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Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, 

które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmę-

czony 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 uni-

kają 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 bę-

dzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na 

I czytanie: Wj 17, 3-7; Ps 95 

II czytanie: Rz 5, 1-2. 5-8; Ewangelia: J 4, 5-42  



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Daj Mi pić! Taką prośbę Jezusa skierowaną do Samarytanki słyszymy w dzi-

siejszej Ewangelii. Woda jest z ro dłem z ycia; odczuwamy to zwłaszcza 

w skwarne, letnie dni. Dziwne jednak moz e się wydawac  to, z e Jezus swą 

pros bę kieruje do poganki i to jeszcze prowadzącej grzeszne z ycie. A jednak 

u Chrystusa nie ma przypadko w; wybiera tę kobietę, bo widzi w jej sercu 

moz liwos c  nawro cenia, tęsknotę za innym, lepszym z yciem, oczekiwanie Me-

sjasza, kto ry przyjdzie i objawi wszystko.  

Na drodze kaz dego z nas codziennie staje Chrystus. Kiedy jestes my gotowi 

przyjąc  Jego Słowo i odmienic  z ycie usłyszymy jak Samarytanka, z e Jezus 

moz e nam dac  wodę, kto ra stanie się z ro dłem tryskającym ku z yciu wieczne-

mu. Bo przecież po to przyszedł na ziemię, aby dać nam życie, nawet za cenę 

własnego Ż ycia. Kiedy poganie z Samarii usłyszeli o Mesjaszu, prosili aby 

u nich został i wielu uwierzyło dzięki Jego słowu. Czy my dzisiaj jestes my 

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 odda-

wali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, 

gdzie należy czcić Boga». 

Odpowiedział jej Jezus: «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 czcicie-

le 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». 

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». 

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu ko-

biety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. 

Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, 

a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usły-

szeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem 

świata». 



...I NIE TYLKO 

(…) woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku 

życiu wiecznemu (J 4,14b)  

Jezus stał się dla nas z ro dłem Wody Ż ywej wtedy, gdy wisiał na Krzyz u, 

a rzymski z ołnierz przebił Jego bok. W ten sposo b spełniło się słowo Proroka  

o wodzie wypływającej z prawego boku s wiątyni. Ż ro dło wody z ywej, kto -

re jest w nas, to Duch S więty, najczystsza Miłos c  między Ojcem i Synem. 

Otrzymujemy Go w sakramencie chrztu s więtego i kolejny raz w sakramen-

cie bierzmowania. To włas nie Duch S więty uzdalnia nas do stanięcia w praw-

dzie przed Bogiem i sobą. Uczy nas rozpoznania i przyjęcia Jego bezwarun-

kowej miłos ci. 

Panie! Udziel mi Swego Ducha, abym potrafiła jak Samarytanka otworzyc  

się na Twoją miłos c  i całym swoim z yciem dawac  o Niej s wiadectwo bliz nim.  

Sztuka twórczej rozmowy 

W spotkaniu z Samarytanką moz na odkryc  waz ną umiejętnos c  

prowadzenia two rczej rozmowy. Jezus uczy nas takiej sztuki, bo ona ma na 

uwadze dobro nasze i drugiego człowieka. Jest wiele okazji do takich 

rozmo w, jednak często jest to czas stracony, mo wi się, a słowo nie ubogaca. 

Jezus zwraca uwagę na trzy elementy two rczego spotkania. Pierwszym 

jest aktualnos c  poszukiwan  danego człowieka. Samarytanka przybyła 

do studni po wodę. Jezus dostrzega to jej zapotrzebowanie i ono jest 

punktem wyjs cia rozmowy. Waz ne jest ro wniez  to, z e sam odsłania przed nią 

swoją potrzebę, mo wiąc: „Daj Mi pic ” (J 4,7). Komunikacja jest two rcza, gdy 

osoby biorące udział w rozmowie czegos  potrzebują. Żaspokojenie tych 

potrzeb buduje most spotkania. 

