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(do użytku wewnętrznego) 
 

  

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». 
 



DAJ MI PIĆ 
 

Pragnienie wody wyraża pra-

gnienie serca. Jezus mówiąc do 

Samarytanki: „Daj Mi pić” za-

prasza ją, aby oddała Mu całe 

swoje życie w miłości. To we-

zwanie Jezus kieruje nie tylko do 

Samarytanki, ale do każdego  

z nas. W tym wezwaniu Chrystus 

domaga się bezwarunkowego od-

dania. Oddania bez reszty. Czło-

wiek, który rozpozna Boga przy-

chodzącego w Jezusie Chrystu-

sie, odkrywa w sobie niezaspoko-

jone pragnienie miłości. Pragnie-

nia tego nie może ugasić żadna 

ludzka rzeczywistość na tej zie-

mi.  
 

 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie 

Trwamy w przeżywaniu Wielkie-

go Postu. Na kazaniach wielko-

postnych słyszymy o MODLI-

TWIE, POŚCIE i JAŁMUŻNIE. 

Są to bardzo piękne i często sły-

szane słowa w kościołach, może 

nawet dla nas są one już oklepane 

i nie przekładają się na codzienne 

życie.  Zapytajmy więc konkret-

nie: czym są uczynki miłosier-

dzia? Na czym one polegają? – 

wszak Wielki Post skłania do ich 

praktykowania w codzienności.  

 „Uczynkami miłosierdzia są dzie-

ła miłości, poprzez które poma-

gamy bliźnim w potrzebach ciała  

i duszy. Pouczać, radzić, pocie-

szać, umacniać, jak również prze-

baczać i krzywdy cierpliwie znosić 

- to uczynki miłosierdzia co do du-

szy. Uczynki miłosierdzia co do 

ciała polegają zwłaszcza na tym, 

by głodnych nakarmić, bezdom-

nym dać dach nad głową, nagich 

przyodziać, chorych i więźniów 

nawiedzać, umarłych grzebać. 

Spośród tych czynów jałmużna 

dana ubogim jest jednym z pod-

stawowych świadectw miłości bra-

terskiej; jest ona także praktyko-

waniem sprawiedliwości, która 

podoba się Bogu” (Katechizm 

Kościoła Katolickiego 2447) 

Papież Franciszek tak do nas kato-

lików mówi: „Jest moim gorącym 

życzeniem, aby chrześcijanie 

przemyśleli podczas Wielkiego 

Postu uczynki miłosierdzia wzglę-

dem ciała i względem ducha. Bę-

dzie to sposobem na obudzenie 

naszego sumienia, często uśpione-

go w obliczu dramatu ubóstwa,  

a także umożliwi nam coraz głęb-

sze wejście w serce Ewangelii, 

gdzie ubodzy są uprzywilejowani 

dla Bożego miłosierdzia. Przepo-

wiadanie Jezusa przedstawia te 

uczynki miłosierdzia, abyśmy 

mogli poznać, czy żyjemy jak Je-

go uczniowie, czy też nie.”  

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



(Papież Franciszek, bulla Mise-

ricordiae vultus).  

Dziś, w kolejną tygodniu przygo-

towania do radosnych przeżyć 

Wielkanocy, przedstawmy w spo-

sób usystematyzowany uczynki 

miłosierdzia. Istnieje czternaście 

rodzajów uczynków miłosierdzia, 

siedem względem ciała i siedem 

względem duszy. 

Uczynki miłosierdzia względem 

ciała: 

1. Głodnych nakarmić 

2. Spragnionych napoić 

3. Nagich przyodziać 

4. Podróżnych w dom przyjąć 

5. Więźniów pocieszać 

6. Chorych nawiedzać 

7. Umarłych pogrzebać 

Uczynki miłosierdzia względem 

duszy: 

1. Grzesznych upominać 

2. Nieumiejętnych pouczać 

3. Wątpiącym dobrze radzić 

4. Strapionych pocieszać 

5. Krzywdy cierpliwie znosić 

6. Urazy chętnie darować 

7. Modlić się za żywych i umar-

łych. 

Większość uczynków miłosierdzia 

względem ciała wymienił Chry-

stus Pan opisując Sąd Ostateczny. 

Listę uczynków miłosierdzia 

względem duszy Kościół zaczerp-

nął z innych tekstów zawartych  

w Biblii jak również z czynów  

i nauczania samego Chrystusa: 

przebaczenia, upomnienia brater-

skiego, rady, znoszenia cierpienia. 

Zapytaj siebie: który uczynek, ze 

względu na miłość do Chrystusa, 

w sposób szczególny praktykuję 

od środy popielcowej? 

Wasz Proboszcz.  

