
Komentarz  
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Musiała mieć w sobie coś intrygującego skoro 
aż pięciu próbowało związać z nią swoje życie 
zanim ją odrzuciło. Musiała być też głęboko 
zraniona i upokorzona skoro tych pięciu wrę-
czyło jej list rozwodowy mówiąc, że jest inna 
niż im się wydawało. Do tego niezwykłego 
spotkania doszło przy studni, w samo połu-
dnie. Przyszła sama, z nadzieją, że nikogo nie 
spotka, że szybko załatwi co trzeba i wróci do 
domu ukryć się ze swoim wstydem, ze swoim 
grzechem. On w tym czasie mógł nauczać 
tysiące, a przyszedł do Niej. Czy to dzięki Jej 
niezwykłej pokorze? Ona już w pierwszym 
zdaniu mówi, że nie zasługuje „Jakżesz Ty 
będąc Żydem prosisz mnie Samarytankę...” 
A po chwili dowiaduje się jeszcze, że On wie 
o Niej wszystko. Początkowo zupełnie się nie 
rozumieją. Pan Jezus mówi o wodzie życia, 
Ona o tej zwykłej. Chce tej wody tylko po to, 
żeby nie musiała więcej tu przychodzić, nikogo 
spotykać. Jeszcze nie wie, że już za parę chwil 
stanie w środku miasta, i wśród tych, których 
tak bardzo chciała unikać, będzie głosić Dobrą 
Nowinę. I zrobi to z taką mocą, że nie zważając 
na Jej nienajlepszą reputację posłuchają. Dary 
Boże przerosły jej oczekiwania , przerastają 
i nasze... On mimo tego, że wie o nas wszystko, 
chce z nami rozmawiać. Musimy tylko tak jak 
Ona zostawić swój dzban. Dzban w którym 
nosimy swoje osiągnięcia, swoje tytuły, swoje 
systemy zabezpieczeń i mądre miny, swoje 
rozeznanie i swoje bunty. Żeby przyjąć żywą 
wodę trzeba stać się pustym. Żeby zyskać 
nowe życie, stare musi obumrzeć. Spróbujmy 
w tym Wielkim Poście zostawić swój dzban 
i powiedzieć, że On sam wystarcza, a zyskamy 
Dary Boże o jakich nawet nam się nie śniło...
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Dobra Nowina
Ewangelia

Rozmowa z Samarytan-
ką o wodzie żywej
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
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 godziny.

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, Samary-
tankę, 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”.

Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głębo-
ka. 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 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 wytryskującej ku 
życiu wiecznemu”.

Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przycho-
dziła 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, niewiasto, 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 jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą od-
dawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest 
duchem; potrzeba 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 

świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie 
przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. 
I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy 
już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy 
przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

(J 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
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Pierwsze czytanie (Wj 17,3–7)
Woda wydobyta ze skały
Czytanie z Księgi Wyjścia.
Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam 
wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: „Czy po 
to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze 
bydło wydać na śmierć z pragnienia?”.

Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: „Co mam uczynić 
z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!”.

Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Wyjdź przed lud i weź kilku 
ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś 
Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz 
w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie”.

Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. 
I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się 
synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: „Czy 
też Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy nie?”.
 
Psalm responsoryjny (Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9)
Refren: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
Radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Refren.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, * 
Zegnijmy kolana przed Panem, które nas stworzył 
Albowiem On jest naszym Bogiem, * 
A my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Refren.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: + 
„Niech nie stwardnieją wasze serca jak w Meriba, * 
Jak na pustyni w dniu Massa, 
Gdzie mnie kusili wasi ojcowie, * 
Doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

Drugie czytanie (Rz 5,1–2.5–8)
Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój 
z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu 
uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy 
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana 
jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam 
dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników 
w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni.

