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III Niedziela Wielkiego Postu 
Rozmowa z Samarytanką  

o wodzie żywej 

 
Słowa Ewangelii według św. Jana 

 

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”. A On jej 
odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj”. A kobieta odrzekła Mu na 
to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: «Nie mam 
męża». Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim 
mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, 
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 
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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”. J 4,5-42                             Oto słowo Pańskie         
 
                                 

Bóg przy studni 
Jakkolwiek wygląda nasze życie, na jakiekolwiek bezdroża w nim 
schodzimy, Bóg nieustannie na nas czeka w miejscu, do którego prowadzą 
nas nasze pragnienia. Każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu 
zaczerpnąć świeżej wody. On będzie wtedy czekał przy studni, aby się z 
nami spotkać. Być może znajdziemy czas, aby z Nim porozmawiać, nawet 
jeśli Go nie rozpoznamy. Tyle przecież ważnych rzeczy mamy na głowie - 
rodzina, praca, tętniący życiem świat... Tylko dlaczego co jakiś czas tak 
konsekwentnie wracamy, aby zaczerpnąć tej wody? On zawsze tam jest, 
czeka cierpliwie. Nie ocenia nas, choć mówi prawdę o nas samych i o 
naszym życiu. Nie musimy się Go obawiać. On też jest spragniony. Pragnie 
naszej miłości, nas samych na własność. Niech nasze kolejne spotkanie z 
Nim odmieni nasze życie tak, jak odmieniło życie Samarytanki. 
 

Panie Jezu, Ty nigdy nas nie przekreślasz, bez względu na to, jak daleko 
odeszliśmy od Ciebie. Obmyj nas swoją wodą i zaspokój nasze pragnienie, 
którym jesteś Ty sam. 
 

Codziennie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec 

19.03.2017r(niedziela) – Gorzkie Żale 
20.03.2017r(poniedziałek)-RMB Królowej Polski 
21.03.2017r(wtorek) –RMB Niepokalane Poczęcie 
22.03.2017r(środa) –R. Św. Anny 
23.03.2017r(czwartek)-  R. Św. Elżbiety 
24.03.2017r(piątek) – Droga Krzyżowa 
25.03.2017r(sobota) – R. Św. Magdaleny 
26.03.2017r(niedziela) –Gorzkie Żale 

 

Caritas zaprasza do udziału w 
wielkopostnych dziełach charytatywnych: 

 Skarbonki miłosierdzia – zbieramy ofiary 
do  Wielkiej Soboty 

 Przy  wyjściu z kościoła można nabyć Paschaliki (duże 10 zł i małe-5 zł.) 

 

 



Ogłoszenia parafialne na  III  Niedzielę  Wielkiego Postu - 19.03.2017 r. 
 

W tym tygodniu obchodzimy: 
W poniedziałek 20 marca - św. Józefa – Oblubieńca NMP 
W sobotę 25 marca - Uroczystość Zwiastowania NMP 

Tego dnia, w czasie Mszy św. wieczornej, zachęcamy do złożenia przyrzeczeń 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.    

Od soboty rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii . 
Msze św. z kazaniem w Miłakowie będą o godz. 8.00 i 18.00.  

Msze św. z kazaniem w Książniku o godz. 10:00, a w Ząbrowcu o godz. 16:00 
Spowiedź wielkopostna będzie w Miłakowie 28 i 29 marca o godz. 11:30 i 

17:00, a na wioskach codziennie przed Mszą św. 
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W piątek - spotkanie młodzieży franciszkańskiej FRA.  
W sobotę – o godz. 10:00 zbiórka ministrantów  

 Dziękujemy parafianom z ul. Kołłątaja za przygotowanie kościoła do 
liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę 
prosimy parafian z ul. M. Konopnickiej 
  W ubiegłym tygodniu po nagrodę do Pana odeszła śp. Maria Hubacz 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. 
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen 

 

Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy 
wiele łask Bożych na cały nowy tydzień.                     Franciszkanie 
 
 

