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Papież Franciszek -„ Miłosierdzie, w rzeczywistości, jest 

par excellence imieniem Boga, które wyraża Jego 
naturę nie na sposób okazjonalnego uczucia, ale jako 
siłę obecną we wszystkim, co On czyni. Jest to siła             
i czułość razem. Dlatego możemy powiedzieć                   

z zachwytem i wdzięcznością, że miłosierdzie Boże ma          
w sobie zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa 
(por. Iz 49, 15), ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca 
i czułością matki, zawsze pragnąc dać nam nowe życie                   
w Duchu Świętym.” (z Papieskiego orędzia na dzień chorego – 
dodane 4.01.2022]; 

 św. Jan Paweł II - Chrystus obecny wraz ze swą Matką     

w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia na 
pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana 
człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże 
jest mu ona równocześnie zadana. "Wolność nie jest ulgą, 

lecz trudem wielkości" ... Do budowania, a nie do 
niszczenia. [Z homilii w 600-lecie Sanktuarium na Jasnej 
Górze].                                        

   Bł. Stefan Kardynał Wyszyński – Jasna Góra była dla 

Prymasa Tysiąclecia:  "Sanktuarium zawierzenia i wielkiej 
nadziei" oraz:  "Polską Kaną Przemiany" -  "Tutaj - 
rozstrzygały się trudności, tutaj przychodziły 
światła, tutaj rodziły się zwycięstwa". [Ksiądz Prymas 
5 VIII1974] ;   

 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.  - …Dlaczego tylko św. Jan zapisał historię 
cudu w Kanie Galilejskiej? Może inni ewangeliści 
uważali, że było to wydarzenie za błahe?  Cud na 
weselu, pomiędzy jednym, a drugim tańcem. Cud na 
wesoło. Zapamiętali wielkie słowa Jezusa: „Pójdź za 
Mną”, uleczenia, wskrzeszenia, ale cud w czasie 
wesela? – Tymczasem 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  św. Jan zrozumiał dopiero na starość.                              
[x Jan Twardowski].                  

Droga  najlepsza dla wszystkich to: oddać się 
Chrystusowi przez ręce Maryi. - Tak nauczał  św. Ludwik 

Maria Grignion de Montfort. 
 

MOJE POSTANOWIENIE: zaufam dziś i na wieki Matce 

Bożej … i pomodlę się o umocnienie wiary ... oraz pomodlę 
się za moje Babcie i moich Dziadków i przedstawię Panu 
Bogu wszystkie moje sprawy ufając Jego decyzjom …  
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1 D  S   P   I x x 

2 x Z  P  O  Z   O 
3 x x x P  C   D  I 
4 x x x W  Z   Ł x x 

5 x x x S  Ą   I x x 

6 W   Y  T  O x x x 

7 G  L   E  S  A x 

8 x x M   K A x x x x 

9 x S  O  Z   W  Ł 
10 N  P   N  J   E 
11 x x K   A  N   M 
12 x x Z   K  W x x x 

13 x x x x W Ó  C   S 
14 x O  J  W  Ł x x x 
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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… [o. C. Binkiewicz OP, „Oremus” 
01. 2004, s. 69].                               

Św. Bonawentura, do ośmiu ewangelicznych proklamacji 
dodał kolejną – i jak twierdził – równie ważną, by osiągnąć 
niebo: „Błogosławieni ci, którzy oddają się w ręce 
Maryi, albowiem ich imię zapisane jest w Księdze 

Życia”.   