A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś 
umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze 
za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. 
Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł 
za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Śpiew przed ewangelią (J 4, 42.15)
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata, 
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli.
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Myśli św. Jana Pawła II 
na każdy dzień
Niedziela, 15.03.
„Więź człowieka z Bogiem  
nie jest oparta na lęku,  
zniewoleniu i ucisku;  
przeciwnie, jest to więź 
dobrowolnego zawierzenia, 
które wypływa z wolnego 
wyboru, podjętego z miłości.”
5.11.2000r.
Poniedziałek, 16.03.
„Nikt, kto te ręce wyciąga 
do Krzyża, ażeby z niego 
zaczerpnąć duchowej mocy 
i światła i miłości,  
nie odchodzi  
z próżnymi rękami.”
14.09.1975r.
Wtorek, 17.03.
„Niewiele daje  
wolność mówienia,  
jeśli słowo wypowiadane  
nie jest wolne.”
6.06.1991r.
Środa, 18.03.
„Nie może być  
autentycznego  
świadectwa chrześcijańskiego 
bez modlitwy.”
2.06.1997r.

Czwartek, 19.03.
„Św. Józef jest dla nas przede 
wszystkim wzorem wiary. Tak 
jak Abraham, żył zawsze zda-
jąc się bez zastrzeżeń  
na Bożą Opatrzność;  
dlatego stanowi on  
dla nas umacniający przykład, 
zwłaszcza wtedy, gdy Bóg 
chce, abyśmy zawierzyli Mu 
«na słowo», a więc nie mając 
jasności co do Jego zamysłu.”
18.03.2001r.
piątek, 20.03.
„Dzisiaj zbyt często miłość 
jest błędnie rozumiana. 
Została sprowadzona  
do zwykłych sentymentalnych  
uczuć lub utożsamiana 
z pożądliwością. Prawdziwa 
miłość jednak zawsze  
złączona jest z prawdą 
i wyraża się w bezinteresow-
nej służbie dla innych.”
22.11.1986r.
Sobota, 21.03.
„Chrystus, Eucharystia, 
komunia, jeżeli stawia  
wymagania,  
to o wiele bardziej pociąga.”
24.03.1972r.

Poniedziałek: 2 Krl 5, 1-15; Łk 4, 24 – 30
Wtorek: Dn 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35
Środa: Pwt 4, 1.5-9; Mt 5, 17-19
Czwartek: 2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16; Rz 4, 13.16-18.22;  
                     Mt 1, 16.18-21.24
Piątek: Oz 14, 2-10; Mt 12, 28-34
Sobota: Oz 6, 1-6; Łk 18, 9-14

Czytania na każdy dzień
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Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez Jana 
Pawła II. W czasie prawie 27-letniego pontyfikatu Papież 
odwiedził Ojczyznę dziewięć razy (dwa razy w 1991r.). 

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski rozpoczęła się 
2 czerwca 1979r. 

Przyjazd Ojca Św. do Ojczyzny był wydarzeniem historycz-
nym. Po raz pierwszy nasz kraj odwiedził Papież i to Papież – 
Polak. Od momentu wyjazdu kardynała Karola Wojtyły do 
Watykanu upłynęło 227 dni. Teraz powracał już w innej roli.

Czas trwania pielgrzymki: 2-10 czerwca 1979 r.
Cel: udział w obchodach 900. rocznicy śmierci św. Stanisława – 
patrona Polski

* Papież odwiedził 8 miast.
* Jan Paweł II wygłosił 46 homilii i przemówień.
* W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło ok. 10 mln 

Polaków.
* Najwięcej wiernych przybyło na Mszę św. odprawioną przez 

Jana Pawła II na krakowskich Błoniach – ok. 2 mln.

Jak głosił Komunikat Sekretariatu Episkopatu Polski, opubli-
kowany 4 maja 1979r., podróż Ojca Świętego miała charakter 
religijnej pielgrzymki do ojczystego kraju, związanej z obcho-
dzoną tego roku dziewięćsetną rocznicą śmierci św. Stanisława, 
biskupa krakowskiego. Trasa pielgrzymki wiodła głównymi 
szlakami miejsc uświęconych krwią męczenników i drogich 
sercom Polaków, a przede wszystkim do trzech sanktuariów 
narodowych: grobowca św. Wojciecha w Gnieźnie, cudownego 
obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie i do grobu 
św. Stanisława w Krakowie.

Podróż ta przebiegała pod hasłem: Gaude Mater Polonia 
(Wesel się Matko Polsko – pierwsze słowa hymnu do św. Sta-
nisława biskupa i męczennika). 

