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Nr 3/125/2022    *   II NIEDZIELA ZWYKŁA   *   16  stycznia 2022 

NIECHAJ CIĘ WIELBI, BOŻE, CAŁA ZIEMIA I NIECHAJ ŚPIEWA 
TOBIE,  NIECH WYSŁAWIA TWOJE IMIĘ, O NAJWYŻSZY. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Iz 62, 1-5) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, 
przez wzgląd na Jerozolimę nie 
spocznę, dopóki jej sprawiedliwość 
nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej 
nie zapłonie jak pochodnia. 
Wówczas narody ujrzą twą 
sprawiedliwość i chwałę twoją 
wszyscy królowie. I nazwą cię 
nowym imieniem, które usta Pana 
określą. Będziesz prześliczną koroną 
w rękach Pana, królewskim 
diademem w dłoni twego Boga. Nie 
będą więcej mówić o tobie 
«Porzucona», o krainie twej już nie 
powiedzą «Spustoszona». Raczej cię 
nazwą «Moje w niej upodobanie», a 
krainę twoją – «Poślubiona». 
Albowiem spodobałaś się Panu i 
twoja kraina otrzyma męża. Bo jak 
młodzieniec poślubia dziewicę, tak 
twój Budowniczy ciebie poślubi, i 

jak oblubieniec weseli się z 
oblubienicy, tak Bóg twój tobą się 
rozraduje. 

Psalm (Ps 96, 1-2. 3 i 7b-8a) 

Pośród narodów głoście chwałę 
Pana 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiewaj Panu, ziemio cała. 
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, 
każdego dnia głoście Jego 
zbawienie. 
Pośród narodów głoście chwałę 
Pana 

Głoście Jego chwałę wśród 
wszystkich narodów, 
rozgłaszajcie Jego cuda pośród 
wszystkich ludów. 
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie 
Jego potęgę. 
Oddajcie Panu chwałę należną Jego 
imieniu. 



Pośród narodów głoście chwałę 
Pana 

Uwielbiajcie Pana w świętym 
przybytku. 
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego 
obliczem. 
Głoście wśród ludów, że Pan jest 
królem, 
będzie sprawiedliwie sądził ludy. 

Pośród narodów głoście chwałę 
Pana 

2. czytanie (1 Kor 12, 4-11) 

Czytanie z Pierwszego Listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian 

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 wszystkim. 
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 przez tego 
samego Ducha, 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. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, 
abyśmy dostąpili chwały naszego 
Pana Jezusa Chrystusa 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (J 2, 1-12) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana 

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. 

HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli przedstawia cudowne wydarzenie, które miało 
miejsce w Kanie, wiosce w Galilei, podczas przyjęcia weselnego, w którym 
uczestniczą także Maryja i Jezus ze swoimi pierwszymi uczniami (por. J 2, 1-11). 
Matka zwraca uwagę Syna na fakt, że zabrakło wina, a Jezus odpowiada Jej, że 
nie nadeszła jeszcze Jego godzina, potem jednak przychyla się do Jej prośby i 
obdarza małżonków najlepszym winem całego wesela. Ewangelista podkreśla, że 
«taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie» (w. 11). 
Zatem cuda są nadzwyczajnymi znakami, które towarzyszą głoszeniu Dobrej 
Nowiny, a ich celem jest wzbudzanie lub umacnianie wiary w Jezusa. W cudzie 
dokonanym w Kanie możemy dostrzec akt życzliwości ze strony Jezusa wobec 
nowożeńców, znak błogosławieństwa Bożego dla małżeństwa. Tak więc miłość 
mężczyzny i kobiety jest dobrą drogą, aby żyć Ewangelią, to znaczy z radością 
wyruszyć na drogę świętości. 
Ale cud w Kanie dotyczy nie tylko nowożeńców. Każdy człowiek jest powołany, 
aby spotkał Pana w swoim życiu. Wiara chrześcijańska jest darem, który 
otrzymujemy wraz z chrztem i który pozwala nam spotkać Boga. Wiara 
przechodzi okresy radości i smutku, światła i ciemności, jak w każdym 
autentycznym doświadczeniu miłości. Opowieść o weselu w Kanie zachęca nas 
do odkrycia na nowo, że Jezus nie ukazuje się nam jako sędzia, gotowy potępić 
nasze winy, ani jako dowódca, który narzuca nam ślepe wypełnianie jego 
rozkazów; ukazuje się On jako Zbawiciel ludzkości, jako brat, jako nasz starszy 
brat, Syn Ojca: ukazuje się jako Ten, który odpowiada na oczekiwania i obietnice 
radości, które kryją się w sercu każdego z nas. 
Zatem możemy postawić sobie pytanie: czy naprawdę znam takiego Pana? Czy 
odczuwam, że jest blisko mnie, mojego życia? Czy odpowiadam Mu na tej samej 
długości fali owej oblubieńczej miłości, jaką On okazuje każdego dnia wszystkim, 
każdej istocie ludzkiej? Chodzi o to, aby zdawać sobie sprawę, że Jezus nas szuka 
i zachęca, abyśmy zrobili Mu miejsce w głębi naszego serca. Na tej drodze wiary 
z Nim nie jesteśmy sami: otrzymaliśmy dar Krwi Chrystusa. Wielkie stągwie 
kamienne, które Jezus każe napełnić wodą, aby przemienić ją w wino, są znakiem 
przejścia od starego do nowego Przymierza: zamiast wody, otrzymaliśmy Krew 
Jezusa, przelewaną w sposób sakramentalny w Eucharystii, a w sposób okrutny 
przelaną podczas męki i na krzyżu. Sakramenty zrodzone z misterium paschalnego 



