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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu 
 

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

Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą sie-
dział 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, Sama-
rytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie 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”, 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 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 tryskającym ku życiu wiecznemu». 
Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przy-
chodziła 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: «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 jed-
nak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele 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 kobiety. Kie-
dy 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 mó-
wili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne 
uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata». 
 

 



 

ŹRÓDŁO WODY ŻYCIA 
 

Pragnienie wody wyraża pra-
gnienie serca. Jezus mówiąc 
do Samarytanki: „Daj Mi pić” 
zaprasza ją, aby oddała Mu ca-
łe swoje życie w miłości. To 
wezwanie Jezus kieruje nie 
tylko do Samarytanki, ale do 
każdego z nas. W tym wezwa-
niu Chrystus domaga się bez-
warunkowego oddania. Odda-
nia bez reszty. Człowiek, który 
rozpozna Boga przychodzące-
go w Jezusie Chrystusie, od-
krywa w sobie niezaspokojone 
pragnienie miłości. Pragnienia 
tego nie może ugasić żadna 
ludzka rzeczywistość na tej 
ziemi.  

 
Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie 
 

Wiele dzieje się wokół nas  

i w nas samych. Wiadomości 

zdominowane są polityką i WI-

RUSEM. Każdy z nas musi się 

w tym znaleźć osobiście. Nikt za 

nas nie dokona życiowych  

wyborów, a wybierać muszę  

codziennie. Wybierać muszę 

między dobrem a złem, między 

Bogiem a światem, między  

ufnością a zwątpieniem. Pragnę 

w tym czasie przypomnieć nau-

kę katechizmową o czterech 

cnotach głównych:  
 

 

1.Roztropność  

2. Sprawiedliwość 

3. Wstrzemięźliwość 

4. Męstwo 
 

 

Drodzy Parafianie cnoty głów-

nie to nie tanie bohaterstwo czy 

czcze cwaniactwo i medialna 

mądrość – ja to wszystko wiem  

i nic mnie nie rusza. Te cnoty to 

umiejętność odniesienia mojego 

osobistego i społecznego życia 

do Boga mojego Stwórcy, Jego 

Syna Jezusa Chrystusa – mojego 

Zbawiciela i Ducha Świętego, 

który mnie umacnia swoją mo-

cą. Cnoty główne to wybór życia 

według prawa Bożego… Dziś, 

kiedy przeżywamy kolejny 

Wielki Post w naszym życiu  

i w dobie kiedy, tak wiele się 

dzieje wokół nas i w nas  

samych, dokonajmy na nowo 

konkretnych wyborów życio-

wych: żyję z Bogiem według 

cnót roztropności, sprawiedli-

wości, wstrzemięźliwości i mę-

stwa, albo żyję bez Boga…  

w lęku, strachu i bez nadziei.  
 

 

Wasz Proboszcz 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIELKOPOSTNE ŁASKI 
 

 

 

 

 

 

 

W okresie Wielkiego Postu 

możemy zyskać odpust zupełny 

za: 

- Uczestniczenie w nabożeń-

stwie Drogi Krzyżowej  

- Uczestniczenie w Gorzkich 

Żalach. 

- Odmówienie (w piątki) po 

Komunii św. modlitwy: 
 

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, 

upadam na kolana przed Twoim 

obliczem i z największą gorli-

wością ducha proszę Cię i bła-

gam, abyś wszczepił w moje 

serce najżywsze uczucia wiary, 

nadziei i miłości oraz prawdzi-

wą skruchę za moje grzechy  

i silną wolę poprawy. Oto  

z sercem przepełnionym wiel-

kim uczuciem i z boleścią oglą-

dam w duchu Twoje pięć ran  

i myślą się w nich zatapiam, 

pamiętając o tym, dobry Jezu, 

co już prorok Dawid włożył  

w Twoje usta: "Przebodli ręce 

moje i nogi, policzyli wszystkie 

kości moje"  

 

APEL DO UCZNIÓW 
I RODZICÓW 

 

Odwołane, z powodu obaw 

o zagrożenie koronawirusem 
zajęcia szkolne, to nie jest 
czas ferii. To nie jest czas 
wolny, podczas którego 
młodzież będzie się spotykać 
się na różnych imprezach. 
Ten błąd został popełniony 
we Włoszech, kiedy zarażo-
na wirusem młodzież, która 
nie chodziła do szkół, wy-
chodziła do klubów, na spo-
tkania towarzyskie, do re-

stauracji. Dlatego dzisiaj we 
Włoszech koronawirus zbie-
ra największe żniwo. Polscy 
rodzice powinni przekony-
wać swoje dzieci, że pozo-
stanie w domach ich dzieci 
jest ważnym czasem kwa-
rantanny, dającym ochronę 
im samym, ich rodzinom, 
całemu społeczeństwu. Dom 
to bezpieczne miejsce, o ile 
go nie opuścimy w czasie 
zagrożenia wirusem, dla 
własnego i innych bezpie-

czeństwa. Pozostanie w do-
mu w tym czasie będzie do-
wodem troski i odpowie-
dzialności.  
 

