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PIERWSZE CZYTANIE Wj 17,3–7
Woda wydobyta ze skały
Czytanie z Księgi Wyjścia
Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud
pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw
Mojżeszowi i mówił: „Czy po to wyprowadziłeś
nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło
wydać na śmierć z pragnienia?”. Mojżesz wołał
wtedy do Pana i mówił: „Co mam uczynić z tym
ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!”.
Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Wyjdź przed
lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź
w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja
stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz
w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi
swe pragnienie”. Mojżesz uczynił tak na oczach
starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa
i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: „Czy
też Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy nie?”.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 95,1-2.67ab.7c-9

Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

DRUGIE CZYTANIE Rz 5,1–2.5–8
Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez
Ducha Świętego
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez
wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której
trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość
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Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus
bowiem umarł za nas jako za grzeszników w
oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni.
A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje
się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością.
Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś
okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus
umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 4,5–42
Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej
Słowa Ewangelii
według świętego 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 Chrystusem. A kiedy
On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą
mówię”. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili
się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie
powiedział: „Czego od niej chcesz?” lub „Czemu z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła
swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam
ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który
mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On
nie jest Mesjaszem?” Wyszli z miasta i szli do
Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mó-

wiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do
jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: „Czyż
Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział
im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę
Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.
Czyż nie mówicie: «Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?» Oto powiadam wam: Podnieście
oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo.
Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na
życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze
żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja
was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście
weszli”. 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”. Oto
słowo Pańskie.
Pn 2 Krl 5,1-15a Ps 42 Łk 4,24-30 /Wt Dn
3,25.34-43 Ps 25 Mt 18,21-35 /Śr Pwt 4,1.59 Ps 147 Mt 5,17-19 /Cz Jr 7,23-28 Ps 95 Łk
11,14-23 /Pt Oz 14,2-10 Ps 81 Mk 12,28b34 /So Oz 6,1-6 Ps 51 Łk 18,9-14 /Ndz 1 Sm
16,1b.6–7.10–13a Ps 23 Ef 5,8–14 J 9, 1-41

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 27.3. – 3 Niedziela Wielkiego Postu
- REKOLEKCJE
7:00 + Katarzynę Hać (Gr. 27).
7:00 + Stanisława Frelka (Gr. 27).
8:30 + Anielę i Stanisława Karendysów i ich rodziców.
10:00 + Czesława Chojnackiego.
11:30 + Leokadię i Romana Kwiatkowskich i ich
rodziców.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Jerzego Chudzika (10 r. śm.), Marię,

Leokadię, Kazimierza Muchów, Helenę Bytniewską.
Poniedziałek 28.3. – REKOLEKCJE
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 28).
6:30 + Stanisława Frelka (Gr. 28).
8:30 + Katarzynę i Stanisława Auguścińskich.
13:00 + Jana Franczaka (20 r. śm.).
18:00 + Barbarę (3 r. śm.) i Ryszarda Zowczaków.
20:00 + Stanisława (5 r. śm.) i Annę Kamińskich.
Wtorek 29.3. – REKOLEKCJE
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 29).
6:30 + Stanisława Frelka (Gr. 29).
8:30 + Irenę Kosecką (3 r. śm.).
13:00
18:00 + Zbigniewa i Józefa Wielgoszów, Józefa
Przyczkę.
20:00 O bł. Boże dla Kasi w 18 r. urodzin.
Środa 30.3. – REKOLEKCJE
6:30 + Katarzynę Hać (Gr. 30).
6:30 + Stanisława Frelka (Gr. 30).
8:30 + Jolantę Tagugh zd. Witak.
13:00
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Józefa Siewruka (9 r. śm.).
+ Wacława, Władysławę Popisów, cr. Popisów
i Gajewskich.
20:00 + Barbarę Pośpiech (15 r. śm.).
Czwartek 31.3.
6:30
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 1).
7:00 + Marię i Stanisława Żywków.
8:30 + Macieja Pauk (4 r. śm.) i jego rodziców.
18:00 + Julię i Jana Przybysiaków, Martę Rusak.
BIERZMOWANIE
Piątek 1.4.
6:30
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 2).
7:00 + Feliksę Gruba (ur.).
8:30
16:30
18:00 ZBIOROWA
Sobota 2.4.
6:30
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 3).