napełniają nas nadprzyrodzoną mocą i pozwalają nam zakosztować 
nieskończonego miłosierdzia Boga. 
Dziewica Maryja, wzór rozważania słów i czynów Pana, niech nam pomaga 
odkrywać na nowo z wiarą piękno i bogactwo Eucharystii i innych sakramentów, 
które uobecniają wierną miłość Boga do nas. Dzięki temu będziemy mogli coraz 
bardziej rozmiłowywać się w Panu Jezusie, naszym Oblubieńcu, i wychodzić Mu 
na spotkanie z zapalonymi lampami naszej radosnej wiary, stając się w ten sposób 
Jego świadkami w świecie.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 
Poniedziałek – Wspomnienie św. Antoniego, opata 
Środa – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 
Czwartek – Wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika 
Piątek – Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 

2. W tym tygodniu kontynuujemy modlitwę kolędową za rodziny naszej 
parafii. Dziękujemy za Waszą obecność w kościele na nabożeństwach 
kolędowych, wspólną modlitwę, za ofiary kolędowe oraz zaproszenia 
indywidualne na poświęcenie mieszkań. 
W poniedziałek, wtorek i czwartek i piątek o godz. 18:00 będzie Msza św. i 
nabożeństwo za rodziny z kolejnych rejonów naszej parafii, będziemy prosić o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla chorych i wszelkie 
potrzebne łaski dla naszych rodzin. 
 

 17.01.22 Poniedziałek Bojki 5, Halszki 44, Halszki 46, Halszki 48, Halszki 56, 
Halszki 58, Kordiana 50 B, Stojałowskiego 37, Witosa 15, Witosa 31, Żaka 19, Żaka 21 
 18.01.22 Wtorek Halszki 5, Kordiana 58, Stojałowskiego 33, Storczykowa 2, 
Storczykowa 4, Storczykowa 9, Storczykowa11, Wysłouchów 15, Wysłouchów 30 A, 
Wysłouchów 33, Wysłouchów 21  
 20.01.22 Czwartek Bojki 8, Bujaka 14, Bujaka 14 A, Bujaka 16, Kordiana 66, 
Kordiana 68, Stojałowskiego 25, Wysłouchów 27,  Wysłouchów 38 
 21.01.22 Piątek Bujaka 12 C, Daliowa 2, Daliowa 3, Kordiana 60, Kordiana 54, 
Stojałowskiego 15, Stojałowskiego 15 A,   Turniejowa 65 A, Wysłouchów 2, 
Wysłouchów 28, Wysłouchów 41, Wysłouchów 41 A 

3. W trzeci poniedziałek miesiąca,  grupa Apostolstwa Trzeźwości 
zaprasza na wieczorną Mszę św. i modlitwę po mszy w intencji trzeźwości w 
naszej parafii. 

 
adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  

www.parafiakurdwanow.pl;       Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 


