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II Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Jana 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 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 i 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. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 18. 01. 2016 – Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan 
7. 00 Za + Małgorzatę Wieczorek, za + ojca Józefa i za ++ z rodziny oraz 

pokrewieństwa 

 Wtorek 19. 01. 2016 – św. Józefa Sebastiana Pelczara - bpa 
7. 00 Za + Reginę Wallerus  zd. Niespor, która zmarła za granicą 

 Środa 20. 01. 2016 – św. Męczenników Fabiana pap. i Sebastiana 
7. 00 Za ++ Franciszka i Gertrudę Hoffmann, córkę Agnieszkę i za + żonę Helenę 

Hoffmann   

 Czwartek 21. 01. 2016 – św. Agnieszki, dz. i m. – Dzień Babci 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Z okazji Dnia Babci i Dziadka w int. wszystkich naszych Babć i Dziadków z 

pr. o Boże błog.  

- Za + matkę Marię Josek w 6 r. śm., za + męża Wincentego, ich rodziców, 

rodzeństwo i krewnych, za ++ rodz. Piotra i Annę Dussa, syna Jana i d.op. 

 Piątek 22. 01. 2016 – św/ Wincentego, diakona – Dzień Dziadka 
7. 00 Za ++ Annę i Erwina, Hildegardę i Reinholda oraz za dusze czyśćcowe 

 Sobota 23. 01. 2016  
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Jana Dąbrowskiego, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. Anny Dąbrowskiej zd. Kurpierz z ok.30 r. ur. z 

pr. o zdrowie i wszelkie Boże błog.  

- W pew. int. z ok. urodzin, za ++ rodziców, dziadków i za + męża Eryka  

- Za + Henryka Sieroń w dniu urodzin, za + ojca, szwagra i dziadków  

- Za ++ rodz. Franciszkę i Piotra Świerc, syna Gerharda, za + zięcia, ++ 

dziadków i ch dzieci  

- Za + Agnieszkę Zdzuj, jej rodziców, rodzeństwo, ++ krewnych, za ++ Piotra  

Kurpierz, Helmuta Piechota, za ich ++ rodziców i dusze czyśćcowe  

- Za + Jerzego Smolin, jego ++ rodziców, ++ teściów Jana i Marię Bazelak 

oraz  ++ z obu stron  

- Za+ Zygmunta Klepert, jego ++ rodziców, + ciocię Jadwigę Stańkowską i za 

+ Ewę Kupczak  

- Za + Edwarda Cholewa w 3 r. śm., za ++ rodziców, teściów,  ++ krewnych 

oraz  d.op. 

 Niedziela 24. 01. 2016 – III Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Jana Świerc, żonę Annę, syna Ludwika, synową i za ++ z rodz. Świerc – 

Ocik – Marszałek i d.op. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie Boże i błog. w int. 

Renaty i Rajnharda Jambor z ok. 50 r. ślubu, za synów z rodzinami, za wnuki i 

w int. całej rodziny 

15. 50 JASEŁKA w wykonaniu dzieci z naszego Przedszkola – w imieniu Rodziców, 



Wychowawców i naszych najmłodszych serdecznie zapraszam 

16. 30 Za + Piotra Okos, żonę Jadwigę, córki, zięciów i synów, za ++ z pokr. oraz za 
+ Joachima Świerc i za d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na ubezpieczenie naszego kościoła  

2. Dziś Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce i Dzień Migranta i Uchodźcy  

3. Od poniedziałku 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia), który kończy się 

świętem nawrócenia św.  Pawła (25 stycznia)  

4. We wtorek o 19. 00 próba chóru  

5. W dniu 21 stycznia wspomnienie św. Agnieszki (Dzień Babci) a 22  

stycznia (Dzień Dziadka). W czwartek zapraszam nasze Babcie i Dziadków 

na Mszę św. 

Plan kolędy 
Poniedziałek 18 stycznia – od godz. 14.00 

Ulica Popiełuszki od Nowej Wsi Królewskiej do rodz. Baron 

Wtorek 19 stycznia – od godz. 14.00 

Ulica Popiełuszki od Gai do bloku  nr 70 włącznie 

Środa 20 stycznia – od godz. 14.00 

Ulice - Mała, Popiełuszki do końca i Kasperka 

Czwartek 21 stycznia – od godz. 14.00 

Ulica Jaronia 2, 4, 6 

Piątek 22 stycznia – od godz. 14.00 

Ulica Jaronia 8,10 

Sobota 23 stycznia – od godz. 13.00 

Dodatkowa kolęda dla tych, którzy byli poza domem, a chcieliby przyjąć wizytę 

duszpasterską (zapisy w zakrystii) 

Patron tygodnia – św. Józef Pelczar 

Św. Józef Sebastian Pelczar, rektor uniwersytetu, biskup. Urodził się 17 

stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna. Po święceniach kapłańskich podjął 

pracę w Samborze. Następnie studiował w Rzymie, gdzie uzyskał dwa doktoraty: 

z teologii i prawa kanonicznego. Był profesorem seminarium przemyskiego, 

następnie dziekanem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. w 1900 roku 



został biskupem w Przemyślu. z myślą o opiece nad służącymi i robotnikami 

założył zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego - sercanki. 

Zmarł 28 marca 1924 roku w opinii świętości. Beatyfikowany w Rzeszowie 2 

czerwca 1991 r. przez Jana Pawła II, a kanonizowany 18 maja 2003 r. w Rzymie. 

 

Życzenia dla Księdza Proboszcza z okazji Jego 55 rocznicy urodzin 

Drogi Księże z okazji urodzin pragniemy 

złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitych Bożych łask 

oraz samych radosnych chwil! 

Niech Duch Święty opromienia swym światłem 

każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, 

Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, 

a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca 

 

Parafianie 

Pierwszy list do Koryntian 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 w jednym 
Duchu, 
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. 

Humor 

Po tym, jak wnuczka wydoiła krowę w dwie minuty babcia nabrała podejrzeń, że 

ta wcale nie pracuje w mieście jako nauczycielka... 

Kiedy przed ślubem wspominałem, że marzę o wielkiej rodzinie, nie chodziło mi 

wcale o to, żebyś pięć lat później ważyła sto kilo. 