Drugim elementem jest dostrzez enie głębszych problemo w nurtujących 

Człowiek z yjący w grzechu chodzi w ciemnos ci, potyka się, rani siebie i in-

nych. Jego z ycie pozbawione jest nadziei i rados ci. Jest puste jak ten dzban, 

z kto rym przychodzi Samarytanka do studni. Pustkę moz na wypełnic  

„czymkolwiek”, ale to nie wystarczy, czujemy niedosyt. Człowiek musi stanąc  

w prawdzie, uznac  poraz kę, uznac  własną słabos c  i błąd, wołac  do Jezusa, bo 

tylko On moz e zaspokoic  pragnienie. A Bo g nie przejdzie obojętnie wobec 

naszego wołania. Waz ne jest moje pragnienie zmiany. 

gotowi uwierzyc  Jezusowi? Czy jak Samarytanka prosimy Go, aby dał nam 

wody żywej, która wypływa z Jego kochającego Serca? 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

człowieka. Jezus prosi o przyprowadzenie męz a. To tylko pros ba 

o odsłonięcie trudnych układo w jej z ycia. Miała juz  pięciu męz o w, 

a przebywała z szo stym. Ona mo wi prawdę, z e nie ma męz a. Tak od 

pragnienia wody przechodzą na teren otoczonego tajemnicą z ycia 

rodzinnego. Mogli się nad tym zatrzymac . Tymczasem to był tylko krok 

w stronę waz niejszego tematu i odsłonięcia kolejnej tajemnicy. Tym razem 

tajemnicy z ycia religijnego. 

Kobieta wykorzystuje sytuację i pyta o miejsce prawdziwego kultu. Jezus 

jej odpowiada „w Duchu i prawdzie”. Ona odsłania przed Nim oczekiwanie 

na Mesjasza. Rozmowę kon czy piękne wyznanie Jezusa: „Ja nim jestem”. 

Rozmowa przeprowadzona w duchu prawdy doprowadza Samarytankę do 

wiary, z e Jezus jest Mesjaszem. 

To jest ewangeliczny przykład two rczej rozmowy z przypadkowo 

spotkanymi ludz mi. Kaz de takie spotkanie moz e ubogacic . Nie zawsze trzeba 

i nie zawsze moz na sięgac  tak daleko. Nie wszyscy są nastawieni na szukanie 

prawdy, tak jak była nastawiona Samarytanka. Ale wszystkie rozmowy 

winny byc  two rcze, zwłaszcza rozmowy indywidualne, bo w nich jest szansa 

na dotknięcie prawdy o z yciu stojącego przed nami człowieka. 

Wielki Post to czas two rczych rozmo w. Żro bmy rachunek sumienia 

z czasu, kto ry na nie przeznaczamy. 
ks. Edward Staniek 

 Dawniej przemienił wodę w wino; mielibyśmy 

więc nie wierzyć, że wino w krew przemienił? - 

napisał w jednej ze swoich katechez. 

 Cyryl urodził się około 315 roku w Jerozolimie. 

Pochodził z rodziny chrzes cijan skiej, bardzo 

przywiązanej do wiary. Żwyczajem poboz nych 

rodzin od młodos ci zaprawiał się w ascezie 

chrzes cijan skiej w jednym z klasztoro w 

Palestyny. Ż rąk biskupa Jerozolimy, 

s w. Makarego, przyjął s więcenia diakonatu (334), 

a z rąk jego następcy, s w. Maksyma, otrzymał 

s więcenia kapłan skie (344). Po s mierci Maksyma 

na stolicę jerozolimską został wybrany włas nie 

Cyryl. Że względu na rangę pierwszej w s wiecie 

stolicy biskupiej wybo r musiał zatwierdzic  synod 



w Konstantynopolu, cesarz i papiez . Cyryl z takim zapałem zabrał się do 

pasterzowania, z e wspo łczesny mu s w. Bazyli Wielki (+ 379) nie szczędził 

mu najwyz szych pochwał. Trzykrotnie był zsyłany na wygnanie z powodu 

zdecydowanej postawy wobec arian. Najpierw wystąpił przeciwko niemu 

arian ski metropolita Cezarei Palestyn skiej, Akacjusz. Skłonił on arian skiego 

cesarza Konstancjusza, z eby ten skazał Cyryla jako "heretyka" na wygnanie 

(351). S więty został zesłany do Tarsu, rodzinnego miasta s w. Pawła 

Apostoła. Tamtejszy biskup przyjął go z wielką czcią. Synod w Seleucji 

potępił arianizm, Akacjusza skazał na wygnanie, a Cyryla odwołał z banicji. 

Po 9 latach Cyryl mo gł wreszcie powro cic  do swojej owczarni. 