Na trasie papieskiej pielgrzymki znalazły się miasta:
– Warszawa (2-3.06) 
– Gniezno (3-4.06) 
– Częstochowa (4-6.06) 
– Kraków (6.06) 
– Kalwaria Zebrzydowska (7.06) 
– Wadowice (7.06) 
– Oświęcim (7.06) 
– Nowy Targ (8.06) 
– Kraków (8-10.06)

W podróży do Polski Ojcu Świętemu towarzyszyło 70 osób, 
w tym 27 z Watykanu, m.in. nowo mianowany kard. Agostino 
Casaroli, sekretarz stanu kard. Eduardo Martinez Somalo 
oraz inne osobistości. Po wylądowaniu samolotu na pokład 
wszedł ks. Prymas kard. Stefan Wyszyński, a po dłuższej chwili 
w drzwiach ukazał się Ojciec Święty Jan Paweł II, entuzja-
stycznie witany oklaskami osób zgromadzonych na lotnisku. 

2 czerwca 1979, Warszawa – pierwszy dzień pielgrzymki
W sobotę, 2 czerwca 1979r. ok. godziny 7:45 samolot włoskich 
linii lotniczych Alitalia Boeing 727 z Papieżem na pokładzie 
startuje z rzymskiego lotniska Fiumicino i bierze kurs na War-
szawę. Około godziny 9:30 samolot dolatuje do Krakowa, gdzie 
zatacza duże koło nad miastem, a następnie o godz. 10:07 ląduje 
na warszawskim lotnisku Okęcie. W momencie przybycia Ojca 
Świętego na polską ziemię rozbrzmiewają dzwony wszystkich 
kościołów w Polsce. Pogoda tego dnia jest przepiękna.

Jan Paweł II na znak powitania klęka i całuje ziemię. W imie-
niu władz państwowych Papieża wita Henryk Jabłoński, prze-
wodniczący Rady Państwa PRL, a w imieniu Episkopatu – Pry-
mas Polski kard. Stefan Wyszyński. Z kolei Papież wita się ze 
zgromadzonymi księżmi biskupami polskimi, pośród których 
znajduje się dwóch nowo mianowanych kardynałów: Franciszek 
Macharski, arcybiskup metropolita krakowski i Władysław 
Rubin, sekretarz generalny Synodu Biskupów. 

Warszawa, lotnisko Okęcie, 02.06.1979, papież całuje ziemię bezpo-
średnio po wylądowaniu, fot. Jan Morek, źródło: Agencja FORUM

Warszawa, lotnisko Okęcie, 02.06.1979, Jan Paweł II wita się 
z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, fot. Jan Morek, Źródło: 
Agencja FORUM
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Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 1979 r. IPN, pierwsza-
pielgrzymka.ipn.gov.pl

Następują kolejne powitania przez przedstawicieli poszcze-
gólnych diecezji. Z lotniska Papież, w towarzystwie ks. Prymasa 
i kard. Casaroli, jedzie odkrytym samochodem – specjalnie 
do tego przygotowanym białym starem do katedry św. Jana 
Chrzciciela. Na trasie przejazdu, przyozdobionej flagami pol-
skimi i papieskimi oraz wizerunkami Papieża, gromadzą się 
tłumy wiernych, owacyjnie witających Ojca Świętego oklaskami, 
okrzykami i kwiatami. O godz. 16:00 Jan Paweł II przybywa na 
Plac Zwycięstwa – miejsce pierwszej Mszy Świętej odprawionej 
przez Niego w czasie tej pielgrzymki.

Warszawa, 02.06.1979, Jan Paweł II jedzie przez Plac Zwycięstwa 
w Warszawie, fot. Aleksander Jalosinski, źródło: Agencja FORUM

Warszawa, 02.06.1979, przyjazd Ojca Świętego z lotniska (białym 
terenowym samochodem marki Star, ze specjalnie zbudowanym 
tronem) pod katedrę pw. św. Jana Chrzciciela. Z prawej strony 
siedzi osobisty sekretarz papieża ksiądz Stanisław Dziwisz. Fot. 
PAP/L. Łożyński

Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 1979 r. IPN,  
pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl

Pontyfikalna msza święta odprawiana przez Ojca Świętego na 
pl. Zwycięstwa w Warszawie. Fot. PAP/B. Łopieński

Warszawa, 02.06.1979, Jan Paweł II podczas mszy św. na Placu 
Zwycięstwa w Warszawie, fot. Chris Niedenthal
Źródło: Agencja FORUM

W homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie padają pamiętne słowa: 

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, 
papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przed-
dzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze 
ziemi!... Tej ziemi!”.

