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EWANGELIA (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42).................................................................................... 

Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu..................................................................  

 

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi 

swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było 

to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła 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 i Samarytanie 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”, to prosiłabyś Go, 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, i on sam z niej pił, 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 tryskającym ku życiu wiecznemu. 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, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu                   

i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego 

oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie»............................................................................................ 

https://karmel-zawoja.pl/4-niedziela-wielkiego-postu-27-iii-2022/


....................................        IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE   

1133..0033..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. W intencji misji katolickich na świecie. 
 

1144..0033..  WWttoorreekk..    

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji misji katolickich na świecie. 

1155..0033..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Delekta – 

gregorianka. 

1166..0033..  CCzzwwaarrtteekk..    

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00.  1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Janusza Kupca 

– intencja od Janiny z rodziną. 2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Delekta – 

gregorianka. 

1177..0033..  PPiiąątteekk..  

Biały Kościół – Droga Krzyżowa o godz. 17:00.  

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysławy                   

i Zbigniew Łozów ich zmarłych Rodziców oraz Władysława Cygana. 

1188..0033..  SSoobboottaa..    

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki 

Najświętszej dla pana Mariana w 60. rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla Rodziny. 

1199..  0033..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Michała 

Staszczyszyna – intencja z racji rocznicy urodzin. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00.  O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla wnuczki 

Zuzanny w 15. rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla rodziców: Joanny i Jarosława. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00.   O wieczną szczęśliwość dla śp. Zbigniewa, 

zmarłych z rodzin: Kondrackich i Szostków oraz śp. Jacka Terszowskiego. 

 

1. Troskę o pokój w Europie powierzamy Matce Bożej w soboty w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

 



2. W przyszłą niedzielę rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne, które będą trwały do 

wtorku włącznie. W poniedziałek i wtorek do południa od 8:15 do 9:00 swoje nauki 

będą miały dzieci i młodzież naszej Szkoły Podstawowej. Msze z nauką w Nowolesiu  

o godz. 17:00, w Białym Kościele o 18:15. Spowiedź podczas Mszy św.  

 

                                                                                   Na nowy tydzień – Szczęść Boże.   
.................................................................................................................................................................    

 

Uczynek miłosierny nr 2: nieumiejętnych pouczać. 

          Jeżeli napominający stanie w roli bezlitosnego sędziego, nie tworzy się przy tym 

przestrzeni bezpieczeństwa dla napominanego, relacja ta nie będzie miała nic wspólnego z 

chrześcijańskim upomnieniem, a i skutku zapewne nie przyniesie. Jeśli pouczający zrobi z 

siebie figurę wszechwiedzącego, który nigdy się nie myli, a pouczać będzie z pozycji 

lepszego, mądrzejszego, pouczanie będzie bezskuteczne, o ile nie szkodliwe. Bo raz 

zraniony pouczany może się już więcej na wiedzę nie otworzyć. Przemawiając do tłumów, 

Pan Jezus przestrzegł przed nazywaniem siebie „nauczycielem” – chodziło, jak sądzę, 

właśnie o to. Chcesz pouczać innych? Zastanów się nad sobą i stań przed sobą w pełnej 

prawdzie. Nie jako rzekomo pokorny, a w gruncie rzeczy leniwy, z hasłem: „Co ja tam 

wiem?” na ustach. Raczej jako doświadczony we własnej niewiedzy i błędach, który 

drugiego od błędów pragnie uchronić. 

          „Nieumiejętnych pouczać” to drugi z uczynków miłosierdzia wymienianych w 

katechizmach. Jest to jeden z najpiękniejszych przykładów na to, że rodzina (w której 

pouczanie nieumiejętnych jest niejako naturalną koleją  rzeczy i zadaniem rodziców wobec 

dzieci) to nie tylko symbol wspólnoty Kościoła, ale rzeczywistość. Kościół jest rodziną, to 

znaczy są w nim jednostki na różnym poziomie rozwoju, które wspierać się powinny 

nawzajem. Pouczanie może wszak dotyczyć rozmaitych dziedzin i niekoniecznie zawsze 

związane z różnicą wieku między pouczającym a pouczanym. „ Jeden jest wasz Nauczyciel, 

a wy wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23,8)- powiedział Chrystus we wspomnianej wyżej 

scenie.  

