
Hasła:  1. „Jezus … drogą siedział sobie przy studni”. 2. „Nadeszła /tam/ …               
z Samarii” 3. Kobieta, z którą rozmawiał Jezus.  4.  Uczniowie Jezusa udali się 
do miasta dla zakupienia …   5. „Gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest 
Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - … Go wówczas, a dałby ci wody żywej.”                
6 „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie … tu czerpać”.  7. „Woda, którą Ja 
mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu …”   8. „Jezus 
przybył do … samarytańskiego, zwanego Sychar”  9. „Wierz Mi, kobieto,                  
że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w … nie będziecie czcili Ojca”.  
10. "Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem … " 11. "Nadchodzi jednak 
godzina, owszem już jest, kiedy to … czciciele będą oddawać cześć Ojcu                 
w Duchu i prawdzie"   12. „Takich to … chce mieć Ojciec”.  13. „Wierzymy już nie 
dzięki twemu … na własne bowiem uszy usłyszeliśmy”  14. Kiedy Samarytanie 
przybyli do Jezusa, prosili Go, aby u nich … 15. „Daj nam wody żywej, byśmy nie 
…”.  
 

Spragniony Jezus przy 
studni Jakubowej, rozma - 
wiający z Samarytanką, to 
Ktoś więcej niż człowiek 
spragniony wody. Bóg nas 
pragnie – On pierwszy nas 
pragnie. Jest w jakimś 
sensie żebrakiem, bo zależy 
od nas i daje po to. 
Żebyśmy własną wolą 
powierzyli Mu to, czego On 
pragnie. Miłości pragnie 
człowiek i Bóg. Czeka na akt 
miłości z naszej strony, 
zwrócenie się do 
spragnionego Boga. On, 
który jest spragniony, chce 

być upragnionym przez nas. … A - Ile jest nieporozumień między Bogiem                 
a człowiekiem. Samarytanka, gdy usłyszała o wodzie żywej, myślała o wodzie 
źródlanej, bo ta nie wydaje się umarłą, skoro się pieni, tryska, szumi, ucieka jak 
życie. Tymczasem Jezus mówił o źródle łaski Bożej. Uczniowie mówili o chlebie, 
który piecze się z mąki, układa w koszyku, łamie, a przecież Jezus mówił                  
o pokarmie, który posila duszę. – Trudno jest przetłumaczyć z greckiego na 
polski, ale trudniej jest przetłumaczyć język Boga na język ludzki. Cała Ewangelia 
uczy nas myśleć po Bożemu. [J. Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd.: W drodze, s.312-

313].      MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o dobre przeżycie wielkopostnych 
rekolekcji oraz za tych, którzy mają szczególne opory, aby pójść do spowiedzi ... 

e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     

nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922  [gazetka do użytku wew.  Parafii] 

 
 
 
 
 
 
 

Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata, daj nam wody żywej, byśmy nie 
pragnęli  (J 4,42.15)    J 4,5-42                            

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, 
które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. 
Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. 
Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj 
Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia 
żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz 
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? … Jezus odpowiedział jej na to:             
O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić 
- prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: 
Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody 
żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, 
z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej 
Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, 
stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do 
Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu 
czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta 
odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: 
Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest 
twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: 
Panie, widzę, że jesteś prorokiem. … Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, 
że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie 
czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ 
zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już 
jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, 
a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. … Rzekła do Niego kobieta: Wiem,                    
że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam 
wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. … Wielu 
Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety 
świadczącej …. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich 
pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego 
słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na 
własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest 
Zbawicielem świata.         
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Papież Franciszek – „Rzeczywistość Boga to Bóg, który dla nas stał się Chrystusem. 

