
 
1 

 

ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
Wj 17,3-7; Ps 95,1-2.6-9; Rz 5,1-2.5-8; J 4,42.15; J 4,5-42 

Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. 
Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam ko-
bieta 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 na-
pić? (...) Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś 
znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci 
mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wów-
czas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do 
Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a stud-
nia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody 
żywej? (...) W odpowiedzi na to rzekł do niej 
Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pra-
gnął. 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 wytry-
skającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego  
 

kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła 
i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpo-
wiedział: 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. (...) 
Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystu-
sem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszyst-
ko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, któ-
ry z tobą mówię. (...) Kobieta zaś zostawiła swój 
dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam lu-
dziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi 
powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On 
nie jest Mesjaszem? 

(J 4,5-42) 

KOMENTARZ 
Spotkanie, które na zawsze przemieni 

życie Samarytanki, wydaje się bardzo 
zwyczajne. Jednak wszystko jest w nim 
niezwykłe. Przede wszystkim niezwykły 
jest Ten, który na nią czeka. 

W Wielkim Poście Bóg wyprowadza 
nas na pustynię, jak niegdyś wyprowadził 
Izraela, by tam się z nami spotkać. Tam 
konfrontujemy się z własnymi pragnie-
niami, które odzywają się ze zdwojoną siłą. 
Izraelici wystawiając Pana na próbę, do-
magają się wody. Mojżesz, na polecenie 
Boga, wyprowadza dla nich wodę ze skały.  

Punktem wyjścia w spotkaniu Jezusa 
z Samarytanką jest również pragnienie. W 
tym przypadku Pragnącym jest sam Bóg.  
 

Szybko okazuje się, że to wiara Samary-
tanki jest tym, czego Jezus naprawdę pra-
gnie. Pan pomaga jej stanąć w prawdzie o 
sobie i rozbudza w niej pragnienie wody, 
która zaspokoi ją już na zawsze. Kobieta 
rozpoznaje w Nim obiecanego Mesjasza. 
To spotkanie czyni ją głosicielką słowa. 

W Wielkim Poście przyjrzyjmy się do-
kładnie naszym pragnieniom, za którymi 
kryją się konkretne braki. Otworzymy się 
w ten sposób na Chrystusa, który czeka 
tam, gdzie na własny sposób próbujemy 
zapełnić obecną w nas pustkę. On daje 
nam pić ze źródła, które bierze początek z 
Jego przebitego boku. 

Ks. Mateusz Tarczyński  
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KONKURS DLA DZIECI 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:  Gdzie znajduje się góra Horeb, na której Pan Bóg objawił Mojżeszowi 
swoje przykazania? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

ODKRYJ SKARB MSZY ŚWIĘTEJ 
MODLITWA PO KOMUNII 

Kapłan po rozdzieleniu Komunii 
rozpoczyna tę modlitwę od słów: 
Módlmy się. Następnie czyta, bądź 
śpiewa tekst przypisany na dany 
dzień. Z racji tego, że koniec Mszy 
Świętej jest już blisko, to bardzo często 
na tę modlitwę nie zwracamy uwagi. 
Warto zatrzymać się przy niej, bo sta-
nowi podsumowanie obrzędów Ko-
munii, a można nawet stwierdzić, że 
całej Mszy Świętej. Jednak po co jest ta 
modlitwa? Jest to prośba skierowana 
do Boga. Jej intencją nie jest w pierw-
szym rzędzie podziękować za przyj-
ście Chrystusa – to już dokonało się 
wiele razy, żeby ostatecznie podzię-
kować Jezusowi indywidualnie w tzw. 
dziękczynieniu po  komunii. Modlitwa  
 

po komunii odnosi się często do aktu-
alnego i codziennego życia. Prosi się w 
niej m.in. o: ochronę duszy i ciała, co-
dzienne pożywienie, pomoc w prowa-
dzeniu uczciwego życia, jedność Ko-
ścioła, zgodę między ludźmi. Często w 
tej modlitwie prosimy o wypełnienie 
tego, co obiecuje nam Eucharystia. W 
tej modlitwie uświadamiamy sobie 
głównie cel dlaczego przychodzimy 
do Kościoła. Kapłan zawsze podaje to 
jak na tacy, tylko szkoda, że na tę mo-
dlitwę tak rzadko zwraca się uwagę. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 
 

MYŚL NA TYDZIEŃ 
 

Kto nie jest zadowolony z tego co ma,  
nie będzie też zadowolony z tego,  

co chciałby mieć.  
 

B. Auerbach 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W przyszłą niedzielę (26 III) rozpoczy-

nają się w naszej parafii Rekolekcje Wiel-

kopostne, które poprowadzi ks. Ekspedyt 

Osiadacz OFM (o. bernardyn) z sanktua-

rium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Ze-

brzydowskiej. Plan rekolekcji na plaka-

tach i na naszej stronie internetowej. 

2. Serdecznie zapraszamy na nabożeń-

stwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa – w piątki o 

godz. 7:30, 16:30 (dla dzieci) 18:30 i 

19:30 (dla młodzieży); 

• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 

17:00.  

3. Spotkania grup duszpasterskich: 

• Odnowy w Duchu Świętym w 

czwartek o godz. 16.30 w sali para-

fialnej. Zapraszamy nowych człon-

ków. 

