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1. Pan Jezus przebywał na niej czterdzieści dni
2. W tej miejscowości Pan Jezus spotkał w 

dzisiejszej Ewangelii kobietę. 
3. Gdzie synowie Izraela rozbili obóz (pierwsze 

czytanie)
4. Składa się ją w wielkim poście do skarbonki. 
5. Oddala nas od Pana Boga. 
6. …. głos Pana, serc nie zatwardzajcie! (refren 

dzisiejszego psalmu)
7. Jeden z apostołów, „zwany Didymos”, 

niewierny. 
8. Kto jest autorem dzisiejszego drugiego 

czytania. 
9. Autor dzisiejszej Ewangelii. 
10. Szatan kazał Panu Jezusowi zamienić go w 

chleb. 

11. Prywatna rozmowa z Panem Bogiem. 

Zadanie na niedzielę

Kolorowanka: "Szatan kusi Pana Jezusa" 
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Pierwsze czytanie (Wj 17, 3-7)
Woda wydobyta ze skały
Psalm (Ps 95 (94)
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
Drugie czytanie (Rz 5, 1-2. 5-8)
Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego
Ewangelia (J 4, 5-42)
Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus  przybył  do  miasta  samarytańskiego  zwanego
Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swe-
mu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczo-
ny 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 ucznio-
wie 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 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 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
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 oddawali
cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jero-
zolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nad-
chodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jero-
zolimie  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  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 Mes-
jasz,  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.  Kiedy  więc  Sama-
rytanie 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, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy
i  wiemy,  że  On  prawdziwie  jest  Zbawicielem
świata».

Czwartek, 19. marca
Uroczystość  Świętego  Józefa,
Oblubieńca  Najświętszej  Maryi
Panny. 

PAPIESKA INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY
NA MIESIĄC MARZEC:

Intencja ewangelizacyjna:

Katolicy w Chinach. Módlmy się, aby Kościół w Chinach 
trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.
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Cud w Bolsena i Orvieto

Bolsena

Kolejny  cud  eucharystyczny,
który  wydarzył  się  w  1263r.
związany jest  z  dwoma włos-
kimi miastami – Bolseną i Or-
vieto. Miasta te leżą w sąsiedz-
twie. Oba są pięknie położone
– Bolsena  nad  jeziorem o  tej
samej  nazwie,  Orvieto  na
szczycie wulkanicznego wzgó-
rza. 

Historia  tego  cudu związana jest z osobą księdza Piotra
z Pragi. Kapłan ten, w związku z wątpliwościami dotyczą-
cymi  realnej  obecności  Chrystusa  w  Najświętszym  Sakra-
mencie udał się do Rzymu do grobu św. Piotra i Pawła z pro-
śbą o łaskę wiary.  Pielgrzymując dalej  pątniczym szlakiem
dotarł  do  Bolseny.  Tam,  sprawując  Eucharystię,  rozdając
wiernym Komunię, z Hostii po dłoni kapłana zaczęły lecieć
krople  Krwi.  Chciał  ukryć  to  zdarzenie i schował Hostię
w  korporał  i  wówczas  2  krople  spadły  na  kamienną
posadzkę.  Szczęśliwie  w pobliskim Orvieto  przebywał  pa-
pież  Urban  IV i  czym  prędzej  posłał  do  Bolseny  swoich
teologów,  którzy  potwierdzili  prawdziwość  faktu,  zabrali
relikwię i wyruszyli z powrotem do Orvieto. Ojciec Święty
wyszedł  im  wówczas na spotkanie, wziął korporał z Hostią
z ich rąk i ukazał licznie zgromadzonym wiernym. To właś-
nie wydarzenie uznaje się za początek odprawiania procesji
Bożego Ciała. 

Dla godnego uczczenia cudu eucharystycznego i relikwii
w Orvieto wzniesiono piękną gotycką katedrę - jedno z arcy-
dzieł  światowej  architektury.  Dla  Hostii  i  zakrwawionego
korporału  -  umieszczonych  w  specjalnym  relikwiarzu  ze
złota, srebra i emalii - wybudowano specjalną Kaplicę Kor-
porału. Zachowano też skrwawione kamienie z bolseńskiego
kościoła.  Jeden  z  nich  został  wmurowany  w  ścianę  za
ołtarzem, przy którym zdarzył  się cud, drugi - włożony do
relikwiarza czci się dziś w czasie procesji Bożego Ciała.

