnego
stopnia – że Jezus jest uzdrowicielem. Ale odpuszczenie grzechów to co innego.
Ten człowiek przesadza! Nie ma do tego prawa, bo tylko Bóg może odpuszczać grzechy.
Jezus jednak wiedział, co myślą i odpowiada. A co mówi? Że jest Bogiem … Pan
przychodzi … przede wszystkim zbawić nas z naszych grzechów i doprowadzić nas do
Ojca. Po to został posłany, aby oddać życie dla naszego zbawienia. … To właśnie
najtrudniej jest zrozumieć i to nie tylko uczonym w Piśmie. Kiedy Jezus ukazuje władzę
większą niż ta, którą ma człowiek: władzę przebaczania, udzielania życia, odradzania
naszego człowieczeństwa, wtedy również i Jego uczniowie zaczynają o Nim wątpić, tak że
stawia im pytanie: „Czyż i wy chcecie odejść?... - Dowodem mojej wiary w to, że Jezus
Chrystus jest Bogiem w moim życiu, że został do mnie posłany, aby mi wybaczyć jest …
umiejętność uwielbiania Boga. Uwielbienie Pana jest bezinteresowne. To odczucie, które
daje Duch Święty i uzdalnia nas od powiedzenia: «Ty jesteś jedynym Bogiem». Niech Pan
rozwija w nas tę wiarę w Jezusa Chrystusa, Boga, który nam przebacza, daje nam rok
łaski, a ta wiara doprowadzi nas do uwielbienia”. [15 I 2016 – Homilia].

Jan Paweł II - Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez
przebaczenia…- z łaską Bożą świat, w którym jeszcze raz wydaje się zwyciężać
potęga zła, zostanie rzeczywiście przemieniony w świat, w którym zaspokojone
będą najszlachetniejsze aspiracje ludzkiego serca, w świat, w którym zapanuje
prawdziwy pokój". [Orędzie na XXXV Świat. Dzień Pokoju 2002].
Stefan Kardynał Wyszyński - Stefan Kardynał Wyszyński – Maryja raz po raz ukazuje
się na świecie, chce zaradzić cierpieniom i mękom ludzkim. Chce nam pomóc. A od nas
oczekuje, abyśmy przy Niej stanęli i razem z Nią czuwali. Abyśmy wspierali Ją
w wypełnianiu zadania, jakie ma w Rodzinie ludzkiej do spełnienia. [Kromka Chleba, II -11].
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie
Duch Święty.
II - Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie:
"Co Bóg mówi do mnie?" - Lekturę warto rozpocząć od końca: „Taki to początek znaków
uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.” … Cud w Kanie Galilejskiej był znakiem dla uczniów, a potem także dla całego
Kościoła. Znakiem, czyli czymś, co ma jakieś znaczenie i o czymś nas poucza. Właśnie
ta „dydaktyczna” zawartość jest najważniejsza. Jezus w dyskretny, a zarazem nie
pozostawiający wątpliwości sposób, pokazał swoim uczniom, że ma nadludzką moc
i panowanie nad siłami natury. Dotąd znali Go jako Nauczyciela o porywającym sposobie
mówienia, jako rozmodlonego i wrażliwego na potrzeby ludzkie Przyjaciela; teraz
odkrywają, że Jezus może więcej. Może, bo sam jest Kimś więcej.… Najpierw jest wiara,
a dopiero potem różne ludzkie potrzeby i troski. Warto o tym pamiętać w swoich
modlitwach. Często bowiem, powołując się na cud w Kanie Galilejskiej, prosimy Boga
o pomoc w swoich różnych sprawach. Mamy do tego prawo, ale cały czas powinniśmy
pamiętać, że najważniejsza musi być nasza wiara, nasze bezwarunkowe zaufanie
do Jezusa, bez względu na to, czy nasza woda stanie się winem, czy też nadal pozostanie
tylko wodą… słudzy wykonali „w ciemno”, bez żadnych gwarancji, bardzo ciężką pracę.
W czasie uroczystości, gdy mogli się dobrze bawić, na życzenie jednego z biesiadników,
przynieśli z odległej studni kilkadziesiąt wiader wody. Mogło się to wydawać absurdalne,
a jednak zdobyli się na ten wysiłek. Dzięki ich zaufaniu i posłuszeństwu, Chrystus mógł
zadziałać swoją mocą. Gdyby nie było wody, nie byłoby też wina…
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić
Mu o przeżyciach, rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, będzie sprawiedliwie sądził ludy. (Ps 96).
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha,
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pośród narodów głoście chwałę

Pana (Ps 96). [z „Zróbcie wszystko...”, ks. Mariusz Pohl].
