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B A Z Y L I K A    W I Ę K S Z A    M A T K I    B O Ż E J 

temat: POKORA – POSŁUSZEŃSTWO – MATKA 

J 2,1-11 /tłum. Roman Brandstaetter/ 

Gdy nastał trzeci dzień tygodnia,  

Odbyło się w Kanie Galilejskiej wesele*,  

Na którym była Matka Jezusowa. 

Na wesele zaproszono również Jezusa i uczniów.** 

Gdy wyczerpało się wino,*** 

Matka Jezusa powiedziała do Niego: „Wina nie mają…”* 

A na to Jezus: „Cóż mnie i tobie niewiasto?...** 

Jeszcze mój czas nie nadszedł…” 

Matka Jego rzekła do sług: „Uczyńcie, co wam powie…”*** 

Stało tam sześć kamiennych dzbanów na wodę 

- służyły do obmywania rąk według izraelskiego zwyczaju –  

każdy z nich o pojemności dwóch lub trzech miar*. 

Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie dzbany wodą!”** 

Napełnili je po brzegi. Powiedział do nich:  

„Zaczerpnijcie teraz i zanieście szafarzowi wesela”. 

Zanieśli, a szafarz smakując wody będącej winem,  

- Nie wiedział, skąd się ono wzięło,  

Ale wiedzieli*** słudzy, którzy czerpali wodę -  

Przywołał oblubieńca i rzekł do niego:  

„Każdy podaje na początku dobre wino,  

A potem - gdy goście sobie podpiją – gorsze, 

Ty natomiast zachowałeś dobre wino  

Na sam koniec weselnej uczty”. 

Taki był pierwszy cud, który uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. 

Objawił chwałę swoją, a uczniowie Jego pokładali w Nim wiarę. 

 

Modlitwa Jana Henryka kard. Newmana COr 

O Święta Matko, stań przy mnie w czasie Eucharystii, kiedy Chrystus 

przychodzi do mnie, tak jak troszczyłaś się o Boże Dziecię. Stań przy 

mnie, Święta Matko, bym mógł otrzymać coś z Twej czystości, 

niewinności i wiary oraz by On był jedynym celem mojej miłości i 

adoracji, tak, jak był dla Ciebie. Uproś dla mnie tę łaskę, o Dziewicza 

Matko, a wtedy ja, kiedy będę cierpiał, złączę moje cierpienia z Nim 

i z Tobą, bym przez Jego Mękę oraz zasługi Twoje i wszystkich 

Świętych, mógł wynagrodzić za moje grzechy i osiągnął życie 

wieczne. 

*więź miedzy kobietą a 

mężczyzną jest obrazem więzi 

człowieka z Bogiem 

**ważną rzeczą jest zaprosić 

Pana na nasze święto; inaczej 

zabraknie Tego, który da nam 

„dobre wino” 

***obraz miłości; bez tego wina 

człowiek traci swoją tożsamość, 

swoje podobieństwo do Boga  

*na godach między Bogiem a 

człowiekiem wina brakuje już od 

czasów Adama 

**istnieje ważniejsze 

pokrewieństwo, wg Ducha, 

ustanowione przez miłość 

***jeżeli Go słuchamy, woda 

naszego człowieczeństwa, 

zmienia się w wino Jego bóstwa; 

to ostatnie słowa Maryi, jakie 

zachowały nam Ewangelie,  

zatem to testament 

*miara = 45l; x6 dzbanów = od 

540 do 810 litrów wina 

**brakuje wina, a Jezus poleca 

nalewać wodę? 

***kto zaczerpnął tej wody, wie, 

że wszystko jest wynikiem 

posłuszeństwa Jezusowi, idąc za 

słowami Maryi 

dzięki Matce Jezusa wesele 

zamiast się zakończyć, odnajduje 

swą pełnię 