8:30 + Witolda Mazurka (1 r. śm.).
18:00 ZBIOROWA
+ Władysława i cr. Dębowskich. + Stanisława
Grzegrzułkę (8 r. śm.), rodziców i teściów. +
Stanisławę (25 r. śm.) i Stanisława (15 r. śm.)
Sztajewrwaldów. + Włodzimierza i Tomasza
Wieremiejuków. + Jana Woszczyńskiego (mies.
po śm.). + Janinę Chada i jej rodzinę.
Niedziela 3.4. – 4 Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Andrzeja Bytniewskiego (Gr. 4).
8:30 + Ryszarda (im.) oraz cr. Grudzińskich i
Grzybowskich.
10:00 + Annę Wolińską (3 r. śm.).
11:30 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Małgorzaty i Mirosława z prośbą i bł. Boże dla Jubilatów i ich
synów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Ryszarda Dzienniaka.

Ogłoszenia duszpasterskie
wWitamy serdecznie Księży Misjonarzy Saletynów, którzy poprowadzą tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne
dzisiaj na wszystkich Mszach św.: 7.00. 8.30.
10.00. 11.30, 13.00 i 18.00. W poniedziałek,
wtorek i środę Msze św. z naukami dla dorosłych o godz. 6.30, 8.30, 13.00, 18.00 i 20.00.
Zapraszamy.
wWtorek jest dniem spowiedzi – wtedy będą
zaproszeni księża i starajmy się to wykorzystać.
wRównież we wtorek na godz. 13.00 zapraszamy chorych (możliwość przyjęcia sakramentu chorych), a od godz. 14.30 we wtorek
chcemy udać się do chorych, których nie
można przywieźć do kościoła. Adresy tych
chorych prosimy zapisywać w zakrystii lub w
kancelarii.
wW tym samym czasie odbędą się również
rekolekcje dla szkół. Program jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz podany na stronie
internetowej parafii.

wW czasie rekolekcji Kancelaria nie czynna.
wDzisiaj przed kościołami w całej Polsce,
więc i u nas, będą zbierane ofiary do puszek
na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi i tsunami
w Japonii.
wLiczba legalnych aborcji od lat wzrasta.
Coraz większy odsetek stanowią aborcje eugeniczne – eliminacja dzieci chorych. Dzisiaj
grupa parafian będzie przed kościołem zbierać podpisy pod społeczną propozycją zmiany
Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Więcej informacji na stronie
internetowej „stopaborcji.pl”. Żeby dołączyć
do obrońców życia i podpisać się pod ustawą
należy podać swój Pesel.
wW czwartek, 31 marca, podczas Mszy św.
o godz. 18:00, ks. bp Kazimierz Romaniuk
będzie udzielał sakramentu Bierzmowania w
naszej parafii. Serdecznie zapraszamy na tę
uroczystość.
wW tym tygodniu przypada pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca:
wW I piątek miesiąca Msze św. o Najśw.
Sercu PJ i Nabożeństwo o godz. 7.00, 16.30
i 18.00, spowiedź popołudniowa od godz.
16.15
wW I sobotę miesiąca Msza o Niep. Sercu
NMP i Nabożeństwo o godz. 7.00 i 18.00.
wZa tydzień, 3 kwietnia, I niedziela miesiąca:
- po Mszy św. o godz. 13.00 adoracja Najśw.
Sakramentu i spotkanie Kół Żywego Różańca,
- o godz. 17.00 w salce na plebanii spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed chrztem
dzieci.

wWszystkich też zachęcamy do licznego
udziału w nabożeństwach wielkopostnych.
Gorzkie Żale z procesją w niedziele o godz.
17:00, Droga Krzyżowa w piątki o godz.
17:00 i 19:00.
wOd 27 marca rozpocznie się w naszej parafii cykl spotkań: Nauczanie Jana Pawła II.
Spotkania w każdą niedzielę o godz. 16.00 w
sali na plebanii.
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem
w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie.
Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego,
rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej
wiary w Boże Miłosierdzie. Nawrócenie ma
się bowiem dokonać przede wszystkim w
naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne
praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze
Krzyżowej i niedzielnych Gorzkich Żalach.
Przypominam, że za pobożny udział w tych
nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
Psycholog
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne Poradnia czynna jest w każdy wtorek od
19:00 do 20:00.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej naszej parafii.
Książka „Nasz Papież”
Ze wspomnieniami tych, którzy Go znali,
Papieża Jana Pawła II. Książka jest cegiełką
na budowę Sanktuarium JP II w Radzyminie.
U nas do kupienia dziś. Cena 25 zł.

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)

Redakcja Biuletynu: Par. MB Częstochowskiej w Józefowie www.parafiajozefow.pl