MODLITWA WIERNYCH -  Módlmy się - 

1.  – za Ojca Świętego,  Biskupów i Księży aby umocnieni 
wiarą  głosili Chrystusa wszystkim narodom- …                                            
2. – za wszystkich ludzi, a szczególnie Babcie i Dziadków 
aby  zaufali Chrystusowi  jak słudzy w Kanie Galilejskiej ...  
3. – za dzieci,  rodziców, lekarzy i pracowników   naszego 
Instytutu aby uwierzyli, że są umiłowanymi dziećmi 
Boga…                                                                             
4. - aby Maryja orędowała za nami,  jak na weselu                            
w Kanie  Galilejskiej …                                                    
5. – za nas, abyśmy pozwolili dzisiaj obdarować                              
się Chrystusowi, zwłaszcza podczas Eucharystii …   
CIEBIE  PROSIMY - WYSLUCHAJ NAS PANIE  

                                           
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                               
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, 
jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty:                        

Lekturę tej Ewangelii 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. … -  Jezus 
w dyskretny 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. - To odkrycie było 
zarazem narodzeniem się ich wiary. Od tej chwili wierzą, 
że Jezus jest Mesjaszem, że ma powierzoną przez Boga 
misję zbawienia, że to właśnie na Niego od wieków czekał 
lud Izraela. I oto ten Mesjasz jest tu, na wyciągnięcie ręki, 
przy tym samym stole pije to samo wino, które osobiście 
swoim wszechmocnym słowem stworzył z wody.                             
Nie uczynił tego, aby się popisywać i robić sensację, ani 
też nawet tylko po to, aby pomóc człowiekowi w potrzebie                     
i uratować nowożeńców przed wstydem. Uczynił to po to, 
aby obudzić w swoich uczniach wiarę. - I ten sam zamiar 
towarzyszy Jezusowi do dziś. Najpierw jest wiara,                          
a dopiero potem różne ludzkie potrzeby i troski.                              
Czy pamiętam o tym w moich modlitwach?  - Czy 
pamiętam, że najważniejsza jest wiara i moje 
bezwarunkowe zaufanie do Jezusa, bez względu na to, 
czy nasza woda stanie się winem, czy też nadal 
pozostanie tylko wodą… - Czy rozumiem, że to dzięki 
zaufaniu i posłuszeństwu sług, Chrystus mógł zadziałać 
swoją mocą. Gdyby nie było wody, nie byłoby też wina…  
- Czy wzorem mojego zaufania jest Maryja, Matka Jezusa 

i owi bezimienni słudzy?                             
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 
serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które  rodzi w tobie 

słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Głoście 
Jego chwałę wśród wszystkich narodów, 
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów     
 IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...                    

To czas bezsłownego  westchnienia Ducha, ukojenia                     
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Śpiewajcie 
Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. (Ps 96)                    

[z oprac. x M.Pohl, http://www.katolik.pl].        

Dlaczego tylko św. Jan zapisał historię cudu w 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. … [x Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, W drodze 

2005, s 301].    KALENDARIUM:                      
17. 01. – pn. – wsp. Św. Antoniego, opata - (335 – 395) 

-  ur. się w Egipcie  w 251 r.   Po śmierci rodziców, 
kierując się wskazaniem Ewangelii, sprzedał ojcowiznę,             
a pieniądze rozdał ubogim. Udał się na pustynię i tam 
oddał się pracy fizycznej, modlitwie i uczynkom pokutnym. 
Jego żywot, spisany przez św. Atanazego, głosi,                              
że Antoni musiał znosić wiele jawnych ataków ze strony 
szatana, który go nękał, jawiąc mu się  w różnych 
postaciach…                                               
21. 01. – pt. – wsp. św. Agnieszki, dziewicy                                      
i męczennicy - (293 – ok.305)  W starożytności była 

jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej św. 
Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy, papież św. 
Grzegorz I Wielki i wielu innych. Poniosła męczeńską 
śmierć na stadionie Domicjana. Na miejscu "świadectwa 
krwi" dzisiaj jest Piazza Navona – jedno                                        
z najpiękniejszych miejsc Rzymu.                                    
22. 01. – sb. - wsp. św. Wincentego Pallottiego, 
prezbitera – (1795 – 1850) -  pracował przez całe życie                       

w Rzymie. Ukończył studia  z podwójnym doktoratem.                     
W latach 1819-1829 wykładał na uniwersytecie. W latach 
1827-1840 był ojcem duchownym w wyższym seminarium 
rzymskim. W 1835 roku założył Zjednoczenie Apostolstwa 
Katolickiego.                               
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