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tygodnik

„Panie, daj mi tej wody, abym ju¿
nie pragnê³a” (J 4, 15)

19 marca
P.

„Daj nam wody do picia!” (Wj 17, 2), mówi³ lud rozgniewany wskutek pragnienia
na pustyni bezwodnej. Moj¿esz na rozkaz Bo¿y uderzy³ w ska³ê i wyp³ynê³a woda w obfitoœci, „T¹ ska³¹ by³ Chrystus”,
twierdzi œw. Pawe³ (1 Kor 10, 4); by³a ona
obrazem Mesjasza maj¹cego siê staæ Ÿród³em wody nie materialnej, lecz duchowej; „wody ¿ywej”, danej nie jednemu
narodowi, lecz wszystkim narodom, aby
ka¿dy cz³owiek mia³ czym ugasiæ swoje
pragnienie i ”nie pragn¹³ na wieki” (J 4,
14). Ewangelia Jana przedstawia tê rzeczywistoœæ bardzo wyraŸnie. Samarytanka s¹dz¹c, ¿e zadrwiono z niej, kiedy Jezus siedz¹c przy studni powiedzia³:
„Gdybyœ zna³a dar Bo¿y i wiedzia³a, kim
jest, ten kto ci mówi: «Daj mi siê napiæ”,
prosi³abyœ Go wówczas, a da³by ci wody
¿ywej” (tam¿e 10), zaczyna dyskutowaæ z
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Panem. On jednak twierdzi z powag¹:
„Kto bêdzie pi³ wodê, któr¹ Ja mu dam,
nie bêdzie pragn¹³ na wieki, lecz woda,
któr¹ Ja mu dam, stanie siê w nim Ÿród³em wody wytryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu” (tam¿e 14). Kto otrzyma tê
wodê, bêdzie posiada³ w sobie trwa³y
zarodek ¿ycia wiecznego, ³askê uœwiêcaj¹c¹, której Chrystus udziela wszystkim wierz¹cym w Niego. On jest jej
niewyczerpanym Ÿród³em; wystarcza
zbli¿yæ siê i zaczerpn¹æ. W Nim czerpie
siê przede wszystkim przez chrzest,
który pos³uguje siê wod¹ jako znakiem
sakramentalnym. Aby poiæ siê t¹ wod¹
¿yw¹ i o¿ywiaj¹c¹, trzeba wierzyæ. Jezus istotnie przed³u¿a swoj¹ rozmowê z
niewiast¹, aby doprowadziæ j¹ do wiary.
Ona zaœ, z pocz¹tku nieufna, powraca
wreszcie do miasta z entuzjazmem, by
g³osiæ Mesjasza. Chrzest i wiara s¹ to
dwa dary œciœle z³¹czone: kto wierzy,
mo¿e byæ ochrzczony; a chrzest wlewa
wiarê. Chrzest zanurza cz³owieka w wodzie ¿ywej, wyp³ywaj¹cej z przebitego
Serca Chrystusa; w wodzie oczyszczaj¹cej, gasz¹cej pragnienie, o¿ywiaj¹cej. Ona w sercu wierz¹cego staje
siê „Ÿród³em tryskaj¹cym”, które gwa³townie bije w górê a¿ do ¿ycia wiecznego i do niego prowadzi.
Œw. Pawe³ mówi¹c o wierze i ³asce, które daj¹ cz³owiekowi nadziejê
wspólnoty ¿ycia wiecznego z Bogiem,
przedstawia najpewniejsz¹ rêkojmiê:
„Nadzieja zawieœæ nie mo¿e, poniewa¿
mi³oœæ Bo¿a rozlana jest w sercach naszych” (Rz 5, 5). £aska, uczestnictwo w
naturze Bo¿ej nie da siê oddzieliæ od
mi³oœci Boga, która jest istot¹ Jego bytu
i ¿ycia. Mi³oœæ ta, rozlana przez ³askê
chrztu, nie jest oderwana, lecz konkretna. Zanurza wierz¹cego w nurt tej
mi³oœci nieskoñczonej, która sk³oni³a
Chrystusa do œmierci za grzeszników.
Czy mo¿na w¹tpiæ o podobnej mi³oœci?

„Z najwiêksz¹ trudnoœci¹ podejmuje siê
ktoœ umrzeæ za cz³owieka sprawiedliwego
— twierdzi Aposto³ — chocia¿ mo¿e jeszcze za cz³owieka ¿yczliwego odwa¿y³by
siê ktoœ ponieœæ œmieræ. Bóg zaœ okazuje
nam swoj¹ mi³oœæ w³aœnie przez to, ¿e
Chrystus umar³ za nas”.