 

 



MĘŻCZYZNA  
I OJCIEC 

 
św. Józef  
z Nazaretu 
jest patro-
nem mężów 
i ojców. Ro-
dzina, jaką 
stworzył  
z Maryją  
i Jezusem, 

jest wzorem dla współcze-
snych rodzin, ale też obra-
zem Kościoła jako wspólnoty 
wierzących ludzi. Ojcowie 
Kościoła podkreślają, że nie-
przypadkowo Bóg wybrał Jó-
zefa. Był on najpokorniej-
szym mężczyzną na ziemi,  
a jego prawdziwie czysta mi-
łość stała się najdoskonalszą 
cnotą. Bóg wiedział, co robi. 
Dzisiaj o Józefie mówi się, że 
jest pierwszym spośród 
wszystkich świętych męż-
czyzn. Święta Teresa z Avila 
pisała, że o cokolwiek modli-
ła się do Pana Boga za jego 
wstawiennictwem, zawsze to 
otrzymywała. Módlmy się, za 
wstawiennictwem św. Józefa 
za mężczyzn i ojców w naszej 
Ojczyźnie, w naszym mieście 
i naszej parafii.  

 
16 marca 

św. Gabriel Lalemant, 
zakonnik i męczennik 

 

17 marca 
św. Patryk, 

biskup 
św. Gertruda, 

ksieni 
 

18 marca 
św. Cyryl Jerozolimski, 
biskup i doktor Kościoła 

św. Edward,  
męczennik 

 

19 marca 
św. Józef, 

Oblubieniec Najświętszej 
Maryi Panny 

 

20 marca 
św. Aleksandra, 

męczennica 
św. Maurycy Csak, 

męczennik 
 

21 marca 
św. Mikołaj z Flue, 

pustelnik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 
 

 

INTENCJA MODLITWY  
ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

marzec:   
 

Za kobiety,  
matki, żony i córki 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ks. Bronisław 

Markiewicz nie 

zrażał się przeciw-

nościami i praco-

wał dalej. Praw-

dziwie po Bożemu, 

spokojnie, systematycznie, bez żad-

nego lęku i obawy o powodzenie 

rozpoczętego, w tak trudnych wa-

runkach dzieła. „Wszystko w rękach 

Bożych”, tak zwykł mawiać. Bóg 

ten cały świat utrzymuje, ptaszki  

i zwierzęta, lasy, łany zboża, które 

rosną, rozwijają się na chwalę Jego. 

On też i nam zginąć nie pozwoli. 

Gdy nadeszło nieszczęście, gdy po-

żar nawiedził dom i spaliło się 

wszystko, co skrzętną, zapobiegliwą 

pracą stworzono, wyrzekł te pamięt-

ne słowa: „Bóg dał, Bóg wziął! 

Trzeba na nowo zabrać się do pra-

cy!“. I zabrał się do tej pracy i stwo-

rzył dzieło, które wzniosło się, wy-

olbrzymiało w przedsięwzięcie o gi-

gantycznych rozmiarach i które i po 

śmierci Jego łaską boską kierowane, 

mimo najbardziej niepomyślnych 

nieraz i trudnych warunków rozwija 

się ciągle dalej i rośnie. ( ze wspo-

mnień wychowanka zakładu  

w Miejscu Piastowym) 

 
 

FUNDAMENT  
WIARY  

 

Węzeł małżeń-

ski został usta-

nowiony przez 

samego Boga,  

a zawarte i dopełnione małżeństwo 

osób ochrzczonych nie może być 

nigdy rozwiązane. Węzeł wynikają-

cy z wolnego, ludzkiego aktu mał-

żonków i z dopełnienia małżeństwa 

jest odtąd rzeczywistością nieodwo-

łalną i daje początek przymierzu za-

gwarantowanemu wiernością Boga. 

Kościół nie ma takiej władzy, by 

wypowiadać się przeciw postano-

wieniu mądrości Bożej. Miłość mał-

żonków ze swej natury wymaga 

jedności i nierozerwalności ich oso-

bowej wspólnoty, która obejmuje 

całe ich życie: "A tak już nie są 

dwoje, lecz jedno ciało". 