Akacjusz jednak nie mys lał bynajmniej ustąpic . Korzystając z ponownej 

z yczliwos ci cesarza wymo gł na nim, by na synodzie w Konstantynopolu Cyryl 

został ponownie potępiony i skazany na wygnanie. Tym razem tułaczka 

biskupa nie trwała długo, bo w kilka miesięcy potem kolejny cesarz, Julian 

Apostata, pozwolił mu powro cic . Ż ył spokojnie przez 19 lat. W tym czasie 

rozwinął pełną działalnos c , aby przywro cic  jednos c  Kos ciołowi 

w Jerozolimie. Wtedy powstała większos c  jego katechez, czyli mo w, 

w kto rych wyjas nił całokształt prawd wiary Chrystusowej. Po rychłej s mierci 

Juliana Apostaty panowanie objął znowu cesarz arian ski, Walens (364-378). 

Cyryl musiał po raz trzeci opus cic  swoją owczarnię. Pozostał na banicji przez 

8 lat, az  do swojej s mierci, bowiem następca cesarza Walensa, Walentynian, 

takz e arianin, nie pozwolił mu wro cic . Cyryl poz egnał ziemię dla nieba 

daleko od diecezji 18 marca 386 roku, gdy miał ok. 71 lat z ycia, w tym 38 lat 

pasterzowania za sobą.  

 Brał udział w Soborze Konstantynopolitan skim I w roku 381, kto ry 

biskupom Konstantynopola przyznał pierwsze miejsce po Rzymie. W swojej 

spus ciz nie literackiej zostawił dwie serie katechez: dla katechumeno w i dla 

ochrzczonych. Jest to bodajz e pierwszy systematyczny wykład nauki 

katolickiej i jeden z pierwszych traktato w o Najs więtszym Sakramencie. 

Dzieje Chrystusa Pana s w. Cyryl przedstawia jako dzieje zbawienia rodzaju 

ludzkiego. Tak tez  pojmuje historię biblijną. Od nawro conych z ąda odmiany 

z ycia. Do najcenniejszych katechez zalicza się pięc  katechez mistagogicznych, 

w kto rych wykłada naukę Kos cioła o chrzcie s więtym, bierzmowaniu 

i Eucharystii. W katechezie o Najs więtszym Sakramencie Cyryl wyraz a 

głęboką wiarę w realną obecnos c  Pana Jezusa, a Komunię s więtą nazywa 

"wcieleniem z Chrystusem".  

 Leon XIII ogłosił w 1882 r. s w. Cyryla Jerozolimskiego doktorem Kos cioła. 

za ILG  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Ksiądz Biskup Ordynariusz Roman Pindel skierował do wiernych Kos cioła 
Bielsko-Ż ywieckiego apel w związku z epidemią koronawirusa. Będziemy 
przestrzegac  wszystkich zalecen , kto re zostały nam przekazane.  

 Adoracja Najs więtszego Sakramentu w kaplicy Matki Boz ej 
Częstochowskiej będzie dzisiaj po Mszy s w. o godz. 12.00 do godz. 17.45; zas  
od poniedziałku do soboty od 6.30 do wieczornego naboz en stwa.  

 W czwartek przypda uroczystos c  s w Jo zefa. Jest to dzien  imienin naszego 
Proboszcza ks. Józefa, któremu składamy najlepsze życzenia:  Bożych 
daro w i opieki s w. Patrona w posłudze kapłan skiej.  

 Intencje mszalne będzie moz na rezerwowac  poprzez kontakt telefoniczny 
z kancelarią parafialną (w godzinach jej otwarcia). Potrzebne zas wiadczenia 
i dokumenty, o kto re wierni poproszą telefonicznie lub poprzez internet, 
przygotujemy i przekaz emy zainteresowanym w okres lonym czasie. Sprawy 
losowe będzie moz na załatwiac  w kancelarii parafialnej poprzez kontakt 
z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

 Dziękujemy za ofiary złoz one podczas Mszy s w. przeznaczone na potrzeby 
naszej parafii. Ża tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na cele 
charytatywne.    

 Żachęcamy do lektury czasopism katolickich: Gos cia Niedzielnego, 
Niedzieli oraz naszej parafialnej gazetki Credo.  

 Żachęcamy do modlitwy i udziału w naboz en stwach pasyjnych poprzez 
rozgłos nie katolickie czy internet.  

 Trzecie rozwaz anie pasyjne zostanie umieszczone na parafialnej stronie 
internetowej. 

CYTATY PRZY KAWIE 

Kiedy zamierzasz napełnić pojemnik, a wiesz, że sporo tego, co trzeba 
będzie włożyć, wtedy poszerzasz sakwę, bukłak czy cokolwiek innego. 

