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Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej.  

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? 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 
wytryskaj ącej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym 
już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. 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. 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 ju ż nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne 
bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem 
świata. 

 

Post, modlitwa i jałmużna są lekarstwem na grzech. By je zastosować, nie trzeba się silić na 
jakieś nadzwyczajne wyczyny. Zacznijmy po prostu od przyznania się do przewinień. Gdy 
odsłonimy przed Bogiem nasze skryte i intymne sprawy i podejmiemy zwyczajną, 
codzienną walkę z naszą słabością, wtedy oddamy Bogu „cześć w duchu i prawdzie”, 
wtedy wytryśnie w nas źródło wody życia. Sam Jezus nas prosi, byśmy zechcieli oddać Mu 
to, co jest prawdą naszego serca – a prosząc, już nas obdarza. 
 



                                                          OGŁOSZENIA 
 1.  Informuj ę, że Wielkopostne Rekolekcje Parafialne będą wygłoszone 
     w dniach 2 – 4 marca . Porządek Mszy św.: 
     2 marca /niedziela /       - godz.  9.00, 12.00 i 16.00. 
     3 marca /poniedziałek/ - godz.  9.00,  10.00/Sz. P./,  12.00/Gim./,  17.00. 
     4 marca /wtorek/           - godz. 9.00,  10.00/Gim./,   12.00/Sz. P./,  17.00. 
     Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek /04.03.2008r/.  
     Nauki rekolekcyjne wygłosi do nas  Ks. Władysław Moczarski. 
 2. W dniu  5 marca 2008 / środa / chcielibyśmy odwiedzić chorych  
     z Sakramentem chorych / spowiedzią i Komunią św./ od godz. 9.00. 
     Prosimy zgłaszać te osoby po Mszach św.  

����� 
Ze wspólnoty parafialnej odszedł 

    Śp. Józef Michałowski – pokój jego duszy. 
����� 

 
Parafialny Zespół Taneczny „Angels” ma już roczek. 

Życzymy Ewelinie Sobczak / założycielce zespołu/ i naszym aniołkom wielu sukcesów 
w pracy artystycznej. Szczęść Wam Boże! 

 
����� 

- Ile będę zarabiał? - pyta młody człowiek podejmujący pierwszą w życiu pracę. 
- Na początek dostanie pan sześćset złotych, ale później będzie pan zarabiał więcej.       
- Doskonale - ucieszył się młodzieniec - to ja przyjdę później. 

☺☺☺ 
- Tato, a kto to jest alkoholik? 
- Widzisz synu te cztery brzozy? Alkoholik widzi osiem. 
- Tato, ale tam są dwie...  

 
 



 
 

INTENCJE 
 

            PONIEDZIAŁEK  25. 02. 2008. 
16.00 Za +Józefa Michałowskiego / int. od żony /. 
                                                               
                                                           WTOREK 26. 02. 2008 
--------------------------------------------- 
                                                           ŚRODA 27. 02. 2008 
16.00NOWENNA DO MBNP. 

O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty Król w 18 rocz. urodzin / int. od 
    rodziców, rodzeństwa i chrzestnych /. 

           Za +Mariannę Raczkowską / int. od córki Władysławy z rodziną /; 
                 +Annę Rogulską / int. od córki Zofii z rodziną /; 
                 +Zofię Łazowską / popogrzebowa /;                  
                 +Ryszarda Rybaka / int. od córki Barbary z rodziną /; 
                 +Dariusza Spała / int. od babci /; 
                 +Marię Grzelka / int. od syna Andrzeja z rodziną /; 
                 +Zygmunta Sygitowicza ,jego syna Zygmunta i Mariana oraz Mariusza  
                   Kościechę; 
                 +Józefa Rybaka w 23 rocz. śm. i Janinę w 9 rocz. śmierci; 
                 +Stanisława Woźniaka w 6 rocz. śm., Józefę i Juliana Szadkowskich 
                    i teściów Woźniaków; 
17.00  O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Pacocha z racji 18 rocz. urodzin. 
 
                                                           CZWARTEK 28. 02. 2008 
16.0 Za +całej rodz. Lewandowskich, Pacochów oraz dziadków Lewandowskich 
           i Cabałów. 
 
                                                             PIĄTEK 29. 02. 2008 
16.00  Droga Krzyżowa. 
16.30  Za +Bronisławę i Stanisława Gradów i całej rodz. Żelazków. 

 
                                                             SOBOTA 01. 03. 2008 
 16.00 Za +Kazimierę Matysiak / int. imieninowa /. 

       
                                                              NIEDZIELA 02. 03. 2008. 

REKOLEKCJE PARAFIALNE 
  9.00 Za +Helenę i Władysława Olczaków. 
  9.00 Za +Helenę Gierach oraz Stanisława, Józefa, Anielę i Władysława 
          Marcjaników.    
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Anety Wąsowskiej z racji 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Jana i Janinę Filipczak. 
                                                                                                                                             