 

 

 

KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ 
 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Gabrielu, przyjacielu, 
już nie mroź, łysych jest wielu. 

(16.03) 
 

Gdy na Gertrudy zjawią się bociany, 
to wiosna już rychło nastanie. 

(17.03) 
 

Przyjdzie święty Józef z pomocą, 
porówna dzień z nocą. 

(19.03) 
 

Od dnia dwudziestego marca 
zagrzewa słońce nawet starca. 

 
 

 

 

 



 
bł. Marceli Callo, 

męczennik 

 

Marceli urodził się 

we francuskim Ren-

nes 6 grudnia 1921 r. 

jako najstarszy  

z dziewięciorga dzieci niezamoż-

nych rodziców. W trzynastym roku 

życia zaczął pracę w drukarni. Nie 

był zadowolony z panującej tam at-

mosfery, koledzy razili go wulgar-

nym językiem, dlatego chętnie cho-

dził na zajęcia prowadzone przez 

członków Stowarzyszenia Młodych 

Robotników Katolickich. W marcu 

1943 r. podczas bombardowania, 

zginęła jego siostra, a on został wy-

słany na roboty do Niemiec. Trafił 

do fabryki produkującej rakiety,  

w której pracował po 11 godzin 

dziennie. Zaczął podupadać na 

zdrowiu. Kiedy znalazł w okolicy 

kaplicę, w której sprawowano  

w niedziele Mszę świętą, odzyskał 

siłę ducha. Zorganizował grupę 

sportową i teatralną. W 1944 roku 

został aresztowany. Oskarżenie 

brzmiało: "Jest pan za bardzo kato-

licki". Został wywieziony do obozu 

w Gotha, później do obozu we Flos-

senburgu, a na koniec w Mathausen-

Gusen. W duchu ufności w Bożą 

wolę, zachęcał współwięźniów do 

modlitwy. Skrajnie wycieńczony, 

zmarł 19 marca 1945 roku, w uro-

czystość św. Józefa. Beatyfikował 

go Jan Paweł II w 1987 roku. Wtedy 

Ojciec święty powiedział: "On przy-

pomina nam wszystkim, ludziom 

świeckim, duchownym, księżom, 

biskupom, o powszechnym wezwa-

niu do świętości i młodzieńczej du-

chowości, której tak bardzo potrze-

buje nasz zachodni świat, aby móc 

głosić Ewangelię".  

 

Okres II wojny światowej zaha-
mował rozwój zgromadzenia. 
Władze okupacyjne pozwalały na 
prace w szkołach powszechnych  
i zawodowych, ale zabraniały 
prowadzenia gimnazjów ogólno-
kształcących. Zgromadzenie mimo 
wszystko ostrożnie podejmowało 
tajne nauczanie. 24 kwietnia 1941 
roku gestapo w Pawlikowicach 
zamknęło tajne gimnazjum, a ks. 
Władysława Błądzińskiego wraz  
z innymi księżmi osadziło w wię-
zieniu w Krakowie. Księdza Błą-
dzińskiego przewieziono do obozu 
koncentracyjnego w Gross – Ro-
sen, gdzie zginął 8 września 1944 
roku. Ks. Wojciech Nierychlewski, 
dyrektor drukarni w Krakowie, 
zginął w Auschwitz 7 lutego 1942 
roku za działalność wydawniczą. 
Obydwaj kapłani zostali beatyfi-
kowani jako męczennicy przez św. 
Jana Pawła II w Warszawie, 13 
czerwca 1999 roku, w gronie 108 
męczenników II wojny światowej 
za wiarę. 

 (cdn) 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 
 

MICHALICI (8) 
 



 

Modlitwa Jezusowa jest cią-

głym przyzywaniem Jezusa, by wy-

pełnił ludzkie serce, aby człowiek 

przez Jezusa, z Jezusem i w Jezusie 

stał się zdolny wejść do niebieskiej 

ojczyzny – pisze ojciec Jerzy Szyran 

w „Traktacie o modlitwie Jezuso-

wej.”  

Najnowsza książka ojca Jerzego jest 

praktycznym przewodnikiem w co-

dziennej modlitwie, życiu ducho-

wym i sakramentalnym.   