 

 

 
 

 

 

KRZYŻU, SŁODYCZY MOJA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patrząc na mękę Zbawiciela, 
mamy rozpłomieniać serca 
nasze miłością ku bliźnim, 
większym pragnieniem, aby 
jak najwięcej dusz do Boga 
pociągnąć i zbawić. Szanuj 
Chrystusa w bliźnim, spocz-
nij w Chrystusie ukrzyżowa-
nym, staraj się pokochać 
krzyż: Krzyżu, słodyczy mo-
ja!  
 

 



WIELKOPOSTNE UCZYNKI 
 

 

Wielkopostnymi uczynkami są 

dzieła miłości, przez które przy-

chodzimy z pomocą naszemu 

bliźniemu w potrzebach jego cia-

ła i duszy. Pouczać, radzić, po-

cieszać, umacniać, jak również 

przebaczać i krzywdy cierpliwie 

znosić – to uczynki miłosierdzia 

co do duszy. Uczynki miłosier-

dzia co do ciała polegają zwłasz-

cza na tym, by głodnych nakar-

mić, bezdomnym dać dach nad 

głową, nagich przyodziać, cho-

rych i więźniów nawiedzać, 

umarłych grzebać. Spośród tych 

czynów jałmużna dana ubogim 

jest jednym z podstawowych 

świadectw miłości braterskiej; 

jest ona także praktykowaniem 

sprawiedliwości, która podoba 

się Bogu.            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 MARCA 
św. Krystyna,  
męczennica 

św. Patrycja  
z Nikomedii,  
męczennica 

 

14 MARCA 
św. Matylda 

 

15 MARCA 
św. Klemens Maria 

Hofbauer,  
prezbiter 

św. Ludwika  
de Marillac,  
zakonnica 

 

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 

 

 
 

W okresie Wielkiego Postu  
za uczestniczenie  
w nabożeństwie  
Drogi Krzyżowej  
i Gorzkich Żalach  
możemy zyskać  
odpust zupełny. 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

W jubileuszowej  „Sztafecie 

modlitwy” w tym tygodniu na-

szą modlitwą i wielkopostnymi 

wyrzeczeniami wspierajmy  

mieszkańców ulicy 
 

Żeromskiego 3 
 

 

Rok liturgiczny (3) – Wielkanoc 
 

Angielskie sło-

wo Easter 

oznaczające 

Wielkanoc, 

wiąże się ze sta-

rogermańskimi 

rytami płodno-

ści i boginią ju-

trzenki o imieniu Eastre. Do 

dziś, świętując Wielkanoc, 

spożywamy jajka, które mają 

niewiele wspólnego z chrześci-

jańską symboliką, za to bar-

dzo wyraźnie łączą się z po-

gańskimi obrzędami płodno-

ści. Chrześcijaństwo  przejęło  

i przekształciło wiele prasta-

rych pogańskich świąt, sławią-

cych naturalny, doroczny rytm 

życia przyrody i nadało im 

nowe znaczenie (Wiara dla 

przyszłości. Nowy katechizm 

wiary katolickiej, Warszawa 

1999). 
 

Wielkanoc, podobnie jak Boże 

Narodzenie, jest oddzielnym 

okresem, a nie tylko świętem 

przypadającym na dany dzień. 

Zaczyna się ona w Poranek 

Wielkanocny i trwa aż do Zielo-

nych Świątek – pamiątki Zesła-

nia Ducha Świętego. Czytania, 

 
 
 

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) 

 

 

 

CZYTAM KATECHIZM (67) 
 

 

 



których słuchamy przez te sie-

dem tygodni, mówią o tym, że 

nie jesteśmy wyznawcami daw-

no umarłego proroka, ale zmar-

twychwstałym ludem żyjącego 

Zbawiciela. Do Okresu Wielka-

nocnego należą też święta 

Wniebowstąpienia Jezusa  

i święto Zesłania Ducha Święte-

go.  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

Krzyczę jak poraniony ślepiec – 

Jezusie Synu Dawida ulituj się 

nade mną!  

Krzyczę jak niewidomy żebrak 

Bartymeusz przed bramą Jery-

cha – Jezusie Synu Dawida uli-

tuj się nad Polską!  

Krzyczę jak ślepiec i nędzarz – 

Jezusie Królu Miłosierdzia ura-

tuj ojczyznę aby nie stała się 

martwym morzem i ruiną spo-

pieloną przez wojnę!  

Krzyczę jak bezsilny nędzarz – 

Jezusie ratuj Polskę od powie-

trza, głodu, ognia i wojny! A Je-

zus Król Miłości przechodzi 

przez bramy i ulice mojego mia-

sta i ojczyzny A Jezus pragnie 

leczyć i uzdrawiać wszystkie po-

ranione serca i dusze. A Jezus 

Król Miłosierdzia przychodzi 

pomimo serc i drzwi zamknię-

tych. A Jezus Zmartwychwstały 

staje pośrodku nas i mówi – Po-

kój wam.   

