
„Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego ...” [Ps 95]   
  KRZYŻÓWKA:  1.  Pole ze źródłem /niegdyś/ dał Jakub swemu synowi ... 2. Kobieta 

zapytała Jezusa „Czy Ty jesteś większy od ojca naszego ... który dał nam tę studnię?”              
3. Kraina z miasteczkiem Sychar  4. Ze studni tej pił Jakub i jego ... 5.  Nadchodzi jednak 
... kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie. 6. „Woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu ...”  7. Rzekła             
do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś ...  8. Jezus zmęczony drogą siedział przy studni 
około godziny ... 9. „wy mówicie, że w ... jest miejsce, gdzie należy czcić Boga 10. Panie, 
daj nam wody żywej, ... nie pragnęli. 11. prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu              
w Duchu i ... 12. Panie, Ty jesteś ... Zbawicielem świata 13. O, gdybyś /wiedziała/, kim jest 
Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - ... Go wówczas 14. Tak nazywamy kobietę, z którą 
Jezus rozmawiał. 15. .A kiedy On przyjdzie, ... nam wszystko. 

„Czy umiesz kłamać?” – 
pyta ksiądz sześcioletnią 
dziewczynkę. „Umiem, 
ale nie chcę” – słyszy 
w odpowiedzi. Uśmiech 
radości pojawił się na 

jego twarzy.  
„Powiedziałaś prawdę. 
Pamiętaj na całe życie”: 
Szczęśliwy wracał na 
plebanię.Spotkał w parafii 
wielki skarb – serce 
kochające prawdę. Po 
drodze wstąpił do 
kościoła i prosił Boga, by 
to małe serce wytrwało 
w umiłowaniu prawdy... 
wiedział jak wielką cenę 
musi ono zapłacić, jeśli 
zechce zachować swą 
wartość przez całe życie. 

Wiedział również, że Bóg ma w tym sercu szczególne upodobanie...   
 Szczęśliwy kto umie bezpiecznie przejść obok pokusy posiadania ... Gdy 
żołnierze Corteza zdobyli skarbiec Montezumy, tak obładowali się złotem, że w drodze 
powrotnej z racji tego obciążenia stali się łatwym łupem tubylców. Stracili nie tylko złoto, 
ale i życie. Ocaleli jedynie ci, którzy nie tknęli złota.          
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 ... 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? ... [x  E. Staniek].  .                
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o dobre przeżycie wielkopostnych rekolekcji 
oraz za tych, którzy maja 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] 
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                         godz. 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:30; tel. 22 632 38 00                                                                                                               

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! ... Na to rzekła do Niego 
Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się 
napić? Żydzi bowiem z Samarytanami 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 - 
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. 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, owszem już jest, kiedy                          
to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli 
chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba 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. /.../ 

 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]              
Papież Franciszek  - Pan powtarza nam: „Wstańcie i nie lękajcie się”. Zejdźmy                            

na równinę i niech łaska, której doświadczyliśmy, podtrzymuje nas w byciu 
budowniczymi synodalności w zwyczajnym życiu naszych wspólnot. Drodzy bracia                         
i siostry, niech Duch Święty ożywia nas w tym Wielkim Poście w naszym wchodzeniu 
na górę z Jezusem, by doświadczyć Jego Boskiego blasku i w ten sposób, umocnieni        
w wierze, abyśmy mogli podążać drogą razem z nim, który jest chwałą swego ludu                     
i światłem pogan. [z Orędzie na Wielki Post 2023]                                                                                

bł. Stefan Kardynał Wyszyński – Skończmy z krytyką bliźnich! Oceniajmy w prawdzie 

samych siebie [KromkaChleba2008,s24]            
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Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                          

I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty: 

