
 Uzupełnij: 1. Jezus … drogą siedział przy źródle. 2. „Nadeszła 
…  z Samarii” 3. Kobieta, z którą rozmawiał Jezus.                         
4.  Uczniowie Jezusa poszli do miasta aby kupić …   5. Gdyby 
wiedziała kim jest Ten, kto 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  9. „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 … „                   
14. Samarytanie prosili Jezusa, aby u nich … 15. „Daj nam 
wody żywej, byśmy nie …”.  

Papież Franciszek - „W każdym sercu, nawet w osobie 

najbardziej zepsutej   i dalekiej od dobra kryje się 
tęsknota za światłem, nawet jeśli znajduje się pod 
gruzami ułud i błędów, ale zawsze istnieje 
pragnienie prawdy i dobra, które jest pragnieniem 
Boga. To pragnienie wzbudza Duch Święty: On jest żywą 
wodą, która ukształtowała nasz pył, On jest stwórczym 
tchnieniem, który obdarzył go życiem. 
Z tego powodu Kościół jest posłany, aby wszystkim 
głosić Słowo Boże przeniknięte Duchem Świętym. 
Ewangelia Jezusa Chrystusa jest bowiem największą 
sprawiedliwością, jaką można dać sercu ludzkości, która 
jej potrzebuje, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy 
[2].” … [Ze względu na epidemię koronawirusa - katecheza 
wygłoszona z Pałacu Apost. 11.03.2020]. 

 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].   Sługa Boży Kard. Stefan 
Wyszyński – Dobre czyny rodzą w duszy 

światłość, powodują wewnętrzne odprężenie, 
radość i duchową swobodę [Kromka chleba, III, 22]  
 
Spragniony Jezus przy studni Jakubowej, rozmawiający 
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].    

 - W obecnych warunkach 
szerzenia się na całym świecie 
koronawirusa warto przypomnieć postać 
męczennicy z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa – św. Korony, czczonej      

od dawna jako patronka przed epidemiami. Choć 

należała niegdyś do popularnych świętych, to o jej życiu          
i pochodzeniu wiemy bardzo niewiele. Miała się urodzić 
na ziemiach dzisiejszego Egiptu lub Syrii ok. 160 roku            
i zginąć śmiercią męczeńską w 177… Świętą Koronę czczą 
Kościoły grecki, łaciński i etiopski.  
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

  1 x x x x x x Z  Ę   O  Y 

  2 x x x x K  B    A x x x 

  3 x x x S   A  Y   N  A 

  4 x x x x Ż  W  O   x x x 

  5 x x P  O  I  A   Ś x x 

  6 x x P  Z  C  O  Z   A 

  7 x x x x x W I   Z  E  U 

8 x M  A   E  Z  A x x x 

9 J  R  Z  L  M  E x x x 

10 x x x x x x Ś  I   A x x 

11 x x x P   W  Z   I x x 

12 x x x C   I  I   I x x 

13 x O  O   A  A   U x x 

14 x P  Z   T  Ł x x x x x 

15 x x x x P  A  N   I x x 

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


Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata; daj nam 
wody żywej, abyśmy nie pragnęli. (J 4, 42. 15)          
J 4, 5-42 - Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego 

Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, 
Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą 
siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. 
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. 
Jezus rzekł do niej: "Daj Mi pić!" Jego uczniowie bowiem udali 
się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do 
Niego Samarytanka: "Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, 
Samarytankę, bym Ci dała się napić?" Żydzi bowiem                                   
i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na 
to: "O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto                         
ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, 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, i on sam z niej pił, 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 tryskającym ku życiu 
wiecznemu". Rzekła do Niego kobieta: "Panie, 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. Ojcowie nasi oddawali cześć 
Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, 
gdzie należy czcić Boga". 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, nawet już jest, 
kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu 
i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; 
trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu                          
i prawdzie". 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". Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się,                          
że rozmawiał z kobietą… Kobieta zaś zostawiła                                                  
swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: "Pójdźcie, 
zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko,                                 
co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?" … 
 Lud na pustyni zapragnął wody, tej dla ciała, by móc żyć. Staje 
z tym roszczeniem przed Mojżeszem, a ten czyni cud                                 
i wyprowadza j± ze skały. Samarytanka idzie do studni po wodę, 
tak jak to czyni każdego dnia, a tam spotyka Jezusa, który daje 
jej żyw± wodę. Daje jej siebie, przywraca prawdziwe spojrzenie 
na własne życie. Woda od Jezusa nie tylko poi, ale i obmywa. 
Jezus staje się Ľródłem. [O. T. Zamorski OP, "Oremus" Wielki 
Post 2008, s. 78]; 