ŒWIÊTA EWANGELIA
(J 4,5-42)
ezus przyby³ do miasteczka
samarytañskiego, zwanego
Sychar, w pobli¿u pola, które
/niegdyœ/ da³ Jakub synowi
swemu, Józefowi. By³o tam
Ÿród³o Jakuba. Jezus zmêczony drog¹
siedzia³ sobie przy studni. By³o to oko³o
szóstej godziny. Nadesz³a /tam/ kobieta z
Samarii, aby zaczerpn¹æ wody. Jezus
rzek³ do niej: Daj Mi piæ! Jego uczniowie
bowiem udali siê przedtem do miasta dla
zakupienia ¿ywnoœci. Na to rzek³a do
Niego Samarytanka: Jak¿e¿ Ty bêd¹c
¯ydem, prosisz mnie, Samarytankê, bym
Ci da³a siê napiæ? ¯ydzi bowiem z
Samarytanami unikaj¹ siê nawzajem.
Jezus odpowiedzia³ jej na to: O, gdybyœ
zna³a dar Bo¿y i /wiedzia³a/, kim jest
Ten, kto ci mówi: Daj Mi siê napiæ prosi³abyœ Go wówczas, a da³by ci wody
¿ywej. Powiedzia³a do Niego kobieta:
Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest
g³êboka. Sk¹d¿e wiêc weŸmiesz wody
¿ywej? Czy Ty jesteœ wiêkszy od ojca
naszego Jakuba, który da³ nam tê
studniê, z której pi³ i on sam, i jego
synowie i jego byd³o? W odpowiedzi na to
rzek³ do niej Jezus: Ka¿dy, kto pije tê
wodê, znów bêdzie pragn¹³. Kto zaœ
bêdzie pi³ wodê, któr¹ Ja mu dam, nie
bêdzie pragn¹³ na wieki, lecz woda, któr¹
Ja mu dam, stanie siê w nim Ÿród³em
wody wytryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu.
Rzek³a do Niego kobieta: Daj mi tej wody,
abym ju¿ nie pragnê³a i nie przychodzi³a
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tu czerpaæ. A On jej odpowiedzia³: IdŸ,
zawo³aj swego mê¿a i wróæ tutaj. A kobieta
odrzek³a Mu na to: Nie mam mê¿a. Rzek³
do niej Jezus: Dobrze powiedzia³aœ: Nie
mam mê¿a. Mia³aœ bowiem piêciu mê¿ów,
a ten, którego masz teraz, nie jest twoim
mê¿em. To powiedzia³aœ zgodnie z
prawd¹. Rzek³a do Niego kobieta: Panie,
widzê, ¿e jesteœ prorokiem. Ojcowie nasi
oddawali czeœæ Bogu na tej górze, a wy
mówicie, ¿e w Jerozolimie jest miejsce,
gdzie nale¿y czciæ Boga. Odpowiedzia³ jej
Jezus: Wierz Mi, kobieto, ¿e nadchodzi
godzina, kiedy ani na tej górze, ani w
Jerozolimie nie bêdziecie czcili Ojca. Wy
czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to,
co znamy, poniewa¿ zbawienie bierze
pocz¹tek od ¯ydów. Nadchodzi jednak
godzina, owszem ju¿ jest, kiedy to
prawdziwi czciciele bêd¹ oddawaæ czeœæ
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to
czcicieli chce mieæ Ojciec. Bóg jest
duchem; potrzeba wiêc, by czciciele Jego
oddawali Mu czeœæ w Duchu i prawdzie.
Rzek³a do Niego kobieta: Wiem, ¿e
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A
kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko.
Powiedzia³ do niej Jezus: Jestem Nim Ja,
który z tob¹ mówiê. Na to przyszli Jego
uczniowie i dziwili siê, ¿e rozmawia³ z
kobiet¹. Jednak¿e ¿aden nie powiedzia³:
Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z ni¹
rozmawiasz? Kobieta zaœ zostawi³a swój
dzban i odesz³a do miasta. I mówi³a tam
ludziom: PójdŸcie, zobaczcie cz³owieka,
który mi powiedzia³ wszystko, co
uczyni³am: Czy¿ On nie jest Mesjaszem?
Wyszli z miasta i szli do Niego.
Tymczasem prosili Go uczniowie,
mówi¹c: Rabbi, jedz! On im rzek³: Ja mam
do jedzenia pokarm, o którym wy nie
wiecie. Mówili wiêc uczniowie jeden do
drugiego: Czy¿ Mu kto przyniós³ coœ do
zjedzenia? Powiedzia³ im Jezus: Moim
pokarmem jest wype³niæ wolê Tego, który
Mnie pos³a³, i wykonaæ Jego dzie³o. Czy¿
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nie mówicie: Jeszcze cztery miesi¹ce, a
nadejd¹ ¿niwa? Oto powiadam wam:
Podnieœcie oczy i popatrzcie na pola, jak
bielej¹ na ¿niwo. ¿niwiarz otrzymuje ju¿
zap³atê i zbiera plon na ¿ycie wieczne,
tak i¿ siewca cieszy siê razem ze
¿niwiarzem. Tu bowiem okazuje siê
prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje,
a drugi zbiera. Ja was wys³a³em ¿¹æ to,
nad czym wyœcie siê nie natrudzili. Inni
siê natrudzili, a w ich trud wyœcie weszli.
Wielu Samarytan z owego miasta
zaczê³o w Niego wierzyæ dziêki s³owu
kobiety œwiadcz¹cej: Powiedzia³ mi
wszystko, co uczyni³am. Kiedy wiêc
Samarytanie przybyli do Niego, prosili
Go, aby u nich pozosta³. Pozosta³ tam
zatem dwa dni. I o wiele wiêcej ich
uwierzy³o na Jego s³owo, a do tej kobiety
mówili: Wierzymy ju¿ nie dziêki twemu
opowiadaniu, na w³asne bowiem uszy
us³yszeliœmy i jesteœmy przekonani, ¿e
On prawdziwie jest Zbawicielem œwiata.
OG£OSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1.Prze¿ywamy dzisiaj III Niedzielê
Wielkiego Postu.
2.W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami
wewn¹trz koœcio³a, Msze Œw. i nabo¿eñstwa od poniedzia³ku do pi¹tku odbywaj¹ siê w kaplicy na plebani.
3.We wtorek po Mszy wieczornej –
Nabo¿eñstwo do Œw. Józefa;
4.W œrodê Nowenna do MB Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 18:00; o godz.
19:00 wyk³ad dr Piotra Goniszewskiego
- „Gender – perspektywy filozoficzne
i teologiczne” – po wyk³adzie spotkanie
cz³onków Akcji Katolickiej.
5.Dziêkuj¹c za dotychczasowe zaanga¿owanie w przygotowanie œwi¹tyni do
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niedzielnej liturgii, zwracamy siê z
proœb¹ o pomoc w sprz¹taniu œwi¹tyni
- w pi¹tek, o godz. 15:00.
6. Droga krzy¿owa - w pi¹tki: dla dzieci
o godz. 17:00, dla doros³ych o godz.
17:30 - w koœciele.
7. Gorzkie ¿ale w ka¿d¹ niedzielê,
o godz. 17:15.
8.Trwa Jerycho Ró¿añcowe.
9.W przedsionku koœcio³a mo¿na
nabyæ bilety na konferencjê „Biblia o finansach”, która odbêdzie siê 5 kwietnia, w godzinach 9:00 - 16:00, w Auli
Wydzia³u Teologicznego przy ul.
Papie¿a Paw³a VI. Cena biletów (40 z³
od osoby lub 70 z³ od ma³¿eñstwa oraz
dla zainteresowanych 15 z³ od osoby za
obiad);
10. Parafialny Zespól Caritas w ramah
przygotowania pomocy œwi¹tecznej dla
rodzin ubogich rozpoczyna: zbiórkê ¿ywnoœci do koszy, rozprowadza kartki
œwi¹teczne i œwiece, 30 marca przeprowadzi kwestê do puszek na paczki œwi¹teczne.
INTENCJE MSZALNE
23.03.2014. NIEDZIELA ; 7.00 ++
Szczepan, Eugenia, Józef, Leszek,
Zygmunt; 8.30 + Nadzieja Czernik;
10.00 + Bernadeta; 11.30 1. + Regina
20 r. œm, Henryk, 23 r.œm. 2. + Siostra
Kazimiera Katarzyna Olczyk; 13.00 +
Andrzej 14 r. œm; + Antoni ; ++ z rodz.
Sztorc; 14.00 ++ Józef, Barbara
Maczuga; 18.00
Dziêkczynna w
Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70-115 Szczecin