• Przygotowujących się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania w czwar-

tek o godz. 19.30 w kaplicy MBF. 

Obecność obowiązkowa. 

4. W poniedziałek (20 III) o godz. 19.00 w 

sali parafialnej odbędzie się spotkanie dla 

udających się na pielgrzymkę do Fatimy 

w maju. 

5. We wtorek (21 III) o godz. 19.30 zapra-

szamy na katechezę dla dorosłych. Temat 

spotkania: „Urzekająca śmierć Chrystusa 

– sześć promieni z krzyża”. 

6. Parafialny Zespół Caritas zaprasza 

emerytów i rencistów do odliczenia 1 % 

podatku na rzecz gdańskiego  

Caritas. Zainteresowanych zapraszamy  

w poniedziałki w godzinach 16.00-17.30 

do sali parafialnej. Aby ułatwić przekaz 

rozliczeń do Urzędu Skarbowego drogą 

elektroniczną prosimy również o przy-

niesienie PIT-ów za rok 2015. 

7. W kalendarzu liturgicznym rozpoczy-

nającego się tygodnia przypadną dwie 

ważne uroczystości:  

• W poniedziałek (20 III) – Uroczy-

stość św. Józefa – Z racji, że w tym ro-

ku 19 III przypada w niedzielę, uro-

czystość św. Józefa została przesunię-

ta na jutro.  

• W sobotę (25 III) - Uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego - Uroczy-

stość tę obchodzimy w Kościele jako 

Dzień Świętości Życia oraz Dzień Du-

chowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Życie jest święte od poczęcia w łonie 

matki aż do śmierci. W naszych mo-

dlitwach prośmy w tym dniu o po-

szanowanie i obronę życia w naszej 

Ojczyźnie. 

8. Tydzień temu na cele inwestycyjne ze-

braliśmy 11 482 zł. Składamy serdeczne 

podziękowania za Waszą ofiarność. 

9. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 

Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn parafial-

ny Ave Maria za dowolną ofiarę. 

10. Polećmy Miłosierdziu Bożemu dro-

gich nam zmarłych: ks. Jerzego, budow-

niczych, dobrodziejów naszego kościoła, 

śp. Irenę Skoczylas (l. 67) z ul. Pomor-

skiej, którą pożegnaliśmy w minionym 

tygodniu. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

 

 NIEDZIELA, 19 MARCA 2017 R. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

6.30 † Józef i Józefa Baranowscy oraz dziadkowie z obojga stron 

8.00 
1) Msza Święta wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy narodu polskiego i całego świata 
2) † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

9.30 
1) † Józef i Monika 
2) † Józef 

11.00 † Józef Tokarski 

12.30 
1) Za parafian 
2) † Mieczysław i zmarli z rodziny 

14.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę MBF i zdrowie 
dla Teresy z okazji 85. urodzin 

18.00 † Józefa (k) Czerwonka, Józef Włodkowski, Józef Świderski oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
19.30 † Anna, Walerian oraz zmarli z rodziny z obojga storn 

 PONIEDZIAŁEK, 20 MARCA 2017 R. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA  

7.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

8.00 † Paulina i rodzice z obojga stron 
18.00 † Waldemar, Bronisława (k), Leon, Jadwiga, Ludwik oraz Tadeusz 

19.00 † Józef i zmarli z rodziny 

 WTOREK, 21 MARCA 2017 R.  

7.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

8.00 † Rodzice: Franciszka (k), Klemens, Zofia, Jan 

18.00 
1) † Anna, Hieronim, Helena, Zenon, Wacław, Czesław oraz zmarli z rodziny Bystry 
2) † Leon Gawęcki w 35. rocznicę śmierci 

19.00 † Barbara Markowska w 8. rocznicę śmierci 

 ŚRODA, 22 MARCA 2017 R. 

7.00 O potrzebne łaski dla dzieci, wnuków i prawnuków 

8.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) † Jan w 30. rocznicę śmierci oraz Leon, Anna, Benedykta (k) 
2) † Jadwiga Zych-Szydarowska w miesiąc po śmierci 

19.00 † Stanisława (k) w 18. rocznicę śmierci oraz Helena i Walenty 

 CZWARTEK, 23 MARCA 2017 R.  

7.00 
1) † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 
2) † Antoni Kowalski w miesiąc po śmierci 

8.00 O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie  

18.00 

1) † Anna Straszewicz w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, potrzebne łaski, dary Ducha 
Świętego dla wspólnoty Marana Tha oraz o owoce w dziele ewangelizacji dla księży z naszej 
parafii 

19.00 † Romuald Puzyrowski w 1. rocznicę śmierci 

 PIĄTEK, 24 MARCA 2017 R.   

7.00 † Janina, Barbara, Kazimierz, Jerzy oraz wszyscy zmarli z rodziny 

8.00 † Stanisław Chwojnicki w 30. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

18.00 
1) † Janina Łukasik w 1. rocznicę śmierci 
2) † Zenon Wysocki w 43. rocznicę śmierci 

19.00 
1) † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 
2) † Dusze w czyśćcu cierpiące 

 SOBOTA, 25 MARCA 2017 R. – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO  

7.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

8.00 † Józef Kiciński w 28. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą i błogosławieństwo z okazji 50. rocznicy pożycia 
małżeńskiego Lidii i Edmunda oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego oraz zdrowie 
dla Julii, Mai, Mateusza 

 


