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Ewangelia według św. Jana (J 4,5-15.19b26.39a.40-42)
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”. 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 świadczącej:
„Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. 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 już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy
usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 15.03.2020r.
16.03. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od chrześniaka Wiesława z rodziną.
17.03. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Zbigniewa
Szostka i zmarłych z rodziny Kondrackich.
18.03. Środa.
Nowolesie – Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Zbigniewa
i Władysławy Łozów, zmarłych Rodziców oraz Władysława Cygana.
19.03. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od Katarzyny Jachowicz z Grybowa.
20.03. Piątek.
Nowolesie - Msza św. i Droga Krzyżowa o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla
śp. Jadwigi Gąbki – intencja od Zakładu Pogrzebowego „Olimp”.
Biały Kościół – Droga Krzyżowa o godz. 18:15.
21.03. Sobota.
Nowolesie - Msza św. o godz. 17:00. Intencja wolna.
22. 03. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. mamy Stefanii
Nazarkiewicz w 1 rocznicę śmierci, Piotra Nazarkiewicza i ich zmarłych rodziców.

Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Heleny Tomczyk
i Wiesława Penkali.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy
Górskiej – intencja od Katarzyny Jachowicz z Grybowa.
1. Przez cały okres Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej w
piątki w Nowolesiu o godzinie 17:00 i Białym Kościele o godz. 18:15. Nabożeństwo
Gorzkich Żali w niedziele po Mszach o godzinie 8:00 w Białym Kościele w i 10:00
w Nowolesiu.

Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Piotr Szostek zamieszkały w Białym
Kościele i Małgorzata Bielska zamieszkała w Strzelinie. Zapowiedź druga.

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!
...............................................................................................................
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Bóg pragnie mówić z Tobą.
Bóg, aby się objawić człowiekowi, potrzebuje jego obecności i otwartości serca. Jezus zmęczony
drogą potrzebuje pomocy Samarytanki. Od prośby Jezusa i odpowiedzi zaskoczonej kobiety
rozpoczyna się ich spotkanie, które prowadzi do poznania Mesjasza i przyjęcia na nowo własnej,
trudnej historii życia kobiety z Samarii. Spotkanie z miłością Jezusa otwiera Samarytankę na trudną
prawdę o samej sobie i uwalnia ją od lęku o siebie. Ta, która do tej pory unikała ze wstydu sąsiadów
i
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Jezu, Ty pragniesz „mówić ze mną”, by objawiać mi swoją przemieniającą miłość! Dziękuję Ci!

...................................................................................................................................................

Jezus w Ewangelii (Łk 16,19-31); przypowieść o Łazarzu i bogaczu, podpowiada, że
są takie sprawy, na które jest konkretny czas. Nie da się ich przełożyć ani przekazać do
zrobienia innym. Nie da się ich odwołać ani tłumaczyć się zapomnieniem.

Historia opowiedziana przez Jezusa jest
krótka: dwóch ludzi, dwa światy, jedno
życie. Właśnie to, które mamy i w
którym tak często trudno jest nam
zwolnić. Teraz zwolniło. To dobry
moment, by pomyśleć, do jakiego świata
ono nas prowadzi - tego w bliskości Boga
czy w odrzuceniu Go. Jak to sprawdzić? Popatrzeć na relacje, które nas otaczają.
Jeśli są w nich bliskość i współczucie idziemy drogą Jezusa. Jeśli są w nich obojętność i
egoizm to warto zawrócić.
I to jest najlepszy na to czas. A jest on konkretny. Wielki Post. O tyle wyjątkowy, że świat
się zatrzymał. To dobry moment, by się rozejrzeć i pójść we właściwą stronę.
Ewangelia podpowiada, że droga w kierunku człowieka zawsze jest drogą w kierunku Boga.
Bądźmy blisko siebie. Póki co w domach.
By móc wyjść w kierunku innych.
Bez żadnej obawy. Z radością!

Suplikacja “Święty Boże, Święty Mocny…”
Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

Pismo wyłącznie do użytku Kościoła.

Opracowała (Akcja Katolicka)

