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Niedzielne espresso           z Proboszczem

Dlaczego Żydzi nie utrzymywali stosunków z Samarytanami?
Samarytanie to grupa etniczno-religijna powstała w VIII wieku p.n.e. z przemieszania się resztek 
ludności żydowskiej, zamieszkałej w okolicach miasta Samaria, z kolonistami asyryjskimi. Z tego 
powodu byli przez Żydów pogardzani i uważani za nieczystych. Uczeni w Piśmie nie uważali ich za 
bliźnich; nie tylko zwalniali ludzi z obowiązku miłości do nich, ale nawet zabraniali okazywać im 
życzliwość i miłosierdzie; uważano ich za wrogów i odstępców od wiary. ks. Eugeniusz Burzyk
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Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szó-
stej godziny. Nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Je-
zus 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 z Samarytanami 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 – prosiłabyś 
Go wówczas, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: 
«Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weź-
miesz 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 wytryskającej 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».
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Jezus mógł obejść się bez picia, prosi jednak Samarytankę o wodę, 
bo chce nawiązać z nią kontakt.
Tak prowadzi rozmowę, by sama doszła do prawdy o sobie; zrozu-
miała, że potrzebuje nawrócenia.
Cierpliwie odpowiada na jej pytania, aż wreszcie to ona prosi Go 
o wodę, która daje życie wieczne.



Nazwa „Kazania pasyjne” pochodzi od łac. pas-
sio, co oznacza „cierpienie” i „mękę”. Wygłaszane 
podczas Gorzkich Żalów – nabożeństwa wielko- 
postnego odprawianego po południu w niedzie- 
lę. Ich tematem jest rozważanie wydarzeń zwią-
zanych z męką i śmiercią Jezusa. Celem – uła-
twienie wiernym spojrzenia na swoje życie w as- 
pekcie Paschy Jezusa, a także zachęta do przyję-
cia i niesienia codziennego krzyża.
Dlaczego za tydzień w liturgii można 
używać koloru różowego? 
W tradycji chrześcijańskiej 4. Niedzie- 
la Wielkiego Postu to niedziela radości 
[Laetare]. W tym dniu można w liturgii 
użyć koloru różowego, który symboli-
zuje przerwę po ukończeniu pierw-
szej połowy okresu umartwienia. Nie- 
dziela Radości przypomina, że nasze 
umartwienia i wyrzeczenia w okresie 
Wielkiego Postu prowadzą do radości 
zmartwychwstania.

Dlaczego w Wielkim Poście 
obowiązuje kolor fioletowy? 
Kolorem liturgii Wielkiego Postu jest 
fiolet, który powstaje z przemieszania 
błękitu i czerwieni. Błękit symboli- 
zuje świat duchowy, nadprzyrodzo- 
ny; czerwień – ziemski oraz zmysłowy. 
Fiolet jest obrazem człowieka przy-
wiązanego do materii, ale tęskniące-
go za niebem.

Kazania pasyjne  
– niedziela, godz. 17.15

Kolejna katecheza w Hałcnowskiej Bazylice
„Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedyne-
go” – to temat katechezy, którą wygłosi ks. Da- 
mian Wąsek – teolog i duszpasterz, w najbliż-
szy wtorek 21 marca w Hałcnowskiej Bazyli-
ce. Katecheza rozpocznie się o godz. 19.00. 
Wcześniej o godz. 18.15 ks. Damian odprawi 
Mszę św. i wygłosi kazanie. 



 1. W ubiegłym tygodniu odbyły się w naszej 
parafii rekolekcje dla uczniów gimnazjum. 
Dziękujemy Księżom Katechetom za zorga-
nizowanie rekolekcji, a Księdzu Diakonowi 
za wygłoszone kazania.

 2. Dzisiaj o 17.15 zapraszamy na Gorzkie Ża- 
le z kazaniem pasyjnym. Podczas nabożeń-
stwa będzie zebrana tradycyjna składka na 
przygotowanie Grobu Pańskiego.

 3. W sobotę – 25 marca przypada uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości 
Życia. Podczas Mszy Św. o 18.00 zachęcamy 
do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Do 
puszek składamy ofiary na Diecezjalny Dom 
Matki i Dziecka.

 4. W sobotę przypada także jubileusz 25-lecia 
powołania diecezji bielsko-żywieckiej. 

  W tym dniu w bielskiej katedrze pw. św. Mi- 
kołaja o 10.00 odprawiona zostanie uroczy-
sta Msza Święta, w której uczestniczyć bę- 
dzie również delegacja z naszej parafii. Bę-
dziemy modlić się za całą naszą diecezję.

 5. W piątek – 24 marca o 17.30 zapraszamy  
na Drogę Krzyżową. Podczas nabożeństwa 
członkowie Szkolnego Koła Misyjnego zbie-
rają datki na adopcję serca dziecka z Afryki. 

 6. Przy stolikach z prasą można na- 
być wielkanocne świece na świą-
teczny stół. Dochód przeznaczo-
ny jest na cele charytatywne.

