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Refleksja - II Niedziela Zwykła C 16 stycznia 2022 r.
Liturgia II niedzieli zwykłej oferuje nam słowo z Księgi Proroka Izajasza,
które zapowiada wielki przełom w dziejach Jerozolimy. W drugim czytaniu, we
fragmencie Pierwszego Listu do Koryntian, św. Paweł mówi o specyfice obecności i
działania Bożego Ducha w nas i w całym Kościele. W Ewangelii zaś wybrzmiewa
Janowy opis Chrystusowego cudu na weselu w Kanie Galilejskiej. Przekazane są
więc bardzo zróżnicowane treści, które na pierwszy rzut oka trudno powiązać ze sobą.
Jednak Matka Kościół daje nam do rąk pewien klucz do uchwycenia tego, co te
zróżnicowane treści łączy. Mam na myśli słowa aklamacji przed ewangelią: „Bóg
wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa
Chrystusa”. W aklamacji jest mowa o wezwaniu, które Bóg skierował do nas przez
Ewangelię, aby obdarzyć nas swoją chwałą. To znaczy, że możemy liczyć na udział w
Bożej chwale, jeśli tego wezwania nie zlekceważymy. Ciągle jednak nie wiemy, o
jakie wezwanie chodzi? Czego Bóg od nas oczekuje? Słowami refrenu psalmu
Kościół wzywa nas do głoszenia chwały Pana pośród narodów ziemi, wzywa nas
przez Ewangelię do wejścia w przymierze, zaangażowania się w przymierze nowe:
Chrystusa z Kościołem, to zaś oznacza dla nas wielką troskę o to, by podobać się
Panu. Dlatego potrzeba w naszym życiu nieustannego podejmowania wysiłku
oczyszczania się z brudu grzechu i czerpania z tego, co Boże, aby zabłysła w nas
sprawiedliwość i jak pochodnia
zapłonęło w nas zbawienie. W
realizacji tego zadania nie
jesteśmy zdani tylko na własne,
ludzkie siły. „Wszystkim […]
objawia się Duch dla wspólnego
dobra”. On „jeden i ten sam”
wszystko sprawia, udzielając
rozmaitych darów „każdemu
tak, jak chce”.
Z kolei z opisu w Kanie
Galilejskiej wyłania się jeszcze
następne wskazanie.
Analogicznie, jak po
Kardynał Stefan Wyszyński

Intencje mszalne od 17-30.01.2022
PONIEDZIAŁEK 17.01.2022 św. Antoniego opata
7.30 - I Za + Jerzego Koprowski (p)
II Za + ks. prob. Erharda Heinricha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 18.01.2022
7.30 - Za śp. mamę Marię, + tatę Andrzeja + brata Jana + bratową Barbarę Czemerys + siostrę
Stefanię Opiołka + siostrę Annę + szwagra Jana + chrześnicę Dorotę Nizio ++ z rodziny Czemerys,
Knap i Tracz.
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii w int. Osób sprzątających nasz kościół ich
rodzin.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Agnieszki Bielan, Bogumiły Misiak, Hildegardy Szwedka, Stanisława Kasprzak, Józefa
Raś z ok. urodzin od CARITASU
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
4. Przez wstawiennictwo MBNP i do Anioła Stróża dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze
błog. Boże, zdrowie i opiekę w int. Cynti.
5. Za ++ rodziców Bolesławę i Stanisława + 2 braci Jerzego i Kazimierza Piekarskich.
6. Za + Józefę Kieliszczyk o radość nieba od rodziny Kocot.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 19.01.2022
7.30 - Nowenna do św. Józefa
I Za + Stanisława Adamik o radość nieba.
II Za + ministranta Rafała Jewtuch o radość nieba.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 20.01.2022
18.00 - I Za + Waltera Pawlik w 30 dzień po śmierci.
II wolna
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 21.01.2022 św. Agnieszki
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
7.30 - Za + Martę Lazar o radość nieba.
18.00 - Msza św. Szkolna i spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu
bierzmowania.
W intencjach naszych Babć i Dziadków i za zmarłych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 22.01.2022
7.30 - Za śp. Urszulę Kubicką (p)
18.00 - I Za + mamę Weronikę Pelc w 7 rocz. śmierci ++ dziadków i babcie ++ z rodziny Pelc, Florczak i
Muszkiet.
II Za ++ dziadków Antoniego i Urszulę Żebrowskich + Danielę i Stanisława Tracz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