Słowa te zostały odebrane jako wezwanie do przemian 
ustrojowych i odbudowy wolności w naszym kraju. 

Od pierwszego dnia papieskiej wizyty państwo zupełnie się 
odmieniło. Władze jakby przestały istnieć. Odpowiedzialność 

  PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY 
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W 2019 roku nakładem Księgarni Świętego Wojciecha ukazały 
się kolejno dwa tomy niezwykłej książki pt. „Biblia dla moich 
parafian”. Autorem tej pozycji jest ks. Marcel Debyser. Książkę 
zadedykował swoim parafianom, aby pomóc przekonać ich, 
że Słowo Boże odkryte przez niego w czasach seminaryjnych 
jest nadal „słowem żywym” i pokazać, że Słowo da im życie, 
jeśli otworzą drzwi swojego serca. 

Bezpośrednim celem książki w I tomie było umożliwienie 
poznania zasadniczych rozdziałów Starego Testamentu bez 
konieczności odsy-
łania do przypisów 
zawartych w różnych 
wydaniach Biblii, choć 
bardzo pouczających, 
ale zakłócających urok 
harmonii.

Tom I
Na I tom składają się 
22 rozdziały przed-
stawiające: Stworze-
nie, Raj utracony, 
Historię Abrahama, 
Izaaka i Jakuba, Wyj-
ście, Historię Saula, 
Dawida, Salomona, 
Eliasza i Elizeusza, 
Kolejne Księgi Proro-
ków, Księgi Psalmów 
i kończy się Księgami Mądrościowymi.

Każdy rozdział został podzielony na 3 części:
– odkrycie danej księgi
– zawarte w niej przesłanie
– jego znaczenie w naszym dzisiejszym życiu.
Kto przeczyta pierwszy tom może odkryć czułość Boga 

i Jego wierność przymierzu. 

Tom II
W II tomie ksiądz Marcel Debyser w centrum swoich rozważań 
stawia radość płynącą ze Zmartwychwstania Chrystusa. Opowiada 
o niej prostymi słowami i z głęboką wiarą. Przedmiotem jest tu 
Nowy Testament, który pokazuje, że chrześcijanin to człowiek:

– dla którego Bogiem jest Jezus Chrystus
– dla którego bogiem Jest Jezus Chrystus, który stał się 

człowiekiem

– który za św. Pawłem mówi: „Już ja nie żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus” (Ga 2,20).

We wstępie do II tomu ks. Debyser pisze: „Kontemplacja 
Nowego Testamentu jest dla nas spotkaniem. Daje nam okazję 
uznania Boga w Jezusie oraz powody by Go kochać: cuda, prze-
baczenie grzechów, zmartwychwstanie umarłych. Spotkanie 
dokonuje się zawsze za pośrednictwem apostoła, sługi Bożego, 
którego Bóg stawia na naszej drodze... Chrześcijanin jest w sta-
nie ewangelizacji permanentnej, to znaczy jest zawsze na 

drodze nieustannego 
odkrywania swojego 
Boga”.

II tom to 23 roz-
działy, a w nich: 
Odkrywanie św. Pawła, 
Jego listy do Koryntian, 
Galatów, Rzymian, 
Filipian, Kolosan, 
Efezjan i Filemona, 
Listy pasterskie do 
Tymoteusza i Tytusa, 
List do Hebrajczyków. 
Kolejne rozdziały 
to: Wprowadzenie 
do Ewangelii, Ewan-
gelie św. Mateusza, 
św. Marka, św. Łuka-
sza, Dzieje Apostolskie 
i dalej: Listy św. Jakuba 

i Judy, Listy św. Piotra, Wprowadzenie do pism św. Jana, Ewan-
gelia św. Jana, Listy św. Jana i Apokalipsa.

Oba tomy zostały opatrzone komentarzami i tak: 
– Adam Prozorowski, prezbiter Archidiecezji Poznańskiej, 

biblista, współtwórca Szkół Biblijnych pisze: „Ta książka ma moc 
przyciągania. Nie spotkałem na rynku podobnej. Umiejętnie 
łączy wiedzę z praktyką duszpasterza”.

