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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 rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej
odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy 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 oczyszczeni, z których
każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług:
«Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem
powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście
weselnemu». Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował
wody, która stała się winem – a 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.
Maryja o nic Jezusa nie prosiła. Po prostu powiadomiła Go, że weselnicy nie mają wina. A do
sług powiedziała, by robili to, co Jezus poleci. Nie dawała Synowi żadnych instrukcji, choć jako
matka była do tego uprawniona. Podobnie modliły się Marta i Maria. Po prostu posłały do
Jezusa wiadomość: "Ten, którego kochasz, choruje". A po śmierci Łazarza powiedziały
Jezusowi z wielkim przekonaniem: "Gdybyś tu był, nasz brat nie umarłby". A jak wyglądają
nasze modlitwy? Czy nie są czasem zbiorem różnych instrukcji dawanych Bogu? Bóg wie co
się z nami dzieje, ale mówiąc Mu o tym, wyrażajmy tylko nasze niepokoje i zmartwienia.
Mówmy też, co jest dla nas ważne. A jeśli coś jest dla nas ważne, to On na pewno nie
pozostanie na to obojętny i sam będzie wiedział, co ma zrobić.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy mój stosunek do ludzi nacechowany jest życzliwością?

Do wykonania: Zrobię wszystko, by moja obecność wśród ludzi była nacechowana
życzliwością.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

17.01 (poniedziałek) Wspomnienie św. Antoniego, opata
Antoni, sławny ojciec mnichów, urodził się w Egipcie około roku 250. Po śmierci rodziców rozdał
majątek ubogim i udał się na pustynię, gdzie rozpoczął życie pokuty. Miał wielu uczniów;

pracował dla Kościoła podtrzymując wyznawców w czasie prześladowania Dioklecjana
i wspomagając świętego Atanazego w walce przeciw arianom. Zmarł w roku 356.
18.01 (wtorek) Wspomnienie św. Woluzjana, biskupa
Pochodził z senatorskiej rodziny, bogatej i uprzywilejowanej. Poprzedni biskup Tours
Perpetuus był jego krewnym. Woluzjan został siedemnastym biskupem Tours w 488
roku. Wypędzony z biskupstwa przez ariańskich Wizygotów, którzy podejrzewali, że
sprzyja Chlodwigowi. Biskup schronił się w Hiszpanii, gdzie zmarł. Niektórzy
hagiografowie podają, że w ślad za nim podążyli wizygoccy wysłannicy, którzy go ścięli.
Został pochowany w Foix. W 1111 roku przeniesiono doczesne szczątki św. Woluzjana
do kościoła p.w. św. Nazariusza, który później został nazwany jego imieniem. Kościół
i relikwie zostały zniszczone przez kalwinów w czasie wojen religijnych.
19.01 (środa) Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Urodził się 17.01.1842 r. w Korczynie k. Krosna. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do
Seminarium Duchownego w Przemyślu i 17.07.1864 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po
studiach odbytych w Rzymie był wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego
w Seminarium, a w latach 1877-1899 profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o rozszerzenie Królestwa Serca Bożego w świecie
założył w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Był gorącym
czcicielem Najświętszego Sakramentu, Serca Jezusowego i Matki Bożej, czemu dał wyraz
w bogatej pracy pisarskiej i kaznodziejskiej. W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a w 1900
r. ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy arcypasterz dbał o świętość diecezji. Był
mężem modlitwy, z której czerpał natchnienie i moc do pracy apostolskiej. Ubodzy i chorzy byli
zawsze przedmiotem jego szczególnej troski. Po pracowitym życiu zmarł w opinii świętości
28.03.1924 r. w Przemyślu. Papież Jan Paweł II w dniu 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie wyniósł
Go do chwały błogosławionych, a 18 maja 2003 r. w Rzymie zaliczył Go w poczet Świętych.
21.01 (piątek) Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Należała do najbardziej znanych i popularnych świętych w całym Kościele. Jednak mamy
bardzo mało danych historycznych o Świętej. Nie znamy nawet dokładnej daty jej męczeństwa
oraz rodzaju jej śmierci. Niektóre źródła podają, że śmierć męczeńską poniosła w Rzymie pod
koniec III lub na początku IV w., mając zaledwie 12 lat. Swoją śmiercią dała świadectwo nie tylko
o wierze, ale i czystości. Tradycja przekazuje nam, że 21 stycznia był jej dniem narodzin dla nieba.
Według podania Agnieszka miała ponieść śmierć przy drodze Nomentańskiej. Potwierdzają to
badania archeologiczne, gdyż w tym właśnie miejscu znajdował się kiedyś stadion cesarza
Domicjana, gdzie mordowano chrześcijan. Na miejscu, gdzie znajdował się jej grób, cesarz
Konstantyn Wielki w IV w. wystawił wspaniałą bazylikę.
22.01 (sobota) Wspomnienie św. Wincentego Palotti, prezbitera
Urodził się w Rzymie 21 kwietnia 1795 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1818
roku. W dniu 4 kwietnia 1835 roku założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, które
zespala księży i braci, siostry i świeckich, żonatych i wolnych, zjednoczonych w życiu
i wspólnym głoszeniu Ewangelii. Zmarł w Rzymie przy kościele San Salvatore in Onda 22
stycznia 1850 roku. Papież Jan Paweł II, przemawiając do Pallotyńskicj Rodziny w 1986
roku, wyraził się w ten sposób: "Utwierdzajcie się dalej w tym zobowiązaniu, aby to, co
w duchu proroczym zapowiedział Wincenty Pallotti i co autorytatywnie potwierdził
Sobór Watykański II stało się szczęsną rzeczywistością, i by wszyscy chrześcijanie byli
autentycznie apostołami Chrystusa w Kościele i świecie!".

