od 16.01. do 23.01. 2022 r.
Niedziela 16.01. II zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Adelajdę i Romana, brata Bernarda, pokr, oraz sąsiadkę Teresę
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za wszystkich dobrodziejów ofiarodawców misji, kapłanów, parafii z racji kolędy
12:00 Za ++ z rodzin Muc i Woźnica
16:30 Nabożeństwo
17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. MBNP o dalszą opiekę łaski
i zdrowie dla Jerzego Janiczka z ok. 70 r. urodzin
Poniedziałek 17.01. św. Antoniego, opata, wsp.
7:00 1. Za ++ rodziców Irenę i Jana oraz krewnych
2. Za ++ kapłanów
Wtorek 18.01. Początek Tygodnia o Jedność Chrześcijan
17:00 Za + Jana Nosidlak
Środa 19.01. św. Józefa Pelczara, bp, wsp.
17:00 Za + Martę Puzik - zam. od sąsiadów

Czwartek 20.01.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ córkę Annę w r. śmierci, rodziców Cecylię i Alfonsa, teściów Jadwigę i Pawła, swata
Reinholda, szwagra Henryka i pokr.
Piątek 21.01. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 1. O szczęście wieczne dla ++ Urszuli Pokora z ok. urodzin, jej męża Pawła, Lydii i Konrada
Bekierz, Michała Sawczuk, Krystyny Konieczko - zam. od Margaretki
2. O Boże bł. opiekę MB Uzdrowienia chorych o powrót do pełni zdrowia dla mamy Teresy
zam. od córek i syna
Sobota 22.01.
8:00 Za + Antoniego w 2 r. śmierci
16:00 Msza św. chrzest Kacper Natan Mazurek, roczek Weronika Katrin Mazur
17:30 Nabożeństwo
18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. NSM o dalszą opiekę łaski i zdrowie dla Gizeli Nocoń z ok. 65 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
Niedziela 23.01. III zwykła, Bożego Słowa
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. MBNP o dalszą opiekę łaski
i zdrowie dla Elżbiety z ok. 85 r. urodzin
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Łucji i Klausa Gepert w r. ich śmierci, z rodziny
2. Za + Eryka Pawlik - zam. od sąsiadów
15:00 Spotkanie kolędowe
17:00 1. Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. NSM o dalszą opiekę łaski
i zdrowie w rodzinie oraz za ++ rodziców Agnieszkę i Rajmunda i pokr.
2. Z podz. za odebrane łaski, dar kapłaństwa z prośbą do Bożej Op. przez wst. NSM o dalszą
opiekę łaski siły i zdrowie dla ks. prałata Wolfganga Globisch z ok. 89 r. urodzin
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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.

Sentencja: św. Atanazy Wielki - Prawdy nie zwiastuje się za pomocą miecza
i strzały lub broni, lecz miłością i przekonywaniem.

Opowiadanie
Pewien mieszkaniec miasta postanowił sprzedać swój odziedziczony po
rodzicach wiejski domek. Mężczyzna spotkał zaprzyjaźnionego dziennikarza, który czasami lubił pisać wiersze. Poprosił go o napisanie ogłoszenia,
aby zamieścić je w gazecie, a także w Internecie. Chcę sprzedać chatę, którą
mam na wsi, znasz ją. Napiszesz mi dobre ogłoszenie? Poeta napisał:
„Sprzedam ładną posiadłość, gdzie o świcie śpiewają ptaki. Otacza ją zielony las, przez który płynie potok z czystą i połyskującą wodą. Wschodzące
słońce zagląda do środka przez okna. Dom na werandę, dającą rześki
i relaksujący cień. Wieczory urozmaicają świerszcze i gwiazdy”. Jakiś czas
później poeta spotkał przyjaciela i zapytał: Sprzedałeś domek? Nie – odpowiedział – Zmieniłem zdanie. Kiedy przeczytałem napisane przez ciebie
ogłoszenie, zrozumiałem, że posiadam skarb. Rozejrzyj się wokół siebie
i doceń to, co masz.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
Prawa materii i ewolucji nie są ostateczną instancją, ale rozum, wola, miłość
- Osoba. A jeśli znamy tę Osobę, a Ona zna nas, wówczas niewzruszona
moc elementów naturalnych nie jest ostateczną instancją; wówczas nie
jesteśmy niewolnikami wszechświata i jego praw - jesteśmy wolni. Ta świadomość w starożytności pobudzała prawe umysły do poszukiwania. Niebo
nie jest puste. Życie nie jest zwyczajnym następstwem praw i przypadkowości materii, ale we wszystkim i równocześnie ponad wszystkim jest osobowa wola, jest Duch, który w Jezusie objawił się jako Miłość.
Na wesoło
* W Rosz ha-Szana (żydowski Nowy Rok), uroczystości poświęconej głównie modlitwom i medytacjom w oczekiwaniu na Jom Kippur, Kaleb tak bardzo wczuł się w atmosferę, że zaczął łkać, czym wzbudził podziw wiernych
zebranych w synagodze. Mówią więc: Kaleb, twoja modlitwa i twoja gorliwość świadczą o twojej pobożności, głębokiej aż do łez. Widzicie drodzy
przyjaciele, są dwa powody mojego zachowania: albo Bóg istnieje i powinniśmy zalewać się łzami, albo nie istnieje i w takim wypadku powinniśmy
płakać gorzko! – odpowiedział Kaleb.
* Święty Tomasz z Akwinu był jednym z najbardziej otyłych świętych.
Pewnego dnia odwiedza go przyjaciel i patrzy, jak siedzi on nad całym talerzem mocno osolonych oliwek. Mistrzu – pyta – jak możesz zjeść tyle oliwek, i to tak słonych? Widzisz – odpowiada przyszły święty, wskazując na
swe ciało – by przyprawić tyle mięsa, potrzeba wiele soli.
* Adwokat do klienta: Rozmawiałem wczoraj z pańską byłą małżonką. Ona
kategoryczne żąda alimentów, w przeciwnym razie grozi, że wróci do pana!