Aby nas zbawić. A kiedy oddalamy się od tego, od tej rzeczywistości i oddalamy się od 
Krzyża Chrystusa, od prawdy ran Pana, oddalamy się także od miłości, od miłosierdzia 

Bożego, od zbawienia i kroczymy drogą Boga ideologicznego, daleką: to nie jest Bóg, 
który przyszedł do nas, stał się bliski nam, aby nas zbawić, i umarł za nas.” …                         
„Prawdziwa droga to ta Chrystusowa: naśladować Chrystusa, czynić wolę Ojca, tak jak 
On, brać na siebie krzyże codzienności i zaprzeć się samego siebie, aby iść za Jezusem. 
Nie czynić tego, co sam chcę, ale to, czego chce Jezus; naśladować Jezusa. A On mówi, 
że na tej drodze stracimy życie, aby otrzymać je potem; to ciągle tracić życie, odrzucać to, 

co sam chcę, odrzucać wygody, być zawsze na drodze Jezusa, który służył innym, 
adorować Boga. To jest właściwa droga”…  [Msza św  z Domu św. Marty, 02. 03. 2017]. 
Stefan Kard. Wyszyński – Dobre czyny rodzą w duszy światłość, powodują 

wewnętrzne odprężenie, radość i duchową swobodę [Kromka chleba, III, 22]                            
Św. Jan Paweł II  - Wielki Post pomaga chrześcijanom wniknąć głębiej w ten 

«tajemniczy plan, ukryty przed wiekami» (por. Ef 3, 9) skłania ich do zmierzenia się ze 
Słowem Boga żywego i każe im się wyrzec własnego egoizmu, aby otworzyć się na 

zbawcze działanie Ducha Świętego. [Orędzie na Wielki Post 2000].    
 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                     
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie 
Duch Święty.  II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie "Co Bóg mówi do 

mnie?": Chrystus w rozmowie z Samarytanką najprostszą drogą zmierza do 
otwarcia jej serca na prawdę. Zastanawia, jak bardzo zależy Mu na tym, by ona 
miała odwagę spojrzeć na siebie w prawdzie. …. Umiejętność uznania prawdy                        
o sobie to jedynie stopień, po którym człowiek dociera do Boga. Nie należy się na 
tym stopniu zbyt długo zatrzymywać. Celem wędrówki jest bowiem wejście                            
w świat samego Boga. Jezus wyraźnie prowadzi Samarytankę w tym kierunku. 
„Bóg jest duchem i trzeba, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu                                
i prawdzie…” (J 4,23). … Wejście w ten świat jest jednak uzależnione                                    
od prawości serca  … - Czy ja mam odwagę spojrzeć na siebie  w prawdzie. … 
Chciałbym przecież znać prawdę o Bogu, o ludziach, o świecie, ale nie ujawnić 
prawdy o sobie. Ponieważ jednak nie spełniam tego podstawowego warunku, 
prawda o Bogu pozostaje zakryta. - Czy w tym kontekście dostrzegam sens 
spowiedzi?  W niej bowiem dokonuje się uznanie i wyznanie prawdy o sobie. 
Dobrze odprawiona spowiedź, to wejście w Boży świat, to otwarcie drogi 
wiodącej do spotkania z Chrystusem w Komunii Świętej. Samarytanka                                  
po szczerej rozmowie z Chrystusem już się nie wstydziła gorzkiej prawdy o sobie. 
Potrafiła wzywać innych, by weszli na tę samą drogę. Odkryła jej wartość. …. 
Czu też rozumiem, że prawda jest jedyną drogą do pełni radości i wolności.                   
III - Actio/oratio - Teraz  ty mów do Boga.  Pozwól Bogu zstąpić do swojego 
serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku 
chwale Opoki naszego zbawienia. (Ps 95)                                                                                     
IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha... Powtarzaj  w różnych porach dnia: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego 
słowem (Ps 95)  [x. E. Staniek, http://www.katolik.pl/].         
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.                                            III NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU    

1.  Dziś o godz. 17.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną. Zachęcamy do uczestnictwa.                      
2. Od dziś Zespół „Caritas” rozprowadza świece-jajka i paschałki wielkanocne. Są to 

