
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 go-
dziny. 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». Po-
wiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głę-
boka. 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 sy-
nowie, 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 Nie-
go kobieta: «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». Odpowiedział jej Jezus: [...] 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; potrze-
ba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła 
do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kie-
dy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem 
Nim Ja, który z tobą mówię»”.
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Niedzielne espresso             z Proboszczem

Rozalia  BajerRozalia  Bajer

Witold Gombrowicz lubił przedstawiać się gościom jako lokaj. 
Najpierw spędzał z nimi parę chwil, potem wychodził. Po chwili 
wracał i jak gdyby nigdy nic pytał, czy jego lokaj dobrze ich przyjął.

Samarytanka zobaczyła siedzącego przy studni zmęczonego męż-
czyznę. Pomimo uzasadnionych obaw podjęła z nim rozmowę, któ-
ra doprowadziła do odkrycia prawdy o oczekiwanym Mesjaszu. 

W filmie Jedwab francuski przedsiębiorca wędruje po Japonii. 
Przewodnik pyta go: – Kim jesteś? – Nazywam się Hervé Joncour.  
– Wiem. – Zajmuję się handlem. – To twój zawód. Pytałem, kim jesteś.

3.   N i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u 



W kościele i w dolnej kaplicy wprowadziliśmy system świec wotywnych. To specjalny stojak ze 
świecznikami, w których umieszczamy świece, znajdujące się na bocznej półce. Zapalamy je używa-
jąc zapalniczki z bocznej kieszeni stojaka. Składamy ofiarę na prace prowadzone w kościele i dolnej 
kaplicy, a także na utrzymanie stojaka.
Płomień świecy zawsze dąży ku górze; wraz z nim podążają do Boga nasze prośby i podziękowania, 
przede wszystkim intencje modlitewne za naszych zmarłych, szczególnie za tych, których grobów 
nie odwiedzamy codziennie. Zapalone świece – ich płomienie –  niejako przedłużają nasze modli-
twy. Wychodzimy z kościoła, a zapalona świeca jeszcze przez długi czas przypomina nasze intencje 
modlitewne, kierowane do Boga za wstawiennictwem Matki Bożej.

System świec wotywnych w kościele i dolnej kaplicy



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc 
syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia objęła 
opieką. Dziękujemy parafialnej Oazie Rodzin 
za zaangażowanie w zbieranie ofiar na ten cel.

 2. O godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym, które wygłosi diakon Jakub Michalik. Pod- 
czas nabożeństwa zostanie zebrana tradycyj-
na składka na przygotowanie Grobu Pańskiego.

 3. W piątek – 20 marca, o godz. 17.30, zaprasza-
my na Drogę Krzyżową.

 4. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezusa 
Miłosiernego, z lewej strony ołtarza, składa- 
my do puszki ofiary na jałmużnę wielkopo-
stną, w całości przeznaczoną na działalność 
parafialnej grupy Caritas.

 5. W wyznaczonych miejscach lub przez stronę 
internetową www.faustyna.bielsko.pl trwają 
zapisy na pieszą diecezjalną pielgrzymkę do 

Łagiewnik w dniach od 30 kwietnia do 3 ma-
ja. Szczegóły na plakacie w gablocie. 

 6. Przypominamy, że w miesiącu kwietniu nie 
będzie Mszy Świętej chrzcielnej w pierwszą 
niedzielę miesiąca, ale dopiero w Poniedzia-
łek Wielkanocny (13 kwietnia). Kandydatów 
do chrztu prosimy zgłaszać w kancelarii pa-
rafialnej. 

 7. Przy stolikach z prasą są jeszcze do nabycia 
ostatnie egzemplarze „Zdrapki Wielkopostnej”.

 8. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościo-
ła i złożoną ofiarę mieszkańcom Starych Blo-
ków numer 47 i 48. W tym tygodniu prosimy 
mieszkańców bloków numer 49 i 50.