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski,                      
w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, 
ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został 
nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, 
gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś 
umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego 
odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, 
że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. [Rz 5,1-2.5-8]                                    
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - Z punktu 

widzenia ludzkiego Pan Jezus umarł, oddał swoje życie za Swoich wrogów                                          
i prześladowców. Każdy bowiem grzesznik staje się buntownikiem wobec Boga, Jego 
wrogiem i przeciwnikiem. Ale tenże grzesznik ani przez moment w oczach Boga nie traci 
tożsamości Bożego dziecka, ani przez chwilę Bóg nie przestaje go kochać. Można by 
powiedzieć, że Pan Jezus oddał życie za swych duchowych braci i siostry, którzy w życiu 
pobłądzili, zbuntowali się, opuścili Ojcowski dom. On bowiem przyszedł zwyciężyć grzech 
nie człowieka. Boże miłosierdzie ma tu  ostatnie słowo. Człowiekowi trzeba na ten Boży 
akt łaski, akt wyzwolenia z grzechów dany w Jezusie Chrystusie, otworzyć się przez wiarę. 
Ze zbawieniem wiążą się też Boży pokój i zaproszenie do udziału w chwale samego Boga. 
Często w kościele słyszysz, że jesteś zbawiony, usprawiedliwiony. - Czy rozumiesz, co to 
oznacza? - Jakie są tego życiowe konsekwencje? - Chrystus umarł za Ciebie, a czy Ty 
codziennie dajesz swoje życie Chrystusowi? -  W jakim stopniu jesteś dyspozycyjny 
wobec Jezusa? Czy na to co dobre w Twoim życiu może liczyć także Twój bliźni i to 
niekoniecznie ten sympatyczny i miły? - Czy wpatrzony w Jezusa potrafisz poświęcać się 
dla innych, poświęcać swój czas, siły, zasoby materialne? - Czy przynajmniej 
systematycznie modlisz się za tych, z którymi masz trudne relacje? - Chrystus umierając 
na krzyżu pokonał Twój grzech. - Czy Ty starasz się nie grzeszyć, grzechu nie 
lekceważyć, innych do grzechu nie namawiać, systematycznie z popełnionych grzechów 
się spowiadać? - W Chrystusie zostałeś usprawiedliwiony, ułaskawiony, objęła Cię Boża 
amnestia. Mogłeś opuścić "więzienie grzechu". - Czy jesteś Bogu za to wdzięczny? - Czy 
też lekkomyślnie wracasz za "grzechowe kratki"? - Czy dbasz o pokój z Bogiem czyli 
czynisz wszystko, aby żyć w stanie łaski uświęcającej? - Czy dzięki Twojej codziennej 
postawie rośnie Boża chwała w Twoim otoczeniu, w Twoim sercu?  
 III - Actio/oratio - Teraz ty mów do Boga.  Pozwól Bogu zstąpić do swojego 
serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem.                                 
Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem          
Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni... (Ps 95,1-2)                                                

IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego 
Słowem.  [z: www.Katolik  - x. R. Stankiewicz SDS].    

 Rozmyślanie jest rzeczą prostą i przystępną dla każdego.  Chodzi tylko o to,                      
by wytrwać i za przykładem św. Teresy z Avila za nic w świecie nie zaniechać 
codziennego rozmyślania.  Kto wiernie wytrwa w praktyce rozmyślania oraz                             
w umartwieniu, ten prędzej, czy później – zależnie od woli  Bożej – dojdzie do  … modlitwy 
skupienia, będącej niejako zorzą kontemplacji... [(A Żychliński, o miłości i łasce,s31)]. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  12 marca 2023 r. 

 
1. Na wszystkich Mszach św. naukami rozpoczęliśmy nasze  parafialne Rekolekcje 

Wielkopostne, które będą trwały przez poniedziałek, wtorek i środę, podczas Mszy św. o 
g. 9.00, 18.00. Spowiedź św. będzie w poniedziałek od 8.30 i od 17.30 (pół godziny przed 
każdą Mszą rekolekcyjną). We wtorek i środę rano podczas Mszy św. o g. 9.00. Podczas 
trwania rekolekcji kancelaria parafialna będzie czynna tylko popołudniu od 16.00 do 17.30. 
2. Dziś o g. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali. Zachęcamy do uczestnictwa                                      
i rozważania Męki Pańskiej z nauką pasyjną O. Rekolekcjonisty.                                 