Oriveto
Do 1990 r.  Orvieto odwiedziło 40 papieży.  Szczególnie

uroczyście przeżywa się w tym mieście dzień Bożego Ciała.
Procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiarzem prze-
chodzi  wówczas  przez  najważniejsze  ulice  i  place  miasta.
Poprzedza ją trzystuosobowy orszak historyczny. W 1990 r.
uroczystościom w Orvieto przewodniczył Ojciec Święty Jan
Paweł II.  A w Bolsenie i  Orvieto od siedmiu stuleci  wciąż
dzieją się nadzwyczajne zjawiska. W kroplach Najświętszej
Krwi  na  kamieniach  i  korporale  można  niekiedy  dostrzec
postać  Jezusa  z  Nazaretu.  Wierni  oddający  cześć  Naj-
świętszemu Sakramentowi doznają tu łask i uzdrowień.

Ewa Rola

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE
1. Dzisiaj po mszach świętych, zbiórka dobrowolnych ofiar
na działalności naszego parafialnego biuletynu. Dziękujemy
za wsparcie!
2.  W  związku  z  decyzją  władz  państwowych  o
wprowadzeniu  kwarantanny  w  naszym  kraju,
informujemy,  że  planowany  kurs  ALPHA  został
przesunięty  na  inny  termin.  O  terminie  rozpoczęcia
kursu poinformujemy. W najbliższy czwartek, nie będzie
spotkania ALPHA PLUS. 
3.  Zachęcamy  do  adoracji  Najświętszego  Sakramentu
każdego  dnia  wielkiego  postu  w  górnym  kościele  w
godzinach  18.30  -  21.00.  W  środy  o  18.45  katecheza
wielkopostna. Od dzisiaj, przez 9. kolejnych dni o g. 19.00,
20.00 i  21.00  będziemy śpiewać suplikacje „Święty  Boże,
Święty  Mocny,  Święty  Nieśmiertelny..”  w  intencji
zaprzestania rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym
kraju i na świecie.
4. Nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa w piątki: o g.
8.30, o g. 17.30 dla dzieci w górnym kościele, o g. 17.30
dla dorosłych w dolnym kościele, o g. 19.30 dla młodzieży
i pracujących do późna w dolnym kościele. Nabożeństwo
Gorzkich Żali w niedzielę o g. 17.00. 

5.  W  środę  nie  będzie  spotkania  kandydatów  do
sakramentu bierzmowania. 

6.  W  czwartek  obchodzimy  uroczystość  św.  Józefa,
Oblubieńca  Najświętszej  Maryi  Panny.  Jest  to  także  dzień
imienin ks. Józefa, pamiętajmy w modlitwie!

7.  W piątek  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w kaplicy
adoracji  od  g.  9.00  do  g.  17.00.  Koronka  do  Bożego
Miłosierdzia  o  g.  15.00,  a  o  g.  17.00  w  dolnym  kościele
różaniec  w  intencji  pokoju  na  świecie,  po  nim  o  17.30
nabożeństwo drogi krzyżowej.

8.  Zachęcamy  do  czytania  prasy  katolickiej,  odwiedzania
naszej parafialnej strony internetowej oraz do zabrania ze sobą
naszego  parafialnego  biuletynu.  Dzisiaj  artykuł  o  cudzie
eucharystycznym  w  Orvieto.  Z  tyłu  kościoła  dostępne  są
również skarbonki jałmużny wielkopostnej, można zabrać ze
sobą  „tutkę  charytatywną”,  którą  należy   wypełnić
produktami  spożywczymi  i  dostarczyć  do  zakrystii.  W
sklepiku parafialnym dostępne są świece „paschaliki” w cenie
10 zł.
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Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2020…

„Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny
czas  sprzyjający naszemu nawróceniu.  Ta  nowa szansa  powinna wzbudzić  w nas
poczucie  wdzięczności  i  otrząsnąć  nas  z  odrętwienia.  Pomimo  niekiedy  nawet
dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata,
ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie
zrywać z nami dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas
grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna
spadły  wszystkie  nasze  grzechy,  aż  po  „zwrócenie  się  Boga  przeciwko  samemu
sobie”, jak powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Istotnie Bóg
miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).

Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Tajemnicę
Paschalną swego Syna,  nie jest  jak ten przypisywany   mieszkańcom Aten,  którzy
„poświęcali  czas  jedynie  albo  mówieniu  o  czymś,  albo  wysłuchiwaniu  czegoś
nowego” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i powierzchowną
ciekawością jest cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych czasach może
również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego przekazu.”

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 16.03. 2020  Wtorek  17.03.2020

8.00 1. +Karol DAWIEC (XV)
2. wolna intencja.
3. wolna intencja. 

8.00 1. +Karol DAWIEC (XVI)
2. wolna intencja.
3. wolna intencja.

18.00 1. ++Kazimierz i Jego rodzice: Katarzyna i Antoni.
2. +mama Krystyna w 5. rocznicę śmierci. 
3. wolna intencja. 

18.00 1. +Zbigniew MŁODZIANOWSKI oraz ++z rodziny.
2. ++z rodziny PIOTRYKOWSKICH i CHMAJ.
3. wolna intencja. 

 Środa  18.03.2020 Czwartek  19.03.2020
8.00 1. +Karol DAWIEC (XVII)

2. wolna intencja
8.00 1. +Karol DAWIEC (XVIII)

2. wolna intencja.
18.00 1. ++rodzice: Józef w dniu urodzin i +Agnieszka.

2. +Leonia KAIM i Ludwik KAIM w 9. rocznicę 
śmierci. 
3. +Tadeusz SAWALA w 3. r. śmierci. 

18.00 1. Dziękczynna w int. ks. Józefa, za wieloletnią 
posługę kapłańską w Szemudzie. 
2. ++Józef i Edward ŚLAZYK. 
3. wolna intencja.

 Piątek  20.03.2020   Sobota  21.03.2020
8.00

18.00

1. +Dariusz PIERNICKI w 7. Miesiąc po śmierci. 
2. +Karol DAWIEC (XIX)

1.  +Roman  w  13.  roczniecę  śmierci  oraz  +żona
Eleonora. 
2.  W intencji  Marysi  z  okazji  18  r.  urodzin  z  po-
dziękowaniem  za  otrzymane  łaski  z  prośbą  o  Boże
błogosławieństwo  i  opiekę  Matki  Bożej  oraz  w int.
Oliwii z 5. Rocznicę urodzin. 

8.00 1. +Karol DAWIEC (XX)
2. +Regina PIECIUN w 10. R. śmierci oraz ++ z 
rodziny. 
3. Za Jarosława PIĄTEK w dniu urodzin o Bożą 
opiekę. 

18.00 1. ++Rodzice: Jan i Stefania. 
2. +Jan PETKE oraz ++z rodziny PETKE oraz 
PIERNICKICH.

Niedziela   22.03. 2020    IV Niedziela Wielkiego Postu
7.30 +Józef i Józefa DAWCZAK oraz ++ z rodziny. 
9.00 1. +Adam KISTOWSKI oraz +BRAT Józef

2. +Stanisław BAŃKOWSKI w 4. r. śmierci. 
9.15 /dk/  ++RODZICE: Joanna w 15. R. śmierci oraz Józef BROWARCZYK.
10.30 1. +Tadeusz HINC w 4. r. śmierci.

2. +MAMA Józefa.  
11.00 /dk/  + Eugeniusz w 19. r. śmierci.  
12.00 1. +Karol DAWIEC (XXI)

2. ++Stanisław WOLIŃSKI w 21. r. śm. oraz Jego ++ rodzice, rodzeństwo i +Janusz. 
13.15 1. W int. Patryka w 18. r. urodzin, o Boże błog., wszelkie łaski i op. MB

oraz w int. Lenki w 8. r. urodzin oraz Kacpra w 3 r. urodzin. 
2. ++ RODZICE: Kazimierz i Wiktoria WÓJTOWICZ oraz +Barbara BUKOWSKA.  

18.00 +Stefan w 27. r. śmierci. 
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