– Jan Grosfeld, katechista Drogi Neokatechumenalnej, 
tłumacz i autor przedmowy do polskiego wydania książki: 
„Biblia dla moich parafian” będzie niezwykle przydatna nie 
tylko w prywatnej lekturze, lecz także w katechizacji młodzieży 
i dorosłych, stanowi bowiem pomost do życia dla wszystkich 
szukających jego sensu”.

Za mną „przetrawiony” I tom. Aktualnie studiuję Nowy 
Testament. Gorąco polecam!

Ewa Wika w służbie Maryi

Czytajmy Pismo Święte –  
„Biblia dla moich parafian”

za porządek skutecznie przejęła od milicji ochotnicza kościelna 
straż porządkowa. Migrujące tłumy, dzięki organizacji spo-
łecznej, miały co jeść i gdzie spać. Pierwszego dnia, na mszy 
papieskiej w stolicy, było 300 tysięcy wiernych. Z każdą chwilą 
liczba, a także nastroje ludzi rosły. Pojawił się nowy sposób 

okazywania aplauzu: oklaski i okrzyki podczas mszy i kazań. 
Masy młodzieży, entuzjastycznie reagującej na słowa Papieża, 
wykazały porażkę indoktrynacji władzy. Polacy mogli wreszcie 
zobaczyć się, policzyć, poczuć zjednoczeni i mocni.

c.d.n.
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Drugi tydzień Wielkiego Postu za nami. Czas wielkich odkryć 
trwa. Mam nadzieję, że nie ustajecie w drodze i nadal jesteście 
gotowi poświęcić odrobinę czasu oraz wytężyć szare komórki, 
by przez najbliższe cztery tygodnie kontynuować odkrywanie 
w sobie cnót dobrego człowieka, aby nie tylko godnie przygoto-
wać się do Świąt Wielkiej Nocy, ale by odkryte w nas bogactwo 
mogło się pomnażać, ukazując swą potęgę i moc.

W tym tygodniu odkryjemy pracowitość i gorliwość 
w obowiązkach.

Znacie bajkę Janiny Porazińskiej o dwóch Dorotkach?
Zachęcam do przeczytania. Ja opowiem ją dzisiaj w dużym 

skrócie.
Były sobie dwie Dorotki. Jedna pracowita, pomocna i życz-

liwa. Druga leniwa i wygodnicka, a do tego nieprzyjemna. Obie 
Dorotki trafiły na służbę do baby o wielkich zębach i przez 
rok miały jej prowadzić gospodarstwo – posprzątać, ugotować 
i nakarmić kotka i pieska. Obie, po zakończonej służbie, dostały 
też odpowiednią zapłatę. Pierwsza Dorotka – skrzynię zieloną. 
Druga Dorotka – skrzynię czarną. Nietrudno się domyślić ich 
zawartości. Życzliwa i uczynna Dorotka otrzymała w zamian 
za swoją pracowitość i gorliwość skrzynię pełną bogactwa – 
klejnotów i drogocennych kamieni, podczas gdy Dorotka leniwa 
przyniosła do domu skrzynię wypełnioną po brzegi żabami, 
ropuchami, wężami i jaszczurkami.

Wiecie dlaczego?
Dlatego, że jaka praca, taka płaca. Człowiek pracowity 

nigdy nie będzie darmozjadem, bo darmozjadów nikt nie lubi. 
Trzeba wywiązywać się ze swoich obowiązków nie tylko dla 
siebie samego, ale też dla pożytku innych, bo co by było, gdyby 
wszyscy ludzie okazali się leniuchami? Piekarz nie upiekłby 
chleba. Sprzedawczyni nie otworzyłaby sklepu. Kierowca nie 
dowiózłby mleka ani płatków śniadaniowych. Nie mielibyśmy 
co jeść, gdzie mieszkać ani w co się ubrać.

Pracowitość i gorliwość w obowiązkach jest niezbędna 
już od najmłodszych lat. Uczy nas bowiem obowiązkowości, 

rzetelności i sumienności – wspaniałych i niezbędnych cech 
dobrego człowieka. Rodzice chodzą do pracy, a dzieci do szkoły. 
Każdy ma swoje zadanie do wykonania.