Członkowie Żywego Różańca wymienią tajemnice indywidualnie, a w ramach spotkania 
formacyjnego udział w Gorzkich Żalach. 
3. Po każdej Mszy św. przed kościołem Zespół Caritas prowadzi zbiórkę ofiar na cele 

dobroczynności naszej parafii, Jak w ubiegłych latach, tak i teraz chcemy przygotować 
paczki na święta. Jest to ostatnia możliwość wsparcia potrzebujących, przed świętami nie 
będzie już zbiórki. Nie mijajmy kwestujących obojętnie. Mamy okazję do okazania 
naszego wspaniałego i otwartego serca dla ubogich. Wiemy, że możemy na Was, 
Kochani, liczyć! Sprawmy, aby inni, których może nie stać na to, też mieli trochę radości 
na święta. „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie! W intencji wszystkich Ofiarodawców będzie 
sprawowana Msza św. dziękczynna w Niedzielę Miłosierdzia o g. 12.30. 
4. Wielkopostne nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o 17.30 dla dzieci, a dla dorosłych 

po Mszy św. wieczornej. 
5.  Przy bocznym filarze po prawej stronie kościoła wystawiony jest krzyż do adoracji 

przez okres Wielkiego Postu.  Możemy oddać cześć krzyżowi przez skłon lub cichą 
adorację modlitewną przy krzyżu. Przy krzyżu tym na ścianie jest puszka, do której 
możemy składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. „Bóg zapłać”!  
6. Natomiast przy ołtarzu św. Antoniego wystawiony jest specjalny karton na dary                              

do świątecznych paczek dla ubogich. Za wszelkie dary Bóg zapłać!  
7. Parafia nasza wsparła fundusz misyjny „Ad Gentes” w zeszłą niedzielę kwotą 

1.630zł. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie! 
8. W następną niedzielę, 19 marca, będziemy mieli możliwość zwiedzić naszą par. szkołę.  

Ks. Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie zapraszają po każdej Mszy św. do 
zobaczenia szkoły od wewnątrz. W tym samym dniu, przed kościołem, będzie 
prowadzona zbiórka ofiar do puszki na sfinansowanie figury św. Józefa, którą widzimy 
przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zostanie ona umieszczona przed 
budynkiem szkoły od ul. Bema jako wotum wdzięczności za 25 lat istnienia szkoły. 
KALENDARIUM:                           
13. III. – pn.  –  Wsp.  św. Krystyny,  męczennicy - ur. się w Persji. Kiedy pogański król perski, 
Chozroes I, rozpoczął  prześladowanie w 559 r  należała do najpierwszych, którzy padli jego ofiarą;                              
15.III. – śr.  – Wsp.  św.  Klemensa Hofbauera, prezbitera;  -  ur. się 26 XII. 1751 na Morawach                          
w licznej rodzinie. Gdy Jan miał 7 lat, zmarł jego ojciec. Miał jedenaścioro rodzeństwa.  Wcześnie 
podjął się pracy piekarza. Nurtowało go jednak pragnienie poświęcenia się w służbie Bogu...                             
W klasztorze norbertanów w Klosterbruck chodził do gimnazjum,  a równocześnie służył w klasztorze, 
by w ten sposób opłacić czesne. W Rzymie wstąpił do zakonu redemptorystów. Zmienił wówczas imię 
na Klemens Maria. Święcenia otrzymał w 1785. Początkowo  wysłano go do Wiednia, a następnie na 
Pomorze. W Warszawie przebywał 21 lat (1787-1808). W kościele Św. Benona w Warszawie…  
niezmordowanie prowadził działalność charytatywną. Po III rozbiorze Polski Warszawa znalazła się 
pod okupacją Prus… Redemptoryści  zostali skazani na wygnanie z Polski  Św. Klemens osiadł przy 
kościele sióstr urszulanek w Wiedniu. Tam również otaczał opieką młodzież, zwłaszcza 
uczęszczającą na uniwersytet... Zmarł w opinii świętości 15 III. 1820 r...  

http://www.katolik/