Rozciągając zatem, zwiększasz pojemność.  
Otóż w ten właśnie sposób Bóg każe nam czekać, zwiększa pragnienie, 

wywołując pragnienie, poszerza duszę,  
poszerzając ją, zwiększa zdolność przyjęcia.  

Pragnijmy, gdyż czeka nas napełnienie. 
św. Augustyn  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK -  16.03   
6.00   za zm. Barbarę Rączkę 
18.00 1. za zm. rodzico w Jadwigę i Jana Juchno; 2. za zm. Emilię Czader 
      3. za zm. Wandę Miodon ską; 4. za zm. Marię Dyczek 
WTOREK -  17.03  
6.00   1. za zm. Jadwigę Hryculak; 2. za zm. Teresę Paszek 
18.00 1. Dzięk.-błag. w int. dzieci i wnuko w oraz za dusze w czys c cu        
      oczekujące pomocy; 2. za zm. Wiesława Słotę w 1 r. s m. 
      3. za zm. Gotfrydę Żuziak; 4. za zm. Andrzeja Bieguna 
ŚRODA – 18.03       
6.00   Dzięk.-błag. w int. Jo zefy z ok. imienin 
18.00 1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. i zdrowie dla Jo zefy i Jo zefa Kurczyno w    
      z ok. 40 r. s l. oraz urodzin i imienin; 2. za zm. Edwarda Handzlika 
      3. za zm. Stefanię Filek; 4. za zm. Andrzeja Wilka 
      5. za zm. Wojciecha Janika 
CZWARTEK –   19.03   Uroczystość Św. Józefa 
6.00   za zm. Jo zefa i Marię 
18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Jo zefa Brysia z ok. im. 
      2. za zm. Teresę Sadowską w 2 r. s m. 
      3. za zm. Piotra Pawełczyka w 17 r. s m.  
      4. za zm. ojca Jo zefa, dziadka Jo zefa i zmarłych z rodziny 
PIĄTEK – 20.03     
6.00   za zm. Jerzego Czepiela 
18.00 1. za zm. Helenę i Witolda Grygielo w; 2. za zm. Alicję Mazur 
      3. za zm. Kazimierza Stępnia; 4. za zm. Wiesława Kwiatkowskiego 
SOBOTA – 21.03          
6.00   1. za zm. Bronisławę Wilczak; 2. za zm. Janinę Sierek 
18.00 1. za zm. Franciszka Urban czyka; 2. za zm. męz a Jo zefa Jarego,        
      siostrę Lidię Dobija i rodzico w Annę i Feliksa Reczko w  oraz Mariannę 
      i Władysława Jarych;  3. za zm. Stefana Dobrowolskiego w 23 r. s m. 
NIEDZIELA – 22.03 - 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  LAETARE 
7.30   Dzięk.-błag. z ok. 90 urodzin 
9.00   za zm. Edwarda Caputę 
10.30 ROCŻKI 
12.00 1. Dzięk.-błag. w int. ks. Proboszcza Jo zefa z okazji imienin 
      2. Dzięk.-błag. w int. Feliksy Kotus z ok. 90 rocznicy urodzin 
18.00 za zm. Marię i Emanuela Klimczako w oraz krewnych z rodzin:         
      Klimczako w i Penkalo w 
19.30 za zm. Tadeusza Dukielskiego 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  2 Krl 5, 1-15a; Ps 42; Łk 4, 24-30 

Wtorek: Dn 3, 25. 34-43; Ps 25; Mt 18, 21-35 

Środa: Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147b; Mt 5, 17-19 

Czwartek: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89; Rz 4, 13. 16-18. 22 

         Mt 1, 16. 18-21. 24a 

Piątek: Oz 14, 2-10; Ps 81; Mk 12, 28b-34 

Sobota: Oz 6, 1-6; Ps 51; Łk 18, 9-14 

Niedziela:  1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13; Ps 23; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Drodzy Parafianie! 

W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie 

żale i Droga Krzyżowa są odwołane! 

Wszystkich Parafian prosimy o przyjęcie w duchu  bliźniego powyższej 

decyzji i zachęcamy nawiedzania Najświętszego Sakramentu  oraz do 

modlitwy w intencji powstrzymania pandemii. 

W każdej chwili jesteśmy gotowi do udzielania sakramentów:  

Pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych! 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej   (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

