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16,20). Rozpoczął się on 18 stycznia, a tego dnia w dawnym kalendarzu li
turgicznym obchodzono święto Katedry Św. Piotra i zakończy się 25 stycz
nia – w święto Nawrócenia św. Pawła.

25 stycznia (piątek) – święto nawrócenia św. Pawła
Tego rodzaju obchód liturgiczny jest jedynym, bo upamiętnia on wyda
rzenie, które miało doniosłe znaczenie dla rozwoju Chrystusowego Kościoła.
Nawrócenie się Św. Pawła dokonało się dzięki wyraźnej interwencji Bożej.
Spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem u wrót Damaszku przemieniło
Szawła, który z gorliwego faryzeusza i prześladowcy Kościoła stał się wiel
kim Apostołem Narodów, który swoje apostolskie posłannictwo przypieczę
tował śmiercią męczeńską.
Tego dnia Zgromadzenie
Księży Misjonarzy św. Wincente
go a Paulo obchodzi rocznicę za
łożenia
zgromadzenia.
25
stycznia 1617 r. św. Wincenty
wygłosił w Folleville kazanie
o spowiedzi generalnej, które
wywołało wielkie poruszenie
wśród wiernych. On sam trakto
wał to wydarzenie jako początek
misji parafialnych oraz jako po
czątek Zgromadzenia Księży Mi
sjonarzy.
Św. Wincenty a Paulo do
Misjonarzy: „Aby Zgromadzenie
mogło za łaską Bożą osiągnąć cel,
który sobie wytknęło, powinno
koniecznie dokładać wszelkich
sił, by się przyoblec w ducha
Chrystusa”. „Jezus Chrystus jest
regułą dla Zgromadzenia Misji”.
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Z Ewangelii św. Jana (J 2, 111)
W Kanie Galilejskiej odby
wało się wesele i była tam Matka
Jezusa. Zaproszono na to wesele
także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka
Jezusa rzekła do Niego: „Nie ma
ją wina”. Jezus Jej odpowiedział:
„Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czy jeszcze nie nade
szła godzina moja?” Wtedy Matka
Jego powiedziała do sług: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi ka
miennych przeznaczonych do ży
dowskich oczyszczeń, z których
każda mogła pomieścić dwie lub
trzy miary. Jezus rzekł do sług:
„Napełnijcie stągwie wodą”. I na
pełnili je aż po brzegi. Potem po
wiedział do nich: „Zaczerpnijcie
teraz i zanieście staroście wesel
nemu”. Ci więc zanieśli. Gdy zaś
starosta weselny skosztował wody,
która stała się winem – a nie wie
dział, skąd ono pochodzi, ale słu
dzy,
którzy
czerpali
wodę,
wiedzieli – przywołał pana mło
dego i powiedział do niego: „Każ
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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dy 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.