 9. W przyszłą niedzielę składka specjalna uzupeł- 
niająca na dokończenie remontu na dolnym 
poziomie plebanii. 

Ogłoszenia parafialne
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 500 127 217; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 15 marca
  7.00 † Wojciech Pilarski z dziadkami
  8.30 † Aniela i Józef Smrek
10.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Krystyny z okazji imienin

11.30 † Jan i Wanda Ziółkowscy z rodzicami
18.00 † Jan i Zofia Pinda oraz † Piotr i Aniela 

Pawlus
PONIEDZIAŁEK – 16 marca
  6.30 † Stefania i Stanisław Rachwalscy 

oraz † Marianna Mackowiak 
  6.30 † Ryszard Drewniak w 6 r. śmierci
18.00 † Stefan Gąsiorek z rodzicami i teściami 

oraz † zmarli z rodziny Gąciarz
18.00 † Tomasz Czul
WTOREK – 17 marca
  6.30 † Teresa Jędrzejek w 11 r. śmierci
18.00 † Barbara Hotloś w 2 r. śmierci
18.00 † Franciszek Piotrowski 
ŚRODA – 18 marca
  6.30 † Józef Kawka
  6.30 † Maria Krauzowicz
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-
sławieństwo Boże dla mieszkańców 
i sprzątających ze Starych Bloków nr 
35;  o błogosławieństwo Boże, zdrowie 
i opiekę MB dla Danuty Łosiewskiej 
i całej rodziny;  o błogosławieństwo Bo- 
że, zdrowie i opiekę MB dla Stanisła-
wy Grzywy z okazji 80 urodzin; † Ma- 
rian Pałka z zięciem Andrzejem; † Jó- 
zef Przewoźnik w 15 r. śmierci; † Zbi-
gniew Pyrek; † Adam Pędziwiatr; † Jan 
Jarmundowicz; † Ryszard Gibas; † Le- 
szek Kramarczyk; † Józef Ligęza; † An-
na Piotrowska; † Stanisław Jastrząb; 
† Zofia Kapusta; † Alicja Zielińska. 

CZWARTEK – 19 marca
  6.30 † Józef Szczerba
  6.30 † Krystyna i Brunon Bam
18.00  † Józef Gocal
18.00 † Aniela Odrowąż
PIĄTEK – 20 marca
 6.30 † Józef Dróżdż
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Adama z okazji 70 urodzin

18.00 † Ryszard Żmuda
SOBOTA – 21 marca
  6.30 † Maria Krauzowicz
  6.30 † Anna Piotrowska
  6.30 † Rozalia Rydz
18.00 † Józef Kocoń
NIEDZIELA – 22 marca
  7.00 † Sylwester Majewski w 3 r. śmierci
  8.30 † Za zmarłych z rodzin 

Broszkiewiczów i Dźwigajów
10.00 † Stanisława Słoniszko w 6 r. śmierci
11.30 † Antoni i Czesława Korczyk
18.00 Za parafian
 Msza wotywna ku czci św. Jana Pawła II

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosi- 
my: w intencji Bogu wiadomej;  błogosławieństwo 
Boże dla Marka z okazji urodzin.
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana 
Pawła II polecamy zmarłych: Jadwiga Hałat, Jan 
Jarmundowicz, Leszek Kramarczyk, Władysław La- 
chendro, Krzysztof Małysiak, Andrzej Łyczko, Józef 
Kawka, Jadwiga Gomularz, Krystyna Radwan, Józef 
Żmuda, Helena Moskała, Ema Bogacz, Zofia Kubik, 
Konstancja Gocal, Irena Kraus, Maria Nycz, Zdzi-
sław Żak, Franciszek Adamaszek, Małgorzata Pło-
skonka, Janina Szczerba, Jan Wadoń, Józef Wąsik 
z rodzicami, Anna Górniak z mężem i z rodzicami, Jó- 
zef Wadoń z żoną Anielą.  