świece – cegiełki na pomoc charytatywną dla ubogich dzieci. Świece są w cenie 10 i 12 zł. 
Dziękujemy za wsparcie tego dzieła!                                                      
3. Jutro Kościół obchodzi liturgiczną uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Na Mszę 

św. wieczorną zapraszamy zwłaszcza wszystkich mężczyzn, do wspólnej modlitwy przez 
wstawiennictwo Patrona Rodzin, Ojców i Mężów.                                                     
4.  We wtorek,  środę i czwartek (21, 22 i 23 marca) swoje rekolekcje odprawiają 

gimnazjaliści oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 132.                               
5. W najbliższą środę, 22 marca, o godz. 17.30 odbędzie się w kościele modlitewne 

spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.                                                             
6. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o 17.30 dla dzieci, a dla dorosłych po Mszy św. 

wieczornej.                                      
7. W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego.                                       

Msze św. o g. 6.30, 7.30 i 18.00. Na Mszę św. o g. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych 
do podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Będzie to Msza św. 
sprawowana w intencji wszystkich podejmujących do wielkie duchowe dzieło z publicznym 
aktem podjęcia Duchowej Adopcji. Każdy też może podjąć to dzieło indywidualnie, 
prywatnie wypełniając deklarację. Zachęcamy do podjęcia tego jakże ważnego dzieła.                             
8. W następną niedzielę, 26 marca, na wszystkich Mszach św. naukami rozpoczniemy 

nasze  parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które będą trwały przez poniedziałek, wtorek                      
i środę, podczas Mszy św. o g. 9.00 i 18.00. Spowiedź św. będzie od 8.30 i 17.30. 
 W tym samym czasie rekolekcje odprawiać będzie młodzież szkół średnich 
„Kopernika” i „Kasprzaka” . Już dziś prosimy Was, Kochani, o modlitwę w intencji Księdza 
Rekolekcjonisty. Otoczmy Go naszą gorącą modlitwą. Apelujemy o taką organizację 
naszego czasu, abyśmy jak najliczniej mogli skorzystać z tego czasu łaski. Rekolekcje 
poprowadzi Ks. Piotr Kalinowski - pallotyn.                                                           
9.  Przy bocznym filarze po prawej stronie kościoła wystawiony jest krzyż do adoracji 

przez okres Wielkiego Postu. Przy krzyżu tym tradycyjnie wystawiona jest puszka, do 
której możemy składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. „Bóg zapłać”! Natomiast 
przy ołtarzu św. Antoniego jest kosz na dary serca dla ubogich na świąteczne paczki. 
Podzielmy się darem serca z uboższymi od nas! 

  KALENDARIUM: 20. III. – pn.- Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny -… Jest pięknym świadkiem wiary – potrafił wyrzec się swoich życiowych 

planów, aby oddać się całym sobą wielkodusznemu pełnieniu woli Boga. Św. Józef                       
to jeden z „ubogich Pana”. Sercem wyczekiwał przyjścia królestwa Bożego, a Bóg wypełnił 
jego pragnienie, powierzając mu opiekę nad Mesjaszem i Jego Matką …                                        
25. III. – sb.- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego    - Przygotowując się do 

świętowania Wielkanocy, obchodzimy uroczystość poświęconą tajemnicy Wcielenia                           
i odnoszącą się do Narodzenia Pańskiego… Historia zbawienia jest  jedna, a Wcielenie to 
początek realizacji dzieła odkupienia. To właśnie człowieczeństwo Jezusa jest narzędziem 
naszego zbawienia. Uroczystość ta jest również okazją dla nas, by spojrzeć na własne 
człowieczeństwo, a szczególnie na naszą cielesność, jako na dar Boga i drogę do 
zjednoczenia z Nim. [Maciej Zachara MIC, „Oremus” Wielki Post 2009, s. 90 i 115].  
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