
 

,Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M.  

97-216 Czerniewice 

tel. 44 – 7104074 

www.diecezja.lowicz.pl  
 

 
O. Ashenafi Yonas Abebe Shamalo Gytyko Dylbato Dagome. Człowiek siedmiu imion, 
z którego każde znaczy coś zupełnie innego. Ojciec Ashenafi, co dokładnie oznacza 
"miło ść zwycięży", na co dzień jest kapłanem oddanym Matce Bożej.  
W zgromadzeniu Consolata, zawierzonym Pocieszycielce Maryi, głosi Ewangelię 
rozbudzając zapał misyjny, tam gdzie tylko jest taka możliwość. Mówiąc o Chrystusie 
nie zapomina o swojej rodzinnej Etiopii, bliskich i kulturze. O. Ashenafi był 
uczestnikiem ubiegłorocznej Akademickiej Pielgrzymki, któr ą /jak co roku/ gościliśmy 
w naszej Parafii. 
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EWANGELIA NA  III NIEDZIEL Ę WIELKIEGO POSTU                         J 4,5-15. 19b-26. 39a.40-42 
Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej  
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które 
Jakub dał 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 nie utrzymują stosunków z Samarytanami. 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 wytryskującej 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, 
niewiasto, 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, i 
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. 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". 
 

 
   Nie możemy Panu Bogu nic ofiarować, ponieważ wszystko, co posiadamy, nasze 
umiejętności, zdolność myślenia, całe nasze życie, otrzymaliśmy i nieustannie 
otrzymujemy od Boga.  
   Ale paradoksalnie, Pan Jezus przychodzi do Samarytanki i prosi j ą: „Daj mi pi ć”. 
Jest zatem coś, co możemy Mu dać. Tym czymś jest nasza miłość. Pan Jezus nie 
pragnie wody, ale naszej miłości. O tę miłość będzie w najbardziej dramatyczny 
sposób błagał, gdy, tuż przed śmiercią, zawoła z krzyża: „Pragnę!”. Bóg obdarował 
nas wolnością, która sprawia, że otrzymaną od Niego miłość możemy Mu oddać. Tej 
właśnie naszej miłości, co więcej, nas samych, Chrystus pragnie. Samarytanka to 
zrozumiała, ale czy my to rozumiemy? 
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzy żową na 
    godz. 16.00, a po niej na Mszę św.. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św. 
    o godz. 12.00. 
2. Zachęcam do zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duch. 
3. Przypominam o zmianie czasu z soboty /29.03/ na niedzielę /30.03/ i Mszach św. 
    wieczornych o godz. 18.00. 
4. Informuj ę, że misjonarzom możemy pomóc przynosząc 24 i 25 marca br. zużyty 
    sprzęt RTV i AGD do garażu przy plebanii. 
5. Gm. Ośr. Kultury w Czerniewicach zaprasza na warsztaty artyst. „DECOUPAGE” 
    dn. 08.04.2014 r. /wtorek/ o godz. 17.00. Koszt 5 zł. W cenie warsztatów-materiały.  
    Informacje i zapisy pod nr tel. 44 712 32 34. 

 
                                                                              UŚMIECHNIJ SI Ę   
Dwóch robotników naprawia coś w klasztorze. Z podziwem patrzą na obrazy, a zakonnica 
wyjaśnia im:  
- To jest Dziewica na skale, to Dziewica z Dzieciątkiem, a to Dziewica ze świętym Józefem.  
- Wspaniale - mówi jeden z robotników - A tamten obraz to także dziewica?  
- Nie - odpowiada siostra. - To jest nasza matka przełożona. 
 

