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NIEDZIELNA EWANGELIA 

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.
Żaden jednak nie powiedział:  "Czego od niej chcesz? – lub:  Czemu z nią rozmawiasz?"
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?" Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc:
"Rabbi, jedz!" On im rzekł: "Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie". Mówili
więc uczniowie między sobą: "Czyż Mu kto przyniósł  coś do zjedzenia?" Powiedział  im
Jezus: "Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.
Czyż  nie  mówicie:  „Jeszcze  cztery  miesiące,  a  nadejdą  żniwa?”  Oto  powiadam  wam:
Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę
i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem
okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście
żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście".
Wielu  Samarytan  z  owego  miasta  zaczęło  w  Niego  wierzyć  dzięki  słowu  kobiety
świadczącej: "Powiedział mi wszystko, co uczyniłam". Kiedy więc Samarytanie przybyli do
Niego,  prosili  Go,  aby u nich został.  Pozostał  tam zatem dwa dni.  I  o  wiele  więcej  ich
uwierzyło dzięki  Jego słowu,  a  do tej  kobiety mówili:  "Wierzymy już nie dzięki  twemu
opowiadaniu,  usłyszeliśmy  bowiem  na  własne  uszy  i  wiemy,  że  On  prawdziwie  jest
Zbawicielem świata".        (J 4, 5-42)

 ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 

Nieraz  zastanawiamy  się,  jak  przekonać  naszych  bliskich,  znajomych,
współpracowników, kolegów i koleżanki ze studiów czy szkoły, że Ewangelia ma sens, że
warto pójść do kościoła. Jakich słów użyć, jak argumentować? Wreszcie, jak pokonać własny
lęk,  obawy,  wątpliwości,  poczucie  braku  wiary?  "Nim  porozmawiasz  z  kimś  o  Bogu,
porozmawiaj z Bogiem o tym człowieku” – mawiał sługa boży abp Fulton Sheen. Trzeba by
dodać – najpierw sam pobądź z Bogiem. Spotkaj się z Jezusem sam na sam, otwórz z wiarą
Pismo Święte, zachwyć się tym, czego doświadczyła Samarytanka, że to On sam mówi do
Ciebie,  że  Jego słowo jest  żyjące,  choć  dotąd widziałeś  tylko litery  i  kartki  papieru.  Ta
Ewangelia pokazuje nam wielką troskliwość i delikatność Boga, który rozmawia ze swoim
ludem, z każdym z nas. W głębi naszego serca jest ukryte pragnienie Boga, które – jeśli nie
jest nasycone tym, co święte, będziemy próbować karmić innymi bożkami, innymi ludźmi,
tym, co zmysłowe, jak było w życiu Samarytanki. Ale spotkanie z miłością Zbawiciela –
dotykające prawdy o jej historii życia – uzdrowiło ją, dodało skrzydeł, nadało nowy smak.
Dotąd unikała ludzi, nie chcąc spotkać innych mieszkańców – dlatego przychodziła czerpać
wodę w najgorętszej porze dnia. Od spotkania z Jezusem stała się świadkiem Mesjasza.
Cała ta scena ewangeliczna mówi o tajemnicy chrztu świętego – woda, o której mówi Pan
Jezus, to dar Ducha Świętego, którego otrzymujemy. Zaczyna się w nas życie, które tryska
ku życiu wiecznemu.

Wielki  Post  to  droga  do  Świętej  Nocy  Paschalnej,  do  odnowienia  przyrzeczeń
chrzcielnych. Chrztu się nie powtarza, ale do chrztu ciągle musimy wracać – jak do czystego,
nieskażonego  źródła,  które  nieustannie  bije  w  głębi  naszej  duszy.  Należymy  do  Boga,
jesteśmy mieszkaniem Trójcy Świętej, mamy już udział w naturze Boga jako Jego dzieci!
Wsłuchajmy się znów z wiarą w słowo Jezusa, pozwólmy Jemu mówić, zostawmy nasze
szemranie,  aby nie  naśladować przewrotności  naszych ojców, którzy  szli  przez pustynię.
Wtedy nie tylko sami znów odżyjemy, ale pociągniemy wielu ludzi, aby wyszli ze zgiełku
miasta i sami wsłuchali się nie tylko w nasze, ułomne świadectwo, ale przyszli do źródła –
do Jezusa Chrystusa.



   INTENCJE MSZALNE
12.03.2023 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za ++ rodziców Łucję i Huberta Białasik, + męża Herberta Kroll, jego rodziców 

Wiktora i Annę Kroll, za ++ z pokrewieństwa Kroll i Białasik
11:00 Za ++ rodziców Gizelę i Józefa Strzodka i ++ dziadków.
14:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

13.03.2023 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za  ++  rodziców  Józefa  i  Hildegardę  Mainka,  Michała  i  Katarzynę  Koperwas,  

++ dziadków i krewnych.
 

