
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!» Jego 
uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. 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». Rzekła do Niego 
kobieta: «Panie, 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».
                   J 4, 5-15. 19-20
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 Woda też ma być nietypowa... Ta odpowiednia woda miała być 
bieżąca w odróżnieniu od wody gromadzonej podczas pory deszczowej 
w zbiornikach: wysoko ceniona w krainie pustynnej. A Jezus mówi 
o jeszcze innej...

 Pojawienie się Samarytanki przy studni w południe było czymś 
bardzo wyjątkowym. Zwykle czerpano wodę w mniej upalnej porze dnia... 
Prośba Jezusa też była nietypowa, biorąc pod uwagę relacje Żydów 
z Samarytanami...

 Rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje. Warto w tym czasie 
(4 dni) bardziej „zaprzyjaźnić” się ze Słowem Bożym i „wprowadzić” do 
modlitwy osobistej wołanie o asystencję Ducha Świętego.
                      Ks. GM

 „Woda żywa”, która ma budzić prawdziwe i nadprzyrodzone życie 
w człowieku: oznacza słowo Jezusa i dar Ducha Świętego! Mistrz, jak 
zawsze, przenosi płaszczyznę rozmowy i dialogu, na poziom duchowy.

Ta
bo

r

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

2. Zachęcamy wszystkich wiernych do udziału w nabożeństwach Męki 
Pańskiej: 

- Droga Krzyżowa w piątki:

8. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. 
Przy obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. 
Koszt jednego okno to 26 000 zł. Ofiary na ten cel można składać w biurze 
parafialnym, w kościele przy obrazie Jezu Ufam Tobie lub po przez wpłatę 
na konto parafialne z dopiskiem „ofiara na witraże”. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

00 30 dla dorosłych o godz.: 8  i 18 ;

- piątek: 10.00 - 11.00

30
 dla młodzieży o godz.: 19 .

6. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość 
Niedzielny”, „Różaniec” i „Słowo wśród nas” na miesiąc kwiecień. Na 
stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.

Biuro parafialne:

5. W przyszłą niedzielę 19 marca odbędzie się spotkanie dla Rodziców, 
00

dzieci przygotowujących się do I Komunii św., o godz. 19  w kościele. 

- sobota: 10.00 - 11.00

3. Jutro przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze nabożeństwo Fatimskie 
rozpoczniemy po Mszy Św. wieczornej, które zakończymy Mszą Św. 

00
o godz. 20 .

00- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17 ; 

00
 dla dzieci o godz.: 17 ;

30 00
4. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8 i 18 .

1. Dziś rozpoczynamy rekolekcje parafialne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, które poprowadzi ks. Grzegorz Chirk. Msze św. z naukami 

30 00 00w czasie rekolekcji będą o godz. 8 , 10  i 18 . Szczegółowy plan rekolekcji 
w konfesjonałach i na stronie internetowej parafii.

7. Wychodząc z kościoła możemy nabyć paschaliki, które zapalimy 
podczas Wigilii Paschalnej i przy śniadaniu Wielkanocnym.



16:00 Nauka dla klas IV - VIII

10:00 Msza Święta z nauką 

WTOREK 14.03.2023

10:00 Msza Święta z nauką 

PONIEDZIAŁEK 13.03.2023

7:00 Msza Święta z nauką 
NIEDZIELA 12.03.2023

13:00 Msza Święta z nauką 

10:00 Msza Święta z nauką 

18:00 Msza Święta z nauką dla dorosłych i młodzieży 

17:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

8:30 Msza Święta z nauką 

8:30 Msza Święta z nauką 

15:00 Nauka dla klas 0 – III

18:00 Msza Święta z nauką dla dorosłych i młodzieży 

8:30 Msza Święta z nauką 
10:00 Msza Święta z nauką 

16:00 Nauka dla klas IV - VIII

20:00 Msza Św. Fatimska 

15:00 Nauka dla klas 0 – III

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA: 
8:00 - 10:30 i 17:00 - 19:00

18:00 Msza Święta z nauką dla młodzieży 

Spowiedź Św. dla klas IV - VIII: 15:30

ŚRODA 15.03.2023
8:30 Msza Święta z nauką 

18:00 Msza Święta z nauką dla dorosłych i młodzieży
15:00 Msza Święta z nauką dla klas 0 - VIII

Intencje mszalne

00
13  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 

- Dziękczynno – błagalna dla rodziny  

00 18 †† Helena i Jozef

3011  †† Klara, Władysław, Zdzisław, Kazimierz Meller

Poniedziałek, 13.03.
306  † Janina Abramowska

0010  - W intencji własnej
00 18 - O Boże błogosławieństwo dla Krystyny oraz jej córek: Sylwii i Aleksandry 

z rodzinami 

308  † Krzysztof Piasecki – 6 rocz. śmierci

- O nawrócenie grzeszników – int. Żywego Różańca
†† Małgorzata – 12 rocz. śmierci i Kazimierz Meler

0020  - W intencji Ofiarodawców

† Gertruda Kropidłowska – int. III Róży Żywego Różańca 

306  - Za wspólnotę szkoły „Hipolit” w Rumi a szczególnie za tegorocznych maturzystów 
308  † Kazimiera – 8 rocz. śmierci 

0010  †† Grzegorz Wensierski – 18 rocz. śmierci, brat Stanisław, siostra Elżbieta oraz 
rodzice z obojga stron

Wtorek, 14.03.

00 18 † Ojciec Jan – 51 rocz. śmierci

00 18 - O Boże błogosławieństwo dla Małgosi i Marty

308  †† Emilia i Wit

306  †† Rodzice: Józefa i Jan oraz Zofia i Bronisław 

00 18 - Dziękczynno – błagalna dla wnuczki Aleksandry – 5 rocz. urodzin

Środa, 15.03.

0010  †† Sabina Miotk oraz brat Jerzy Wlekliński

Sobota, 18.03.

30
8  † Józef Pilarski

Piątek, 17.03.

306  - O zdrowie, Boże błogosławieństwo i pokonanie choroby dla Krystyny

306  † Bogumiła Polkowska – int. od rodziny Polkowskich
308  - O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Doroty i Amelii oraz całej 

rodziny 

Niedziela, 19.03. IV Niedziela Wielkiego Postu
007  †† Józef i Maria

00 10 - ZA PARAFIAN

Czwartek, 16.03.

00 18 †† Babcia Kunegunda oraz zmarli z rodziny: Laga i Olszewskich

308  † Krystyna – w dniu imienin 

00 18 †† Mama Naneta – 18 rocz. śmierci, ojciec Tadeusz oraz rodzice chrzestni: Maria 
i Władysław

308  - O Boże błogosławieństwo oraz zdrowie dla rodziny: Skrodzkich, Gadomskich 
i Mikuckich 

306  †† Rodzice: Marta i Brunon oraz Krystyna, Józef i Jerzy

Rekolekcje wielkopostne
12 - 15 III 2023 r.

prowadzi: Ks. Grzegorz Chirk
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