
Temat: Wesele w Kanie Galilejskiej- pierwszy cud 
Jezusa.

I. Powitanie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Czynimy znak Krzyża, modlitwa Ojcze nasz.

 II. Dzisiaj dowiemy się o pierwszym cudzie Jezusa.

Miejscem, w którym Jezus dokonał pierwszego cudu – 
przemiany wody w wino podczas uczty weselnej było miasto
Kana Galilejska.  Poślubieni małżonkowie byli  bliskimi 
krewnymi matki Jezusa -Maryi. Jezus przybył na wesele aby
błogosławić młodej parze. Na wesele również przybyli 
apostołowie.  Gdy zabrakło wina, Maryja zwróciła się do 
Syna, aby pomógł w tej kłopotliwej sytuacji. 

Według Ewangelii Jezus odpowiedział jej pytaniem: „Czy to 
moja  sprawa? Moja godzina jeszcze nie nadeszła” 
( jeszcze jest czas na dokonanie pierwszego cudu ). Maryi 
to jednak nie przekonało i zwróciła się do sług: „zróbcie 
wszystko cokolwiek Jezus wam powie. Jezus zwrócił się do 
nich aby napełnili stagwie wodą.  Następnie Jezus 
przemienił sześć stągwi wody  ( sześć dużych dzbanów 
wody, które stały zazwyczaj przed domem, a miały one 
około 90 litrów ) . Do nich wlewano wodę ze studni 
przyniesioną w mniejszych dzbanach. Jezus pomodlił się do
Boga i dokonał pierwszego cudu – przemienił wodę w 
wino.

Kana Galilejska jest to miejsce- miasto  pierwszego 
cudu Jezusa.

Kolejny cud (drugi publiczny cud w Galilei) również miał 
miejsce w Kanie. Było to uzdrowienie syna królewskiego 
urzędnika, który przebywał w  miejscowości oddalonej 
o 32 km w Kafarnaum.  Dworzanin dowiedział się, że 



Jezus przybył do miasta  Galilei i przyszedł prosić go, by 
udał się wraz z nim do chorego dziecka. Jezus odpowiedział
jemu, by udał się do domu i zapewnił: „Idź, syn twój żyje i 
jest zdrowy”. I tak się stało.

Miejscowość Kana- tradycyjnie była uważana za 
miejsce, w którym nastąpił pierwszy  cud przemiany 
wody w wino.

III. Oglądamy film YouTube- „Wodę w wino Pan 
przemienił… odcinek 7”
„ Wesele w Kanie Galilejskiej bajka”,
„ Ewangelia według Św. Jana – Pierwszy znak w Kanie 
Galilelskiej”. 
Zwróć uwagę jak żyli ludzie w dawnych czasach, jak bawili 
się na weselu, co jedli, jak się ubierali, jak wyglądała sala 
weselna i para młoda.
Maryja mówi - „ zróbcie wszystko cokolwiek Wam Jezus 
powie”. Jezus tak jak rodzice mówi nam abyśmy czynili 
dobro, przestrzegali przykazań, modlili się, chodzili na Mszę
Świętą do kościoła i chodzili do spowiedzi i przystępowali do
Komunii Świętej ( rodzice i dzieci po Pierwszej Komunii Św.)
Przemianę wody w wino możemy porównać do przemiany 
serca pełnego grzechu w serce czyste pełne miłości i 
dobroci.
IV. Zadanie: 
Narysuj dwa jednakowe serca obok siebie. Pierwsze 
zamaluj na kolor czarny lub szary, natomiast drugie na kolor 
czerwony, a obok niego dobry uczynek- dobre 
postanowienie. Pod spodem, pod serduszkami narysuj dwie
buźki jedną smutną, a drugą uśmiechniętą. Które serduszko
jest lepsze? 
V. Na zakończenie odmówimy modlitwę -Chwała Ojcu i 
Synowi...