 7. Dziękujemy za posprzątanie ko- 
ścioła i ofiarę mieszkańcom blo-
ków POM – 24, 36, 40, 42 oraz 30 
przy Mickiewicza. W tym tygo- 
dniu prosimy mieszkańców Sta-
rych Bloków nr 1, 2 i 3.

 8. Dziękujemy za ofiary złożone podczas dzi- 
siejszej składki specjalnej na prowadzone 
prace remontowe.

Ogłoszenia duszpasterskie
19 – 26 marca

Msza wotywna o św. Janie Pawle II
22 marca – godz. 18.00

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną Świętego Jana Pawła II polecamy 
zmarłych: Janina Kurowska, Genowefa i Jan Adamczyk, Helena Biedroń, 
Józef Klocek, Józef Jędrysek, Jan Kozak, Maria Faruga, Leszek Waleryn, 
Franciszek Piotrowski w 6 rocznicę śmierci, Jadwiga Mrozowska, Tadeusz 
Baca, Aniela Baran, Józef Bańdura, Stefania Kozieł, Emil Nycz, Józef i Anna 
Nycz, Anna Milaniak, Michalina Adamczyk, Stefania Duda, Józef Sajdak 
z bratem Teofilem, Jan i Agnieszka Juras, Józef Matyszkowicz, Józef Kadłubicki, 
Zofia i Józef Marcak, Michał Fajfer z rodzicami, Józef Wadoń z żoną Anielą, 
Stanisław Wąsik z żoną Anną oraz synem Józefem, Anna Górniak z mężem 
i  rodzicami, Zofia Jarosz, Jerzy Orawin, Krystyna Szwed, Maria Niemczyk, 
Julian Zdunek, Maciej Wątorski, Krzysztof Łukawski, Jan Kozdrój, Stanisław 
Sporysz, Jerzy Kolber, Helena Jania, Zdzisław Wolf, Ireneusz Zieliński, Zofia 
Mikołajczyk, Fryderyk Szyjka, Helena Baniak, Jerzy Golik, Wiesław Welber, 
Zbigniew Rezik, Sabina Majer, Janina Sporysz, Władysława Szczerbowska, 
Zofia Zontek, Krystyna Stanek, Zdzisław Cygoń, Jadwiga Krzak, Wiesław 
Różański.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: o wyjście z nałogu alkoholizmu dla pewnej 
osoby, w intencji Bogu wiadomej, o błogosławieństwo Boże w rodzinie, w pewnej intencji, o bło- 
gosławieństwo Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla Natalii, o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 88 
rocznicę urodzin dla Józefy Piwczyk, w intencji Panu Bogu wiadomej.



NIEDZIELA – 19 marca
  7.00 † Stefania i Józef Kozieł  

z synem Józefem
  8.30 † Ludwik Curzydło w 32 r. śmierci
10.00 † Adam Michalak w 11 r. śmierci
11.30 † Stanisława Słoniszko w 4 r. śm.
11.30 † Radosław Korczyk
18.00 † Stanisław Andryszczak

PONIEDZIAŁEK – 20 marca
  6.30 † Józef Dróżdż
18.00 † Wanda Paleczna

WTOREK – 21 marca
  6.30 † Aniela Baran
  6.30 † Władysław Gliniak
18.00  O Boże błogosławieństwo w po-

dziękowaniu za otrzymane łaski 
z okazji 80 rocznicy urodzin

ŚRODA – 22 marca
  6.30 † Władysław Gliniak
  6.30 † Wiesław Różański
18.00  Wotywna do Św. Jana Pawła II

CZWARTEK – 23 marca
  6.30 † Jan i Maria Porwisz
  6.30 † Wiesław Różański
18.00 † Wanda Paleczna

PIĄTEK – 24 marca
  6.30 † Stefania Duda
18.00 † Antoni Korczyk z żoną Czesławą

SOBOTA – 25 marca
  6.30 † Jerzy Gabzdyl w 11 r. śm.  

z rodzicami
  6.30 † Stanisław Jaromin w 5 r. śm.
  6.30 † Zdzisław Cygoń
  6.30 † Władysław Gliniak
18.00 † Bogdan Andreas z rodzicami  

i teściami

NIEDZIELA – 26 marca
  7.00 † Edward Matysiak w 5 r. śmierci
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 2 r. śmierci
10.00 † Mieczysław Korczyk w r. śmierci
11.30  Dziękczynna z prośbą o Boże bło- 

gosławieństwo i opiekę Matki Bo-
żej dla Zofii z okazji 80 r. urodzin

18.00 † Józef Bułka w 3 rocznicę śmierci

Adres parafii:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel. 794 795 794 

   www.materdolorosa.pl;      www.facebook.com/materdolorosa.jawiszowice 
Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

zdjęcia: Jerzy Zajda; komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska; grafiki: Małgorzata Kuderska
Konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001

Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

Intencje mszalne
19 – 26 marca