Matka Boża jest pokorna i tryumfalna, i milcząca, i wspaniała… Maryja uprosiła pierwszy
cud w Kanie, mówią, że uprosi cud zjednoczenia chrześcijan i usunie dawne zadrażnienia.
– Zapytano małą dziewczynkę : - Jakie podobają ci się obrazy Matki Bożej ?
Odpowiedziała : - Wszystkie ! – A jakie wezwania w litanii ?- Pytano dalej. – Wszystkie ! –
A co jest dla ciebie najbardziej wzruszającego w Matce Bożej ? – To, że trzyma na rękach
Pana Jezusa. - Jezus, którego podaje Matka Boża, jest Tym, który jednoczy chrześcijan.
KALENDARIUM: 19. 01. 2016 – wt. – Wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (1842-1924) - Z przekonaniem pisał: “Nie wymawiaj się, że nie możesz poznać prawd
i dróg Bożych, Pan bowiem dał ci serce uzdolnione do miłości (...). Możesz więc miłować
doskonale, choćbyś był prostaczkiem”. … Czy jesteśmy gotowi usłuchać głosu Boga, który
wzywa nas do wyruszenia w drogę ku pełni? [B. Paszkiewicz, „Oremus” 01. 2004, s. 76].
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1. Dziś o godz. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci i ich rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
2. Jutro w Kościele Powszechnym rozpoczyna się już po raz 48 Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan. W naszej świątyni codziennie na Mszach Św. o godz.
18.00 będziemy modlić się, „aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz”.
Plan
obchodów tegorocznego Tygodnia w Warszawie wywieszony jest
w gablocie przed kościołem.
3. W najbliższą środę, 20 stycznia, o godz. 17.30 odbędzie się w kościele
modlitewne spotkanie Rycerstwa Niepokalanej naszej parafii. Serdecznie
zapraszamy!
4. Przypominamy, że w każdą środę, o godz. 18.00 odprawiana jest w naszym
kościele nieustanna Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a po niej
sprawowana Msza św. w intencji zanoszonych próśb i podziękowań. Wielu z nas
w każdą środę klęka z ufnością i woła: „Matko Pomocy Nieustającej, proś
Boga za nami!...”. Mamy o co prosić, za co dziękować. A od Kany Galilejskiej
wiemy, że Syn Boży nie odmawia nigdy Swej Matce, jeśli Ta wstawia się do
Niego! Kartki ze swoimi intencjami można składać do puszki przy ołtarzu MBN
Pomocy. Natomiast w każdą sobotę o godz.7.30 jest sprawowana Msza św.
przed obrazem naszej Matki Bożej Elekcyjnej, a po niej nowenna
z odczytaniem naszych próśb i podziękowań, które można wpisywać do
wyłożonej księgi. Pamiętajmy o tym, że od prawie 400 lat jest obecna w naszej
parafii Ta, która w Swym świętym wizerunku towarzyszy nam, wspiera, doradza,
króluje i pociesza! Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy
do wspólnej modlitwy!
5. Kolęda w najbliższym tygodniu:
jutro, 18.I. – Al. Pr. Tys. 85 i 87 oraz Grabowska 6 i 8;
we wtorek, 19.I. – Al. Pr. Tys. 91 i 93 oraz Wolska 105/107 i 109;
w środę, 20.I. – ul. Wolska 111, 113, 113A i Grabowska 3;
w czwartek, 21.I. – ul. Wolska 115, 115A, 115B, 117, 117A i 117B;
w piątek, 22.I. – ul. Kasprzaka 96 oraz Ordona 7 i 9;
w następny poniedziałek, 25.I. – ul. Ordona 7B, Al. Pr. Tys. 34 i 73 oraz
ul. Armatnia.
Tradycyjnie prosimy bardzo mieszkańców wymienionych bloków o pomoc
w rozwieszeniu powiadomień o planowanej kolędzie. Powiadomienia są do
odbioru po Mszy św. w zakrystii. „Bóg zapłać” za pomoc!
KALENDARIUM cd.:
21. 01. 2016 – czw. – Wsp. obowiązkowe św. Agnieszki, dziewicy i
męczennicy - (III/IV w.), 12-letnia dziewczynka, która za czasów prześladowań w Rzymie
poniosła męczeństwo w obronie dziewictwa i wiary, jest świadectwem wierności Boga
wobec tych, których wybiera. Jeśli decydujemy się iść Jego drogą świadcząc dobro tym,
od których doznajemy krzywdy – On sprawia, że nasze słabości i klęski stają się naszą
wygraną.
[M. Majdan & Agnieszka Wędrychowska, „Oremus” 01. 2000, s. 86].

