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Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej
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.

.
W znaku wina objawia się Bóg jako ten, który naszą codzienność przemienia w święto i napełnia
nasze życie radością. Równocześnie rodzi się jednak pytanie dla współczesnych ludzi: co dla nas jest
tym winem, które mogłoby nasze życie uczynić radosnym świętowaniem?
Odpowiedzi jest wiele. Życie staje się radosnym świętowaniem, kiedy małżonkowie po dniach
milczenia znów zaczynają ze sobą rozmawiać i otwierają się na potrzeby innych, kiedy rodzice
znajdują więcej czasu dla swoich dzieci, kiedy uznajemy i pochwalamy innych - bez czekania na
odwzajemnienie się. Być może znajdziemy lepsze przykłady i możliwości, przez które moglibyśmy
uczynić nasze życie "radosnym świętowaniem". Znajdźmy je. Uwierzmy, że Bóg chce z nami w
naszym życiu świętować, czynić cuda także dziś, kiedy okażemy życzliwość wobec innych i
podzielimy się z nimi naszą radością.

Składamy sobie nawzajem życzenia.

OGŁOSZENIA
1. Zapisuję chętne osoby na całonocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej
w Częstochowie. Wyjeżdżamy 5 lutego, tj. w piątek o godz. 17.30 z Placu JP II.
Koszt przejazdu 25 zł /wpłacone przy zapisie/.
2. Zapisuję na Bal Walentynkowy.
3. W nadchodzącym tygodniu wspólnie z Ks. Waldemarem odwiedzimy mieszkańców:
19 I /wtorek/ od godz. 10.00 – Studzianki Wieś;
od godz. 10.00 – Studzianki RSP i Studzianki za autostradą
od nr 30 do 46.
20 I /środa/ od godz. 10.00 – Lechów –rozpoczniemy z przeciwnych stron ku
środkowi.
21 I /czwartek/od godz. 10.00 – Józefów;
od godz. 10.00 – Mała Wola.
22 I /piątek/ od godz. 10.00 – Annopol Duży i Mały – rozpoczniemy z przeciwnych
stron ku środkowi.
23 I /sobota/ od godz. 10.00 – Czerniewice, ul. Mazowiecka po przeciwnej stronie
kościoła, od wysokości ul. K. Kika do kościoła
-rozpoczniemy z przeciwnych stron ku środkowi.
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

- Czym się różni teściowa od słońca?
- Niczym, bo na teściową i na słońce nie można patrzeć.
Pani pyta Jasia na lekcji:
- Kim chciałbyś zostać w przyszłości?
- Żyrafą - odpowiada Jasiu.
- A dlaczego? - pyta nauczycielka.
- Żeby tata nie targał mnie za uszy - odpowiada Jasiu.
- Jasiu, znowu gdzieś zgubiłeś klucze od mieszkania!
- Nie martw się mamo, tym razem przyczepiłem do nich karteczkę z naszym adresem!
Z życia o. Pio
Obdarzenie stygmatami.
Ojciec Pio tak opisuje to wydarzenie. „20 września wypadał w piątek,
dzień, w którym ukrzyżowano Jezusa. Wszystko działo się pomiędzy
godziną 9 i 10. Wszyscy ojcowie byli poza klasztorem. Ja klęczałem na
chórze, składając dziękczynienie po Mszy św. i czułem jak powoli unoszę się ku jakiejś
słodyczy, która ciagle wzrastała. Nagle wielka jasność uderzyła moje oczy
i w ogromnym świetle ukazał mi się poraniony Chrystus. Z Jego dłoni, nóg i boku
ciekła krew. Nic nie mówił, znikł. Gdy doszedłem do siebie, leżałem na ziemi. Dłonie,
stopy, serce krwawiły i sprawiały taki ból, iż nie znajdowałem siły, żeby powstać. Na
czworakach dowlokłem się do celi. Położyłem się na łóżku, zanosząc modły o ujrzenie
Jezusa jeszcze raz, ale potem opanowałem się, z zachwytem patrzyłem na rany
i płakałem wznosząc hymny dziękczynne i modlitwy”

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 18. 01. 2010

9.00 int. wolna.
WTOREK 19. 01. 2010

9.00 int. wolna.
ŚRODA 20. 01. 2010

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błog. i zdrowie dla dziadków Pasików i Wiśników /int. od wnucząt/.
Za +Czesława Jańskiego/int od rodziny Jasińskich/;
+Jadwigę Bonecką /int od chrzestnego z rodziną/;
+Janinę i Mariana Kijewskich /popogrzebowa/;
+Halinę Gil /int. od siostrzenicy Zofii z rodziną/;
+Genowefę Staruch /int. od wnucząt z rodzinami/;
+Mariusza Gieracha /int. od mieszkańców ul. Szkolnej;
+Władysława Miksę w 1 rocz. śmierci, Stanisławę i Henryka Duczków;
+Jerzego Sołtysiaka w 4 rocz. śmierci;
+Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich oraz Helenę Banasiak;
+Adama Plutę w 1 rocz. śmierci, Mariana i Jerzego Plutów;
+Jana Matyjaszczyka i Michalinę;
+Tomasza Grubskiego w 1 rocz. śmierci.
CZWARTEK 21 .01. 2010

9.00 int. wolna.
PIĄTEK 22. 01. 2010

9.00 int. wolna
SOBOTA 23. 01. 2010

9.00 int. wolna.
NIEDZIELA 24. 01. 2010

9.00 O Boże błog. i wszelkie łaski dla Weroniki z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błog. dla grupy teatralnej „Teatru Młodych” z Lubochni.
12.00 O Boże błog. i zdrowie dla Haliny i Stanisława z racji 30 rocz. ślubu i ich dzieci;
O Boże blog. i zdrowie dla Piotra z racji 50 rocz. urodzin.
16.00 Za +Adama Stefanowskiego, i cr. Stefanowskich i Włodarczyków.

Spotkanie uświetnili aktorzy Teatru Młodych, z którymi złożyliśmy życzenia,
zjedliśmy kolację i śpiewaliśmy kolędy.