MODLITWA  WIERNYCH  
- z ufnością i wiarą prośmy Jezusa:                              

1. za papieża i naszych duszpasterzy, aby dzięki                                        

ich posłudze Boża miłość przemieniała ludzkie serca                    
2. za osoby sprawujące władzę, lekarzy walczący                            

z epidemią, aby potrafili zaufać Panu Bogu - Ciebie 
Prosimy - Wysłuchaj nas Panie                                                          
3. za dzieci,  rodziców, lekarzy i pracowników   naszego 

Instytutu - aby otworzyli swoje serca na spotkanie                        
z Bogiem: w Słowie, Eucharystii i drugim człowieku - 
Ciebie Prosimy – Wysłuchaj nas Panie  
4. za nas, zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, 

abyśmy przez modlitwę, umartwienie i dobre uczynki, 
wypełniali nasze wielkopostne postanowienia                                 
- Ciebie prosimy - Wysłuchaj nas, Panie                                            
- Panie Jezu, który wysłuchujesz stojących przed Tobą, 

pochyl się nad naszą słabością i grzesznością. Spraw, 
abyśmy nigdy nie zeszli z drogi Twojej miłości i prawdy…  

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/].        
Umiejętność mądrego dzielenia małych zapasów wody 
na pustyni niejednemu człowiekowi uratowała życie. 
Z cnoty umiarkowania zdajemy egzamin 
w sytuacjach trudnych. Ona zawsze jest częścią 
mądrości ... Umiar ... winien być zachowany również 
w sferze ducha. Okres Wielkiego Postu to czas 

sprawdzania, w jakim stopniu stać nas na umiarkowanie. 
... Czy stać nas na wyłączenie telewizora, aby spokojnie 
porozmawiać z domownikami, by poczytać książkę lub 
przemyśleć poważne sprawy? ...Umiarkowanie decyduje 
o mądrym wykorzystaniu czasu, pieniędzy, sił. Ono 
stanowi fundament cierpliwości, spokoju, łagodności ... 
i nawet w sytuacjach bardzo trudnych potrafi znaleźć 
rozwiązanie... Świadomie podjęty wysiłek w tym kierunku 
daje człowiekowi poczucie twórczego wykorzystania dnia 
i wypełnia radością. [x  E. Staniek].

 KALENDARIUM: -19. III. – śr.- 

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny - Dobrze jest 

zobaczyć Józefa u boku Maryi, dobrze jest 
pomyśleć, że zaopiekował się Nią i Jej Synem, że 
uwierzył Bogu, który krzyżuje ludzkie plany. Dobrze jest 
uczyć się od Niego dyskrecji, służby, ojcostwa. Jeżeli 
bowiem Jezus stał się tak pięknym człowiekiem, to stało 
się to w domu Józefa. Józef zaś uczył się od Jezusa, jak 
wierzyć (Flp 3,8).   [O. T. Zamorski OP, „Oremus” Wielki P 08,]. 
 Kościół widzi w nabożeństwie do Serca 
Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom... Ma nas ono 
uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości 
Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, 

którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest 
miłością....      nie nadużywajmy dobroci 

Bożego Serca. Ufajmy i uciekajmy się do tegoż 
Serca we wszystkich swoich potrzebach... 

[adonai.pl/modlitwy]. 

"Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy 
nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was 
pchnęła aż do śmierci"  - św. Małgorzata Maria Alacoque 

http://www.katolik.pl/