KOMPENDIUM  
KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział trzeci 
"WIERZ Ę W ŚWIĘTY KO ŚCIÓŁ POWSZECHNY" 

Kościół: Lud Boży, Ciało Chrystusa, 
świątynia Ducha Świętego 

158. Dlaczego Kościół nazywany jest Oblubienicą Chrystusa?  
Ponieważ sam Pan wskazał na siebie jako na "Oblubieńca" (Mk 2,19), który umiłował 
Kościół, wiążąc się z nim wiecznym przymierzem. Wydał się dla niej (Kościoła-
Oblubienicy), aby ją obmyć swoją krwią i "aby ją uświęcić" (Ef 5,26), oraz uczynić płodną 
Matką wszystkich dzieci Bożych. Podczas gdy termin "Ciało" uwypukla jedność "Głowy" z 
członkami Ciała, termin "Oblubienica" wskazuje na różnicę w relacji osobowej. 796; 808  
159. Dlaczego Kościół nazwany jest świątynią Ducha Świętego?  
Ponieważ Duch Święty mieszka w Ciele, którym jest Kościół: cały w jego Głowie i cały w 
poszczególnych członkach, i buduje Kościół w miłości przez słowo Boże, sakramenty, 
cnoty i charyzmaty. 797-798; 809-810  
Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest Duch Święty dla 
członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym jest Kościół (św. Augustyn).  
160. Czym są charyzmaty?  
Charyzmaty są specjalnymi darami Ducha Świętego udzielonymi poszczególnym wiernym 
dla dobra ludzi, ze względu na potrzeby świata, w sposób szczególny w celu budowania 
Kościoła. Do pasterzy Kościoła należy rozeznawanie charyzmatów. 799-801  
 
 

 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  24. 03. 2014 
  9.00 …….. 
10.15 Za +Krzysztofa Wysmyka. 
12.15 Za +Anielę i Władysława Marcjaników, Helenę, Stanisława i Józefa Gierachów 
                  oraz dziadków Kępów i Gierachów. 
17.00 Za +Andrzeja Lisieckiego, Jana i Helenę Rutkowskich i cr. Rutkowskich. 
                                                                     WTOREK  25. 03. 2014 
                                                       ZWIASTOWANIE PA ŃSKIE 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimierza z racji 55 rocz. urodzin. 
10.15 Za +Stanisława Sikorę oraz Mieczysława, Stefanię i Marka Wojtyłów. 
12.15 …….. 
17.00 Za +Józefa Szymczaka. 
                                                          ŚRODA  26. 03. 2014 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Helenę Gwiazdowicz /int. od wnuczek: Agnieszki, Renaty i Lidii  
                  z rodzinami/; 
                +Tadeusza Grzelkę /int. od brata Mariana z żoną/; 
                +Janinę Kaczmarską /int. od córki Jadwigi z rodziną/; 
                +Stanisława i Edwarda Szymańskich oraz Edwarda Kwiatkowskiego. 
                                                               CZWARTEK  27. 03. 2014 
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii z racji 80 rocz. urodzin. 
                                                          PIĄTEK  28. 03. 2014 
16.00 Droga Krzyżowa. 
16.30 Za +Janinę i Józefa Rybaków oraz Józefę Skorupińską. 
                                                  SOBOTA  29. 03. 2014 
………... 
                                                   NIEDZIELA  30. 03. 2014 
  9.00 Za +Jana, Janinę, Mariana i Tadeusza Filipczaków. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i szczególną łaskę dla Róży. 
18.00 Za +Krzysztofa Wysmyka /int. od córki Martyny/. 
 

Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski 
161. Dlaczego Kościół jest jeden?  
Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: wzorem jest jedność w Trójcy Osób jednego 
Boga i Syna w Duchu Świętym; jest jeden ze względu na swego Założyciela i  
Zwierzchnika, Jezusa Chrystusa, który przywraca jedność wszystkich ludzi w jednym 
Ciele; jest jeden ze względu na swoją duszę, którym jest Duch Święty, jednoczący 
wszystkich wiernych w komunii z Chrystusem. Kościół wyznaje jedną wiarę, posiada 
wspólne celebrowanie sakramentów, jedną sukcesję apostolską, jedną wspólną nadzieję i 
ożywia go ta sama miłość. 813-815; 866   
162. Gdzie trwa jedyny Kościół Chrystusa?  
Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany w tym świecie jako społeczność, trwa (subsistit 
in) w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z 
nim w komunii. Jedynie za jego pośrednictwem można osiągnąć pełnię zbawczych 
środków, ponieważ Pan powierzył wszystkie dobra Nowego Przymierza Kolegium 
Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr. 816; 870 /cdn./. 
 