– Kochać Jezusa znaczy więcej niż 

tylko zachowywać Jego przykaza-

nia. Kochać to pójść dalej - każdego 

dnia w budować relację z Bogiem  

i znosić z NIM wszelkie trudy ludz-

kiego życia. Miłość, która przejawia 

się w czynach: codzienne, wytrwałe 

wzywanie Świętego Imienia Jezus  

i całkowite zawierzenie oraz odda-

nie życia Jezusowi. Modlitwa Jezu-

sowa umacnia człowieka  w ducho-

wej walce, która rozgrywa się mię-

dzy dobrem a złem, między anioła-

mi a diabłem. Modlący się człowiek 

wzywa anioły, aby w nim samym 

toczyły walkę z nieprzyjacielem du-

szy – pisze ojciec Jerzy. Modlitwa 

Świętym Imieniem Jezus wprowa-

dza w ciszę Obecności Boga. –  

W dobie wdzierającego się wszędzie 

hałasu, który przekracza nawet progi 

kościelne i wypełnia gwarem słów  

i dźwięków Msze święte, adoracje  

i nabożeństwa, modlitwa Jezusowa 

jest alternatywą dla serc spragnio-

nych prostoty i ciszy – pisze ojciec 

Jerzy. Modlitwa Świętym Imieniem 

Jezus jest wejściem na drogę zjed-

noczenia z Bogiem a w swojej struk-

turze jest przypomina różaniec czy 

koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Centralnym bowiem punktem każ-

dego Pozdrowienia Anielskiego jest 

imię Jezus, zaś wołanie o Boże zmi-

łowanie nie jest niczym innym jak 

wołaniem do Boga Miłosierdzia: 

„miej miłosierdzie dla nas i całego 

świata.” – pisze ojciec Jerzy. Wzy-

wanie Świętego Imienia Jezus 

otwiera na Miłosierną Miłość Boga.  

BK 

 

 

 

PARAFIALNA BIBLIOTEKA 

„GABRIEL” 
 

Miłośników 

wartościowych 

i katolickich 

książek infor-

mujemy, że w dolnym kościele,  

w kawiarence „Pod skrzydłami”  

istnieje Parafialna Biblioteka Du-

chowa „Gabriel”. Pragniemy w każ-

dą czwartą niedzielę miesiąca od 

10.00 do 14.00 rekomendować cie-

kawe pozycje wydawnicze. Z uwagi 

na ograniczenia spowodowane za-

grożeniem wirusowym, biblioteczny 

cykl rozpoczniemy w niedzielę  - 29 

marca br. - prezentacją książki   

o. Jerzego Szyrana pt. „Traktat  

o modlitwie Jezusowej”.  

 

 

 

 

MODLITWA SERCA 
 



MODLITWY O USTANIE EPIDEMII: 
 

Boże Ojcze Wszechmogący, 

usłysz wołanie Twojego Ludu,  

dotkniętego chorobami duszy i ciała. 

Święty Boże, Święty mocny, 

Święty a Nieśmiertelny 

Zmiłuj się nad nami. 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny 

Wybaw nas Panie! 

Od nagłej i niespodzianej śmierci 

Zachowaj nas Panie! 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy 

Wysłuchaj nas Panie! 

Spraw Boże, abyśmy cieszyli się 

zawsze Twoim błogosławieństwem  

i wychwalali Cię  

za wszystkie dobrodziejstwa 

Otocz szczególną opieką Służbę 

Zdrowia, umocnij chorych i daj 

wieczne odpoczywanie zmarłym. 

Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, 

Jezu ufam Tobie. 

Święta Maryjo, uzdrowienie cho-

rych, módl się za nami. 

Wszyscy Święci Pańscy,  

módlcie się za nami. 

 
 

WAŻNA INFORMACJA 
 

W związku z zagrożeniem 

epidemią wywołaną koro-

nawirusem, do dnia 28 

marca br. odwołane są spo-

tkania grup parafialnych oraz wyda-

rzenia przez nie organizowane. Nie-

czynna będzie także parafialna ka-

wiarenka i biblioteka w dolnym ko-

ściele oraz Parafialny Klub Seniora. 

ŻYCZENIA I MODLITWA 
 

19 marca jest 

dniem imienin ks. 

Józefa Gibały, Dy-

rektora „Orato-

rium”, spowiednika 

i kaznodziei. Życzymy błogosła-

wieństwa Bożego, opieki Maryi  

i Patrona – św. Józefa. Pamiętaj-

my w swoich modlitwach o Sole-

nizancie. 

 
 
 

KAWIARENKA 
„POD SKRZYDŁAMI” 

 

Do 28 marca 

br. parafialna 

kawiarenka 

„Pod skrzy-

dłami” będzie 

nieczynna. O wznowieniu dzia-

łalności poinformujemy w sto-

sownym czasie. Wspólnoty peł-

niące kawiarenkowy dyżur po-

dejmą je w kolejności wg kalen-

darza. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 (+48) 15 842 22 60; (+48) 15 844 59 59 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

naszeslowo.stw@gmail.com 
 


