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III niedziela Wielkiego Postu 23 marca 2014 r. 

LITURGIA SŁOWA 
W j 17,3-7; Ps 95; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42 

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, 
które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczo-
ny drogą siedział sobie przy studni. Było to około godziny szóstej. 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, Samary-
tankę, bym Ci dała się napić?" Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samary-
tanami. 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 Nie-
go kobieta: "Panie, nie masz 
czerpaka, a studnia jest głę-
boka. Skądże więc weźmiesz 
wody żywej? Czy Ty jesteś 
większy od ojca naszego Ja-
kuba, który dał nam tę stud-
nię, z której pił i on sam, i je-
go synowie, i jego bydło?" W 
odpowiedzi na to rzekł do 
niej Jezus: "Każdy, kto pije 
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tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie bę-
dzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wo-
dy wytryskującej ku życiu wiecznemu". Rzekła do Niego kobieta: "Daj mi tej wo-
dy, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać". "Widzę, że jesteś proro-
kiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozo-
limie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga". Odpowiedział jej Jezus: "Wierz Mi, 
niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie bę-
dziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, po-
nieważ 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 ko-
bieta: "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 pozo-
stał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a 
do tej kobiety mówili: "Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne 
bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawi-
cielem świata". - Oto słowo Pańskie. 

Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA 
NA WIELKI POST A.D. 2 0 1 4 

Na wzór naszego Nauczyciela jeste-
śmy jako chrześcijanie powołani do te-
go, aby dostrzegać różne rodzaje nędzy 
trapiącej naszych braci, dotykać ich 
dłonią, brać je na swoje barki i starać 
się je łagodzić przez konkretne działa-
nia. Nędza to nie to samo co ubóstwo; 
nędza to ubóstwo bez wiary w przy-
szłość, bez solidarności, bez nadziei. 
Możemy wyróżnić trzy typy nędzy. Są 
to: nędza materialna, nędza moralna i 
nędza duchowa. 

Nędza materialna to ta, którą potocznie 
nazywa się biedą, i która dotyka osoby 
żyjące w warunkach niegodnych ludz-
kich istot, pozbawione podstawowych 
praw i dóbr pierwszej potrzeby, takich 
jak żywność, woda, higiena, praca, szan-
se na rozwój i postęp kulturowy. W obli-

czu takiej nędzy Kościół spieszy ze swo-
ją posługą, ze swoją diakonią, by zaspo-
kajać potrzeby i leczyć rany oszpecające 
oblicze ludzkości. W ubogich i w ostat-
nich widzimy bowiem oblicze Chrystu-
sa; miłując ubogich i pomagając im, mi-
łujemy Chrystusa i Jemu służymy. Nasze 
działanie zmierza także do tego, aby na 
świecie przestano deptać ludzką god-
ność, by zaniechano dyskryminacji i 
nadużyć, które w wielu przypadkach leżą 
u żródeł nędzy. Kiedy władza, luksus i 
pieniądz urastają do rangi idoli, stawia 
się je ponad nakazem sprawiedliwego 
podziału zasobów. Trzeba zatem, aby 
ludzkie sumienia nawróciły się na drogę 
sprawiedliwości, równości, powściągli-
wości i dzielenia się dobrami. 



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
W NASZEJ PARAFII 23.03 - 26.03. 

Rekolekcje prowadzi ks. Sławomir Wojciechowski, moderator 
Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie 
w Carlsbergu w Niemczech. 

PLAN REKOLEKCJI 
23.03. Niedziela - wprowadzenie do rekolekcji, 

kazania głosi Ksiądz rekolekcjonista 
Msze św. o godz. 7.00, 11.30, 13.00, 18.00 - nauka dla dorosłych, 

9.00 - nauka dla młodzieży, 
10.15 - nauka dla dzieci. 

24 - 26 marca 2014 r. Rekolekcje w poniedziałek, wtorek i środa: 
Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 16.30, 18.00 i 20.00. 

Spowiedź - w każdym dniu rekolekcji. 

W tym samym czasie odbywać się będą rekolekcje dla szkół 
znajdujących się na terenie naszej parafii. 