III NIEDZIELA ZWYKŁA 23.01.2022
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

7.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę i dary Ducha św. w int. Syna Kamila Półtorak z ok. 18 rocz. urodzin.
10.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,
zdrowie i opiekę i dary Ducha św. w int. Syna Dawida z ok. urodzin i wnuczki Marty z ok. urodzin.
11.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże,

zdrowie i opiekę i dary Ducha św. I opiekę Aniołów Stróżów w int. Wnuka Aleksandra z ok. 7 rocz.
Urodzin oraz dla wnuczki Alicji z ok. 14 rocz. urodzin.
15.15 - NIESZPORY NIEDZIELNE
16.00 - Za + Krystynę Delmanowicz o radość nieba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 24.01.2022 św. Franciszka Salezego
7.30 - I Za + Wilhelma Kubicki (p)
II Za + Teresę Stuczyńską i + Stanisława Stuczyńskiego w 20 rocz. śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 25.01.2022 Nawrócenie św. Pawła
7.30 - Za ++ Jana i Jadwigę Kośmider ++ synów Krzysztofa i Andrzeja.
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii i osób sprzątających nasz kościół i ich rodzin.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. O zdrowie dla wnuczki Cynti.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Adeli i Marioli w rocz. urodzin i o zdrowie dla całej rodziny.
5. Za śp. Matkę chrzestną Władysławę Wąsowicz w 2 rocz. śmierci za + ojca chrzestnego Bernarda
Gniłka o radość nieba.
6. Za + Wojciecha Niedzielskiego i Antoniego Lewczak o radość nieba.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 26.01.2022 św. Tymoteusza i Tytusa
7.30 - Nowenna do św. Józefa
I Za + syna Dariusza + męża Zygmunta ++ rodziców z obu stron o radość nieba.
II Za + brata Czesława w rocz. śmierci ++ rodziców Mariannę i Piotra + bratową Leokadię.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 27.01.2022
18.00 - I Za + Teresę Skrobocz (p)
II Za + Gerarda Kubicki w 30 dzień po śmierci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 28.01.2022 św. Tomasza z Akwinu
7.30 - Za + Waltera Pawlik (p)
18.00 - Msza św. Szkolna i spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu
bierzmowania.
Za + Wilhelma Gasz (p)
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 29.01.2022
7.30 - Za ++ Józefa i Annę Rajca ++ Marię i poległego Karola Pawlik, ++ z rodziny Wojdyła.
18.00 - Za + Andrzeja Warciak + Anastazję Warciak ++ Zofię i Jana Mistygacz ++ z pokrewieństwa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01.2022
Zbiórka do puszek na CARITAS parafialny

7.30 - Za + Annę Płocica od Zdzisława.
8.45 - w j. Niem. W int. Parafian.
10.00 - Za ++ rodziców Władysławę i Józefa + męża ++ rodziców Anielę i Ryszarda ++ z rodzin
Czekała, Zydek i Swaczyna.
11.30 - Za śp. Wacława Janiszewskiego w 20 rocz. śmierci o radość nieba.
15.00 - KONCERT KOLĘD W WYKONANIU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KOMES
16.00 - Za ++ rodziców Marię i Helmuta o radość nieba ++ z rodziny Warzecha i Ajlers.
------------------------------------------------------------------------------------------

zaślubinach w Kanie odbywało się wesele, nasz udział w oblubieńczym przymierzu
Chrystusa z Kościołem powinniśmy przeżywać z wielką radością, gdyż prowadzi on
do udziału w chwale niebieskiej. Pozostaje jednak bardzo dbać o to, aby w naszym
radowaniu się nie zabrakło wina, to znaczy miłości wzajemnej, której wino jest
symbolem. Oznacza to konieczność życia nie po swojemu, ani jak świat podpowiada,
lecz po Bożemu. Stąd winniśmy tak słuchać głosu Kościoła Matki, jak słudzy weselni
posłuchali podpowiedzi Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. W tym
dziele szczególnie ważne jest posłuszeństwo Bogu i Kościołowi tych, którzy są
sługami Chrystusa i Kościoła czyli kapłanów.
bp Andrzej Czaja

OSTATKI KOLĘDOWE
Serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie z Zespołem Pieśni i
Tańca KOMES z Kędzierzyna-Koźla
30 styczeń 2022 godz. 15.00
Kościół pw. Św. Piusa X i św. Marii Goretti w Kędzierzynie-Koźlu
Blachownia