BK      
 

 

 

 
 

ŻYCZENIA I MODLITWA 
 

 

 

 

 

12 marca imieniny świętuje 

nasz duszpasterz, spowied-

nik i kaznodzieja ks. Grze-

gorz Paszkowski. Wspólnota 

Parafialna życzy błogosła-

wieństwa Bożego, opieki Ma-

ryi i Patrona. W naszych mo-

dlitwach pamiętajmy o Sole-

nizancie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRZYCZĘ 
 

 

 
 

 

 
 

INTENCJA ZA MIASTO 
 STALOWA WOLA 

 
 
 

marzec: 
 Za kobiety, matki, żony  

i córki. 
 



NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

 

 

 

 

Za tydzień  

„niedziela inwestycyjna”.  

Zebrane fundusze będą przezna-

czone na ołtarz  

św. Michała Archanioła  

oraz bł. ks. Markiewicza.  

Ofiarę można złożyć na tacę lub 

„on-line” na parafialne konto: 
 

NADSAŃSKI  

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040  

9092 2000 0001 
 

Wszystkim ofiarodawcom -   

za życzliwe wsparcie serdeczne 

dziękujemy. „Bóg zapłać”.        

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY  
 

Katolickie Stowarzyszenie Mło-

dzieży Diecezji Sandomierskiej 

wraz z Wydziałem Duszpaster-

skim Kurii Diecezjalnej w San-

domierzu zaprasza do wzięcia 

udziału w konkursie na najład-

niejszą palmę wielkanocną. 

Kategoria I 

parafie/szkoły/wspólnoty para-

fialne (KSM, OAZA, AK itp.); 
 

Kategoria II 

osoby, które indywidualnie wy-

konają palmę. 

Prace przesyłamy na adres mail 

ksm.sandomierz@gmail.com  

w formie zdjęcia z opisem lub 

filmu przedstawiającego wyko-

naną palmę. 

 

Termin wysłania prac: 

 29.03.2023 r. 

 

 

 

 

W WIELKIM POŚCIE  
 

Droga Krzyżowa   

piątek 

dla dzieci: godz. 16.30 

dla młodzieży i dorosłych 

godz. 7.30 i 17.15 
 

Nabożeństwo  

o 17.15 prowadzą:  
  

24 marca – Róże Różańcowe  

26 marca – Bractwo Adoracji 

31 marca – wszyscy wierni 
                                                                                                                                              

Nabożeństwo  

Gorzkich Żali 

niedziela godz. 17.00  

 

http://www.stalowawola-michalici.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:konkurs-plastyczny-na-najpiekniejsza-palme-wielkanocna-2023&catid=29&Itemid=156
mailto:ksm.sandomierz@gmail.com


OAZA NEBO 
 

 

 

 

 

 

 

Do wakacji pozostało jeszcze tro-

chę czasu, ale już teraz warto je 

zaplanować.  

Dzieci i młodzież zapraszamy do 

udziału w michalickich turnusach 

oazowych, które odbędą w nastę-

pujących terminach: 
 

14 – 25 lipca  

 Jarosławiec nad morzem  

Oaza Dzieci Bożych  

(po 4 i 5 klasie SP)  
 

14 – 30 lipca  

Miejsce Piastowe  

Oaza Nowej Drogi  

(po 6,7 i 8 klasie SP) 
 

9 -25 sierpnia  

 Jarosławiec nad morzem  

Oaza Nowego Życia I  

(po 1 klasie szkoły średniej) 
 

9 – 25 sierpnia  

 Jarosławiec nad morzem  

Oaza Nowego Życia II  

(po I stopniu ONŻ) 
 

9 – 25 sierpnia  

– Kraków – 

Oaza Nowego Życia III –  

(po II stopniu ONŻ) 
 

Informacje i zapisy przez stronę:  

oazanebo.pl 

INSYGNIA TOŻSAMOŚCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeł w koronie, biało czerwony 

sztandar, częstochowskie obli-

cze Matki i Jan Paweł II. To in-

sygnia naszej narodowej – pol-

skiej tożsamości. Dziś demony 

podłości próbują jedno z nich 

zniszczyć, obrzydzić i odebrać – 

głównie młodemu pokoleniu. Je-

śli teraz na to pozwolimy, 

wkrótce rozzuchwaleni naszą 

bezczynnością, zabiorą się za 

pozostałe insygnia. Najwyższy 

czas za Janem Pawłem powtó-

rzyć: „Niech zstąpi Duch Twój  

i odnowi oblicze ziemi, tej zie-

mi” i czynić wszystko, żeby  na-

szych insygniów tożsamości nikt 

nigdy nie ważył się naruszyć.  

(p-Q) 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 
 

www.stalowawola-michalici.pl 

www.stalowawola.michalici.pl 

 

 