Nie mniej niepokojąca jest nędza mo-
ralna, która czyni człowieka niewolni-
kiem nałogu i grzechu. Ileż rodzin żyje 
w udręce, bo niektórzy ich członkowie 
- często młodzi - popadli w niewolę 
alkoholu, narkotyków, hazardu czy 
pornografii! Iluż ludzi zagubiło sens 
życia, pozbawionych zostało perspek-
tyw na przyszłość, utraciło nadzieję! I 
iluż ludzi zostało wepchniętych w taką 
nędzę przez niesprawiedliwość spo-
łeczną, przez brak pracy, odbierający 
godność, jaką cieszy się żywiciel ro-
dziny, przez brak równości w zakresie 
prawa do wykształcenia i do ochrony 
zdrowia. Takie przypadki nędzy mo-
ralnej można słusznie nazwać zacząt-
kiem samobójstwa. Ta postać nędzy, 
prowadząca także do ruiny ekonomicz-
nej, wiąże się zawsze z nędzą ducho-

wą, która nas dotyka, gdy oddalamy się 
od Boga i odrzucamy Jego miłość. Jeśli 
sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, 
który w Chrystusie wyciąga do nas rę-
kę, bo wydaje się nam, że jesteśmy sa-
mowystarczalni, wchodzimy na drogę 
wiodącą do klęski. Tylko Bóg praw-
dziwie zbawia i wyzwala. 

Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na 
nędzę duchową: zadaniem chrześcija-
nina jest głosić we wszystkich środo-
wiskach wyzwalające orędzie o tym, że 
popełnione zło może zostać wybaczo-
ne, że Bóg jest większy od naszego 
grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, 
że zostaliśmy stworzeni dla komunii i 
dla życia wiecznego. Bóg wzywa nas, 
byśmy byli radosnymi głosicielami tej 
nowiny o miłosierdziu i nadziei! Do-
brze jest zaznać radości, jaką daje gło-



szenie tej dobrej nowiny, dzielenie się 
skarbem, który został nam powierzony, 
aby pocieszać strapione serca i dać na-
dzieję wielu braciom i siostrom pogrą-
żonym w mroku. Trzeba iść śladem Je-
zusa, który wychodził naprzeciw ubo-
gim i grzesznikom niczym pasterz szu-
kający zaginionej owcy, wychodził do 
nich przepełniony miłością. Zjedno-
czeni z Nim, możemy odważnie otwie-
rać nowe drogi ewangelizacji i popra-
wy ludzkiej kondycji. 

Drodzy Bracia i Siostry, niech w tym 
czasie Wielkiego Postu cały Kościół bę-
dzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją 
w nędzy materialnej, moralnej i ducho-
wej, gorliwe świadectwo o orędziu 
Ewangelii, którego istotą jest miłość Oj-
ca miłosiernego, gotowego przygarnąć w 
Chrystusie każdego człowieka. Będzie-
my do tego zdolni w takiej mierze, w ja-
kiej upodobnimy się do Chrystusa, który 
stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubó-
stwem. Wielki Post to czas ogołocenia: 

dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, 
czego możemy się pozbawić, aby pomóc 
innym i wzbogacić ich naszym ubó-
stwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe 
ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwar-
tościowe, gdyby nie miało wymiaru po-
kutnego. Budzi moją nieufność jałmuż-
na, która nie boli. 

Duch Święty, dzięki któremu jeste-
śmy "jakby ubodzy, a jednak wzboga-
cający wielu, jako ci, którzy nic nie 
mają, a posiadają wszystko" (2 Kor 6, 
10), niech utwierdza nas w tych posta-
nowieniach, niech umacnia w nas 
wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie 
odpowiedzialności, abyśmy stawali się 
miłosierni i spełniali czyny miłosier-
dzia. W tej intencji będę się modlił, aby 
każdy wierzący i każda społeczność 
kościelna mogli owocnie przeżyć czas 
Wielkiego Postu, proszę was też o mo-
dlitwę za mnie. Niech Chrystus wam 
błogosławi, a Matka Boża ma was w 
swojej opiece. Papież Franciszek 

O G Ł O S Z E N I A 
S Rodziny Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej serdecznie zapraszają 

wszystkich na czuwanie nocne - jubileuszowe - 29 marca 2014 r. na 
Jasną Górę. Wyjazd rano o godz. 6.30 sprzed naszego kościoła. 
Zapisy i bliższe informacje pod tel. 668-994-907. 
S W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do naszego kościoła na nabożeń-
stwa: - w piątek Droga Krzyżowa o godz. 16:30 dla dzieci; o godz. 17:15 dla 
dorosłych; o godz. 19:00 dla młodzieży (w kaplicy Domu Parafialnego). Za 
udział tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi wa-
runkami: stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modli-
twa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet 
lekkiego. Możemy ofiarować odpust za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy 
korzystania z tego skarbca łaski. 
S Serdecznie zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej 
parafii: w każdy piątek od godz. 15:00 do 21:00, możliwość przystąpienia do 
sakramentu Pokuty i Pojednania oraz w każdą sobotę od godz. 8:00 do 10:00. 
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