W naszej bibliotece: w każdy pt. ,16:00-17:00 lub sob. 10:00-12:00 

„Pasja” – czyli opis męki Pana Jezusa – opowiedziana przez bł. Annę 
Katarzynę Emmerich. Do wznowień tego dzieła niewątpliwie przyczyniła się 
beatyfikacja Anny Katarzyny przez Jana Pawła II w 2004 r. Także film Mela 
Gibsona pt. „Pasja”, który w swym dramatycznym, aż do granic przekazie męki 
Pańskiej czerpał obficie z objawień mistycznych Bł. z Dülmen, zrobił wielkie 
wrażenie i przyczynił się do nawrócenia wielu. Mistyczka z Dülmen od roku 1812 
– co zostało objawione światu w 1813 r. – nosiła na swej głowie żywe stygmaty 
zranień cierniowej korony. Były one dokładnie badane i uznano je za 
autentyczne. Oczywiście, nie znaczy to, że przyjmuje się jej opis męki Pana Jezusa 
w całej jego szczegółowości i niezwykłym bogactwie faktów. Wykraczają one 
częściowo poza opis, jaki znamy od Ewangelistów, choć w istotnej części przekaz 
objawienia Anny Katarzyny jest z nimi zgodny. Wszystkie główne męki i 
cierpienia Zbawiciela, jak wyszydzenie, biczowanie i ukrzyżowanie, po których 
nastąpiło zmartwychwstanie, są obecne w przeżyciach i przekazie 
błogosławionej Mistyczki. 

Bł. Anna Katarzyna mękę Pańską przeżywa w niezwykłej ostrości jej 
przebiegu i bardzo szczegółowo opisuje fakty z tej męki. Męka Pańska jest dla niej 
okrutną torturą. Aż zapiera dech w piersiach, gdy się czyta jej relację. 

 
 



 
 

Zespół red. o. Leon Barczak OFM, Agnieszka Bułak, Marzena Pietrasik i Joanna Horyd 
 Patronat i kolportaż: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie 

Dzień  Intencje Mszalne 19-26.03.2017 r. 

Niedziela  

19.03.2017 

7:30 Za + Czesława Turłaja w 27. rocz. śmierci i ++ jego rodziców 

9:00 
O Boże błogosławieństwo,  potrzebne łaski i światło Ducha Św. 
dla Kasi 

11:00 Za + o Błażeja 

18:00 
Z podziękowaniem za łaskę uzdrowienia oraz z prośbą o 
rychłą kanonizację bł. Anieli Salawy i beatyfikację sługi Bożego 
kard. St. Wyszyńskiego 

Poniedziałek 

20.03.2017 

8:00 
1. Za + Józefa  oraz ++ rodziców Franciszkę i Józefa 
2. Za + o. Błażeja 

18:00 
1. Za + Stefana Zabłockiego w rocznicę śmierci i ++ rodziców 

Stefanię i Aleksandra 
2. Za ++ Józefa, Stanisława i ++ rodziców z obojga stron 

Wtorek 

21.03.2017 

8:00 
1. Za + o. Błażeja – intencja od rodziny Kurczychów 
2. Za + o. Błażeja  

18:00 
1. Za ++ Bogumiła i Mateusza Stępień 
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia 

oraz opiekę Matki Bożej dla siostry Krystyny 

Środa  

22.03.2017 

8:00 
1. Za ++ Mieczysława i Eugeniusza Kalisz  
2. Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru 

18:00 
1. Za ++ rodziców i brata 
2. Za + o. Błażeja 

Czwartek 

23.03.2017 

8:00 

1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. oraz 
opiekę Matki Bożej dla Anny 

2. Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru 

18:00 
1. Za ++ Annę, Stanisława i Władysława Zawadzkich 
2. Za + o. Błażeja 

Piątek 

24.03.2017 

8:00 
1. Za ++ Felicję i Michała oraz ++ z rodziny 
2. Za + Kazimierza i jego rodziców 

18:00 
1. Za + o. Błażeja – intencja od rodziny Sadowskich 
2. Za + o. Błażeja 

Sobota 

25.03.2017  

8:00 
1. Za + o. Błażeja 
2. Za + Teresę Citowicz – intencja od uczestników pogrzebu 
3. Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla br. Daniela 

18:00 

1. Za + Jana Dzieciątek w 15.  rocznicę śmierci 
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny i 

szczęśliwe rozwiązanie dla Martyny 

Niedziela 

26.03.2017 

7:30 
Za ++ Wiesława i Tomasza Bednarczyk, Stanisława i 
Mieczysławę Boraczyńskich oraz Dariusza Heinich 

9:00 Za ++ rodziców Tomaszewicz i Matusiak oraz Mariusza 

11:00 Za + o. Błażeja 

18:00 Za ++ Stanisława Bułak i Zdzisława Tejs 


