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2 NIEDZIELA ZWYKŁA

JEZUS JEJ ODPOWIEDZIAŁ:
«CZYŻ TO MOJA LUB TWOJA SPRAWA, NIEWIASTO?
CZYŻ JESZCZE NIE NADESZŁA GODZINA MOJA?»
Jn 2:4

R EFLEKSJA
PUSTE STĄGWIE, PUSTE SERCA

Bóg jest Bogiem wesela, a nie smutku, tyle że nasza tęsknota za radością od wczesnego dzieciństwa jest
narażona na okaleczenie. Te okaleczenia sprawiają, że zamykamy się w sobie, odcinamy się od prawdziwych
pragnień, zabraniamy sobie uczuć, przestajemy wierzyć
Słowa Ewangelii wg
w szczęście, podejrzewamy każdą radość o podstęp cierpienia.
Wielu ludzi boi się w piątek przeżyć najskromniejsze
rozweselenie, gdyż są przekonani, że niedziela będzie pełna
łez. Coraz mniej ludzi wierzy w udane małżeństwa, coraz
częściej słowo „rodzina” kojarzy się z torturami psychicznymi.
Ludzie zamykają się na doznawanie radości, szukają
r o z w e se l eni a
w
u z a l e żn i en i a c h
c he m i c zny c h,
w pracoholizmie, w zajęciach pochłaniających uwagę,
w obsesyjnej aktywności nawet o pozorach charytatywnych.
W masturbacji i obżarstwie, w seksie i Internecie, upijaniu się
piwem i wirtualnych grach, w których mszczą się na
wygenerowanych potworach. I wszystko dlatego, że stłumiona
tęsknota za prawdziwym weselem została zablokowana.
Im bardziej nie wierzą w radość życia, tym usilniej oddają się
hedonistycznym imitacjom.

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
Substytuty miłości, czułości, radości, sukcesu, przyjaźni są na je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
wyciągnięcie drżącej ręki. Ale to wszystko tylko depresyjnie „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnepogłębia smutek. Wiele matek daje swym dzieciom jedzenie mu”. Oni zaś zanieśli.

zamiast czułości, wielu ojców daje dzieciom pieniądze zamiast
rozmowy. Wielu ludzi młodych nie ma nic do zaofiarowania
partnerom prócz seksu. Wielu ludzi woli oglądać godzinami
ekranowe dramaty, niż zaryzykować uświadomienie sobie na
minutę własnej tragedii. Odcinamy się od uczuć. Nie chcemy
odczuwać głodu serca i zapychamy go czymkolwiek, co nas
oszuka na chwilę, a nie zaspokoi na zawsze.

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”.

Czego naprawdę pragniesz? Szczęścia, czułości, miłości, Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie
rozmowy, rozweselenia, które nie jest pustym śmiechem. Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli
w Niego Jego uczniowie.
Kto ci może to dać? Tylko Jezus zaradził pustce kamiennych
stągwi. Było ich sześć. To szóstego dnia stworzono człowieka. Żeby poczuć smak prawdziwego szczęścia, trzeba
uczynić to, co mówi Jezus – zgodnie z zachętą Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Wesele
w Kanie jest nie tylko wydarzeniem rozpoczynającym szereg cudów Jezusa, ale też symbolem powołania
człowieka do przeżywania nieskończonego i niewyczerpalnego wesela. Był trzeci dzień i zabrakło wina,
za godzinę lub dwie wesele mogło się skończyć niemiłym zgrzytem. Starosta weselny udawał, że wszystko jest
w porządku. Zachowywał pozory panowania nad sytuacją. Jest mnóstwo ludzi, którzy już w połowie życia
skazani są na sztuczny uśmiech, skrywający bankructwo uczuć i ducha. Ich radość z życia albo powiedzmy
inaczej: ich wesele, stało się kurtyną zasłaniającą rozpacz i beznadzieję, deficyt i rozczarowanie. Im więcej
imprez, tym większy lęk przed samotnością, im więcej zmysłowego zaspokojenia i upojenia, tym bardziej
okradziony duch. Szczęście nie leży poza nami, lecz jest w naszym wnętrzu – w odkryciu w samotności pełni
obecności Ducha Świętego. Któż jednak w to uwierzy? Kto jest owym wiecznym weselem i niegasnącym
rozradowaniem dla człowieka? „Jezus rozradował się w Duchu Świętym…” (Łk 10,21)
Augustyn Pelanowski OSPPE

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
IZAJASZA IZ 62,1-5

OGŁOSZENIA


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 oznaczą.
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.

W poniedziałek 21-go stycznia zapraszamy na
Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo
eucharystyczne.
Kto by sobie życzył kolędowej wizyty kapłana
proszę się zapisać w kalendarzu wizyt
kolędowych w biurze parafialnym.
W sobotę 26-go stycznia Rycerze Kolumba
zapraszają na Pasta Dinner w budynku starej
szkoły od 5 wieczorem. Szczegółowe informacje
w biuletynie.
Po Mszy do nabycia bilety na nasz doroczny
parafialny Dinner Dance , który odbędzie się
2-go marca. Zapraszamy.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA STYCZEŃ:
INTENCJA EWANGELIZCYJNA:
Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej,

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN 1 KOR 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
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.

aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie
Pana, by przekazywać światu radość płynącą
z Ewangelii.
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PO POLSKU

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

847 658-7625
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320
847-658-9339
847-658-7699

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

SOBOTA
01/26/2019

MINISTRANCI

Ania Furman
Philip Furman
Krzysztof Ptaszek
Piotr Ptaszek
Philip Pedicone

Agnieszka Gorski
Karina Strzemecka
Kacper Soja
Bartek Soja
Mateusz Markowski

Obecni na Mszy Św.
lektorzy i ministrowie
eucharystii chętni do
służby proszeni są
o zgłoszenie się do
zakrystii najpóźniej
10 min przed
rozpoczęciem mszy.

Marcin Wojtulewicz
Maria Serafin
Kasia Zeliszczak

LEKTORZY

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

NIEDZIELA
01/27/2019

Tadeusz Leszewicz
Zuzanna Waz
Iwona Szyda
Wlodzimierz Szyda