         Można powiedzieć, że w pewnym sensie każda niewiedza może być szkodliwa i 

zazwyczaj jest. Zapobieganie jej stanowi obowiązek wyartykułowany w spisie uczynków 

miłosierdzia względem duszy. I o ile nie ma problemu, gdy matka widzi dziecko zmagające 

się ze sznurowaniem butów, a ojciec syna, który przeżywa pierwszą miłość i nie wie, 

dlaczego dzieje się z nim coś dziwnego, czego wcześniej nie doświadczył, o tyle pouczanie 



„cudzych” dzieci, czyli wszystkich innych bliźnich, może nastręczać problemy.  Może, ale nie musi, 

o ile zrozumiemy, że istnieją prawdy nie do podważenia, że prawda w ogóle istnieje, i to 

obiektywna, bez względu na to, co mówią niektórzy o prawdzie, którą każdy rzekomo „ma własną”. 

Wydaje się, że współczesny świat tego właśnie pouczenia potrzebuje najbardziej. I Jako wspólnota 

Kościoła, bez względu na wspomniane wyżej problemy  wizerunkowe, mamy obowiązek pouczać. 

          Żeby pouczać rzetelnie, trzeba samemu mieć wiedzę. A tej pouczającym może często 

brakować. Ojciec, który byłby analfabetą, nawet na najprostszych liniach nie nauczy dziecka 

stawiać pierwszych liter. Albo nauczy źle, na podstawie własnych wyobrażeń, sprawiając, że od 

tego momentu całe życie dziecka naznaczone będzie problemami komunikacyjnymi. Jeśli nie 

potrafisz pisać, nie bierz się za uczenie innych tej sztuki. Raczej przyprowadź do nich dobrego 

nauczyciela. 

          Rachunek sumienia. Przy okazji wizyt w kościele przeprowadź rachunek sumienia w 

obecności Najświętszego Sakramentu. Jezus powiedział, abyśmy nie nazywali siebie nauczycielami, 

gdyż jeden jest nasz Nauczyciel. Zastanów się, czy masz tendencję do wywyższania się ponad 

innych, zwłaszcza tych, którzy mają mniej umiejętności od ciebie. Poproś Ducha Świętego o 

światło do przeprowadzenia rachunku sumienia, otwórz się na Jego działanie, poproś by pouczył cię 

w sumieniu, co powinieneś uczynić, by wypełniać uczynek miłosierny pouczania nieumiejętnych. 

Odpowiedz na pytania:   

 czy nie lekceważę tych, którzy wydają się mniej wykształceni lub mniej inteligentni od innych? 

 jaka jest moja postawa wobec ludzkiej niewiedzy – czy nie mam tendencji do wyśmiewania 

bliźnich? 

 czy nie wykorzystuję niewiedzy innych do osiągania własnych egoistycznych celów? 

 czy potrafię z miłością i uprzejmie zwrócić komuś uwagę, że się myli? 

 czy potrafię odróżnić prawo do prywatnych poglądów od konieczności uznania obiektywnie 

istniejącej prawdy? 

 czy znajduję czas dla tych, którzy potrzebują mojej pomocy? 

 czy mam wystarczająco dużo cierpliwości, by nie zniechęcać się, gdy pomoc nie od razu 

przynosi rezultaty? 

 czy udzielając pouczenia, nie robię tego z poczuciem wyższości? Czy nie upokarzam 

pouczanego? 

 czy sam potrafię uznać kompetencje innych i od nich przyjmować pouczenie? Czy potrafię 

okazać im za to wdzięczność? Akcja Katolicka  - Na podst. art. ks. A. Pawlaszczyka: GN 2023/9                                                                          

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. .....                                              