tel. (91) 482-30-32; 502-907-075
K O N T O
P A R A F I I :
03 1240 1864 1111 0000 2206 2639

intencji rodziny z proœb¹ o dalsze b³og. i o
opiekê Œw. Józefa; 19.00 ++ Franciszka,
Jacek, Eugeniusz; ++ z rodzin
24.03.2013. PONIEDZIA£EK ; 7.00
–brak- 18.00 + Krzysztof Miczke /11/;
25.03.2013. WTOREK; 7.00
–brak18.00 +o zdrowie dla Ireny za przyczyn¹
Œw. Judy Tadeusza; 26.03.2013. ŒRODA;
7.00 –brak- 18.00 + Mieczys³aw
Sza³agan; 27.03.2013. CZWARTEK; 7.00
–brak- 18.00
Msza za Ojczyznê;
28.03.2013. PI¥TEK; 7.00 + Witalis
Buliñski /72/; 18.00 o owoce prze¿ycia
rekolekcji
dla parafian i cz³onków
Rodziny Radia Maryja; 29.03.2013.
SOBOTA; 7.00 +Henryk Czy¿; 18.00 w
urodzin Agnieszki o Bo¿e b³og. i
potrzebne ³aski dla Niej i jej mê¿a
Rados³awa oraz Lilianny;

LEON XIII

EGZORCYZM PRYWATNY
DO ODMAWIANIA PO MSZY ŒW.

wiêty Michale Archaniele,
broñ nas w walce. Przeciw niegodziwoœci i zasadzkom z³ego
ducha b¹dŸ nam obron¹. Niech go
Bóg poskromi, pokornie b³agamy, a
Ty, Ksi¹¿ê Zastêpów niebieskich
moc¹ Bo¿¹ str¹æ do piek³a szatana
i inne duchy z³e, które na zgubê
dusz kr¹¿¹ po œwiecie. Amen.
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