Ewangelia tej niedzieli niejako dopełnia tajemnicę Objawienia Pań
skiego, bo objawiając się wcześniej narodom pogańskim, które reprezento
wali Mędrcy ze Wschodu, po epifanii przy Chrzcie Pana Jezusa nad
Jordanem, wobec Narodu Wybranego, teraz objawia się Chrystus swoim
uczniom. Ewangelista Jan opisując cud uczyniony przez Pana Jezusa w Ka
nie Galilejskiej swoją relację kończy bardzo znamiennie: „Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzy
li w Niego Jego uczniowie” (J 2,11).
Cudowna interwencja Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej po
kazuje nam wyraźnie sens i znaczenie cudów czynionych przez Chrystusa
podczas jego działalności publicznej: otóż były one znakami ukazującymi
kim jest Pan Jezus, że jest pełnym mocy zbawczej, posłany przez Boga ocze
kiwanym Mesjaszem! Że są one znakami nadejścia ery mesjańskiej. Cud
uczyniony przez Chrystusa na weselu w Kanie Galilejskiej ukazuje nam też
bliskość Zbawiciela, a także Jego Bożej Matki wobec naszych ludzkich
spraw i radości, ale i również problemów, bo w naszym życiu jest jedno
i drugie i często od ludzkiego szczęścia jest niedaleko do smutku i cierpie
nia. Cuda dokonywane przez Chrystusa ukazują Go jako miłosiernego Zba
wiciela, który pragnie zbawienia całego człowieka, we wszystkich
wymiarach życia ludzkiego. Brak wina na uczcie weselnej będzie dla nas
bardziej zrozumiały, gdy uświadomimy sobie, że w tamtym czasie taka
uczta trwała zwykle cały tydzień i zaprasza no na nią wielu gości. Na pod
kreślenie zasługuje rola Maryi w tym cudownym wydarzeniu w Kanie Gali
lejskiej: występuje Ona na początku publicznej działalności Pana Jezusa.
Dostrzega zaistniały brak, zatroskana o gospodarzy wesela, chcąc ratować
ich przed kompromitacją, z ufnością zwraca się o pomoc do swojego Syna:
„Nie mają wina”. Słowa Maryi skierowane potem do sług, to Jej swoiste
przesłanie skierowane i dzisiaj do nas wszystkich: „Zróbcie wszystko, cokol
wiek wam powie” – Maryja niezmiennie wskazuje na Chrystusa i zachęca
nas do posłuszeństwa Jemu, bo tylko On jest Zbawicielem, On ma być naszą
„drogą, prawdą i życiem” (por. J 14,6). Pan Jezus przemienia wodę w wino,
ale stągwie wodą napełnili słudzy – to pokazuje, że w dziele naszego zba
wienia istotna jest łaska, ale potrzeba i „czegoś” od nas – naszej współpracy
ze zbawiającą nas łaską. Maryja chce być też dla nas w tym wydarzeniu
przykładem zawierzenia Chrystusowi: pewnie nie do końca rozumiała słowa
wypowiedziane przez Pana Jezusa, ale jednak ufa Mu, wierzy i otrzymała
to, o co prosiła nie dla siebie, ale dla zmartwionych brakiem wina gospoda
rzy wesela. Cud przemienienia wody w wino ma bogatą symbolikę także eu
charystyczną i jest to wydarzenie ewangeliczne szeroko komentowane przez
pisarzy chrześcijańskich. W kazaniu przypisywanym św. Faustusowi
(bp Riez, † 495 r.) znajdujemy m. in. takie słowa: „W Kanie Galilejskiej
Chrystus swoją mocą przemienia wodę w wino, to znaczy: ustępuje Prawo,
a nastaje łaska... dawne przymierze przechodzi w nowe i jak mówi Apostoł
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„To co dawne minęło, oto stało się nowe”. W stągwiach nie zmniejszyła się
ilość płynu w niej zawartego, a tylko stał się inny. Również i Prawo nie zo
stało obalone przez przyjście Chrystusa, lecz dopełnione... lepszym i moc
niejszym jest wino Ewangelii mówiącej: „A ja wam powiadam: miłujcie
waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was znienawidzili” (Pew
ną ciekawostką może być to, że swego czasu Poczta Polska wydała znaczek
pocztowy przedstawiający wydarzenie w Kanie Galilejskiej).

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PANAMIE
22 Stycznia rozpoczynają się 34 ŚDM w Panamie. Z 4 milionów miesz
kańców tego kraju około 85% stanowią katolicy. Do tego kraju na te wyjąt
kowe dni i na spotkanie z papieżem Franciszkiem przybędzie ok. 370
tysięcy pielgrzymów z całego świata. W dniach 23 do 30 stycznia udaje się
do Panamy papież Franciszek. Z Polski, na ŚDM do Panamy przybędzie
około 3500 pielgrzymów i jest to najliczniejsza grupa z Europy. Najwięcej
pielgrzymów przybędzie z archidiecezji krakowskiej – około 700 osób. Mło
dzieży będzie towarzyszyło 12 biskupów polskich i około 200 księży. Oprócz
tego akredytowało się 70 przedstawicieli mediów z naszego kraju. Do Pana
my przypłynie na te dni „Dar Młodzieży” w ramach Rejsu Niepodległości.
W duchowej łączności ze ŚDM odbędzie się spotkanie młodych „Panama
w Warszawie” w niedzielę 27 stycznia 2019 r. w godzinach 14.00 – 22.00
w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Głównym organizatorem tego
spotkania jest Wspólnota Emmanuel.
Warto przypomnieć że Światowy Dzień Młodzieży ustanowił św. papież
Jan Paweł II. w 1985 r. W diecezjach obchodzony jest on w Niedzielę Palmo
wą, a co dwa lata organizowane są uroczyste obchody tego dnia pod prze
wodnictwem Ojca Świętego. Niezapomnianym i mającym szczególne
znaczenie był VI ŚDM obchodzony na Jasnej Górze w dniach 1415 sierpnia
1991 r., z udziałem Jana Pawła II. Poprzednie uroczyste obchody ŚDM mia
ły miejsce w Krakowie, w lipcu 2016 r. z udziałem papieża Franciszka.

„TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN”
W tym roku przebiega pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