14.03.2023 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za ++ rodziców Marię  i  Jerzego Plichta,  + męża Oswalda,   + siostrę  Elżbietę,
+ brata Jacka, żonę Marię, ++ 4 szwagrów i  za ++ z pokrewieństwa.
2)  Za  +  Józefa  Sobel  (Msza  św.  ofiarowana  od  Katarzyny  i  Zygmunta  Skrzypek
z rodziną z Cięciny).
3) Za ++ Matyldę, Franciszka, Wilchelminę i Gerdę Mainka, Annę i Józefa Majowski, 
++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron.
4) Za + męża Krzysztofa Bem w 4. rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa.
5) Za ++ Marię Kapek i Jana Kusz (Msza św. ofiarowana od kuzyna Marcina z żoną).
6) Za + Jana Wolny w 30. dzień po śmierci.
7) Za ++ rodziców Waltera i Marię Nowok, ++ dziadków Nowok, Bednorz, Matlok 
i Gowin, za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
8) Za ++ Elżbietę i Eryka Grzeganek, ++ z rodzin Grzeganek, Kokoszka, ++ Dietera 
Gawron, Henryka Pilawa.
9) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 60 rocznicy 
urodzin Benedykta Szuwald oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

15.03.2023 ŚRODA
18:00  Msza Święta Szkolna: Za ++ Wendelina, rodziców Martę i Feliksa Długosz, Jana,  

Annę i Stefanię Hajda, ++ rodzeństwo Stefanię i Helmuta Höppner, Dorotę i Konrada 
Kubicki i wszystklich ++ krewnych.   - DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

 

16.03.2023 CZWARTEK
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1)  Za  ++  rodziców  Teodora  i  Karolinę  Pasternok,  +  siostrę  Rutę,  ++  dziadków  
Gurowiec i Pasternok, za ++ z pokrewieństwa. 
2) Za ++ rodziców Edytę i Wilhelma Kowolik, Elżbietę i Rajmunda Mainka, + męża 
Erharda i ++ z pokrewieństwa.
3) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi prosząc o Boże 
prowadzenie, wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Dariusza z okazji  
18. urodzin.
4) Za + męża Józefa Kucharczyk, ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Urbanek, Jadwigę
i Stanisława Kucharczyk, ++ dziadków Matyldę i Pawła Opolka, Wilhelminę i Emila 
Kucza, ++ z pokrewieństwa.



5) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary 
Ducha Świętego dla Dariusza z okazji 18. rocznicy urodzin.
6)  Do  Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  MBNP  i  świętej  Jadwigi
z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 107 urodzin Gertrud z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie.
7) Za + matkę Annemarię, + ojca Karola Burda, ++ dziadków Otylię i Romana Król, 
Annę i Teofila Burda, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.03.2023 PIĄTEK
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej i św. Jadwigi

z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80 urodzin z Prośbą o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny       - DROGA KRZYŻOWA

19:30 Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie
 

18.03.2023 SOBOTA
18:00 Za + ojca Ernesta Szymaczek w 19. rocznicę śmierci , + matkę Erykę, ++ dziadków 

Matyldę i Józefa Szymaczek, Wiktorię i Donata Szczeponik, + szwagra Antoniego  
Bielesz, ++ Franciszka i Helene Szymaczek, + Edytę Kruziel , kuzynke Urszulę Broja 
oraz za  dusze w czyśćcu cierpiące.    - NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JADWIGI

 

19.03.2023 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7:30 Godzinki ku czci NMP  
8:00 Za + męża Ernesta Nawrath, ++ rodziców z obu stron
11:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Alfreda Skowronek, ++ dziadków Bertę i Alfonsa Kowolik 

i ++ z pokrewieństwa. 
- CHRZEST: Kacper Skoludek

14:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12.03.2023

 

• Dziś na godzinę 14:15 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
 

• Także  dziś  po  Mszach  Świętych  odbędzie  się  zbiórka  do  puszek  na  Ośrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Rusinowicach
 

• W zeszłym tygodniu podczas zbiórki do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce udało
się nam uzbierać 2074 zł
 

• W środę zapraszam wszystkie dzieci na Mszę Świętą Szkolną i Drogę Krzyżową.
 

• W czwartek przypada 16. dzień miesiąca. O godzinie 18:00 Msza Święta Zbiorowa,
a po niej nabożeństwo ku czci św. Jadwigi.
 

• W piątek na godz. 19:30 zapraszam na Mszę Św. z modlitwą w intencji uzdrowienia
 

• Parafialne  rekolekcje  wielkopostne  odbędą  się  w  dniach  26-29  marca.  Już  teraz
zachęcam do zarezerwowania sobie tego czasu. Rekolekcje będzie prowadzić ks. Lotar
Rafał Czora.
 

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  kolejna  część
wielkopostnego  cyklu  rekolekcyjnego,  a  także  o  10-leciu  pontyfikatu  papieża
Franciszka.