Dzisiaj kolekta na cele parafii.
—————————————–—–—————–——–————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Od 16:00 okazja do Sakramentu Pokuty.
—————————————–—–—————–——–————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele ubezpieczenia obiektów parafialnych.
O 10:00 Msza św. w int. prałata Wolfganga Globisch z ok. urodzin. O 15:00
w kościele Spotkanie kolędowe: będzie kolędowanie chóru Colonovica ale zapraszam też rodziny oraz dzieci (solo, w duecie, w zespole) do wykonywania kolęd,
można śpiewać, można grać na instrumentach. Chętni proszeni są o zgłaszanie się
u ks. Piotra.
—————————————–—–—————–——–————————
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Opolskiej: Anna Dreja, Grażyna
Hornik, Beata Koj, Violetta Koj.
—————————————–—–—————–——–————————
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, prace, modlitwy, dobre słowa.
—————————————–—–—————–——–————————
Do nabycia Gość Niedzielny.
—————————————–—–—————–——–————————
Trzy książki o Camino, również nową, pt. „Camino Najważniejszy jest Człowiek”
można nabywać w zakrystii i kancelarii, na Allegro oraz pisząc na adres
ks.pb@interia.pl. Cena nowej 15 zł. starszych 10 zł. zestaw 3 książek – 30 zł.
—————————————–—–—————–——–————————
* Wyjazd do Grecji: autokarem, termin od 02 do 13 lipca, koszt 600 euro + 1.450
zł. W programie zwiedzanie: Kavalii, Filippi, Athos, Saloniki, klasztory Meteora,
Korynt, Mykena, Ateny, Delfy oraz 2 dni na plaży. Zapisy u ks. Piotra do 31
stycznia (podajemy imię nazwisko, adres, pesel, numer dowodu i do kiedy jest
ważny oraz wpłata 300 zł. zaliczki). Program pielgrzymki jest w gablotce.
* Wyjazd do Zakopanego: od piątku 22.04. (wyjazd ok. 7:00 rano) 22.04. do niedzieli 24.04. (powrót ok. 21:00). Autokarem, koszt 290 zł. (opłacone: noclegi,
przejazdy, wstępy, śniadania). Zapisy do 31 stycznia (podajemy imię nazwisko,
adres, pesel oraz 100 zł. zaliczki). Można również dojechać swoimi samochodami,
wtedy koszt jest mniejszy o 100 zł. Również należy się zapisywać u ks. Piotra.
—————————————–—–—————–——–————————
Informujemy, że został zakupiony samochód dla pani Ireny i jej niepełnosprawnego syna Piotra. Ford B-MAX 1.6 TDCi, Kompakt. Jak wygląda myślę, zobaczymy
gdy podjadą np. do kościoła. W imieniu p. Ireny i Piotra dziękujemy wszystkim,
którzy zajęli się zrzutką oraz kupnem auta i przygotowaniem do jazdy, serwisem.
Wszystkim, którzy wsparli ten pomysł swoimi ofiarami złożonymi do skarbonki
w kościele, w akcji zrzutka.pl oraz bezpośrednio do p. Ireny. BÓG ZAPŁAĆ
i SZEROKIEJ DROGI