A zatem… gdy samodzielnie i bez ociągania odrabiasz 
zadanie domowe, pracujesz na lekcji, pomagasz w klasie; 
pomagasz w domu, masz swoją listę obowiązków, które reali-
zujesz regularnie i bez ociągania, ponieważ wiesz, że jest to 
twój wkład, żeby wszystkim w rodzinie żyło się lepiej i lżej; 
gdy potrafisz pokonać lenistwo i wytrwale wykonywać zadania 
i prace domowe, a nawet zrobić coś z własnej inicjatywy, jak na 
przykład pomóc mamie lub nauczyć się wierszyka… posiadasz 
dar pracowitości i gorliwości w obowiązkach.

Jeśli na jedno z powyższych stwierdzeń odpowiedziałeś 
przecząco lub nie jesteś pewien – przemyśl to i staraj się zawsze 
dążyć do przezwyciężania w sobie lenistwa i odkładania rzeczy 
na później, aby otoczenie wokół ciebie było zawsze uporząd-
kowane, czyste i schludne, a ty sam miał satysfakcję z dobrze 
wykonanej pracy i wywiązania się uczciwie z obowiązku, by 
nikt nigdy nie nazwał cię darmozjadem ani nie dał w podzięce 
czarnej skrzyni. Może Ci w tym pomóc poniższy wierszyk:

Pracowitość  
/ Gorliwość w obowiązkach

Pracowitość – cecha taka,
skarbem jest na długie lata.
Niczym ONYKS tego zdobi,
kto sumiennie wszystko robi.
Obowiązki rzecz poważna

i choć trudna, bardzo ważna.
Ten kto dobry ton nadaje
w gorliwości nie ustaje.

Zadanie domowe na ten tydzień:
1. Codziennie, podczas modlitwy, proszę Boga o dar praco-

witości i siłę do gorliwego wypełniania obowiązków.

Wielki Post – czas wielkich odkryć cz. 3 

MIEJSCE NOCLEGOWE: 
Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie) Paprotnia, ul. M. Kolbego 5.

W PROGRAMIE: 
Zwiedzimy Niepokalanów: muzeum św. Maksymiliana, Bazyliki 
Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, Muzeum Straży Pożarnej 
i Muzeum Papieskie, będziemy w Żelazowej Woli; w skansenie 
w miejscowości Granica i Puszczy Kampinoskiej oraz we wspa-
niałym kościele obronnym w Brochowie, poznamy sekrety Zamku 
Królewskiego w Warszawie; zwiedzimy przepiękną starówkę oraz 
Katedrę św. Jana gdzie pomodlimy się przy grobie przyszłego 
błogosławionego – ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego; poznamy 
historię bł. Władysława z Gielniowa i związanego z nim kościoła 

św. Anny; będziemy w Wilanowie; poznamy historię ks. Jerzego 
Popiełuszki i pomodlimy się przy jego grobie; zobaczymy, co 
nowego w Centrum Nauki Kopernik. Każdy dzień rozpoczynamy 
i kończymy modlitwą oraz uczestniczymy we Mszy św. W programie 
także konkursy i zajęcia sportowe. 

TERMIN: 27.06 – 3.07.2020
WYJAZD AUTOKAREM Z PARKINGU PRZY PARAFII
CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA

KOSZT: 800 PLN za 7 dni
Informacje i zapisy u s. Barbary w niedzielę po Mszy św.  
o godz. 11.00.
Przy zapisie wpłacamy zaliczkę 200 zł.

Zapraszamy dzieci na wakacyjną pielgrzymkę
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6 marca w I piątek miesiąca przeżywaliśmy Drogę Krzyżową, 
a modlitwie towarzyszył na chór Polihymnia pod dyrekcją 
pana prof. Tomasza Dzięcioła. Fragmenty biblijne wplecione 
w poszczególne Stacje Drogi Krzyżowej ubogacone przepięknym 
śpiewem chóru sprawiły, że był to czas prawdziwego zatrzymania 
nad Mekę, śmiercią i zwycięstwem Chrystusa dla nas. Popule 
meus (Ludu mój ludu), Ubi caritas (Tam gdzie miłość jest) Ola 

Gjeilo, Stabat Mater Pergolesi’ego i Eli Eli Deakbaedos’a, to tylko 
niektóre utwory towarzyszące naszej modlitwie. Zwieńczeniem 
naszych rozważań był utwór The Ground Ola Gjeilo, który 
przypomniał nam, że śmierć nie jest kresem, ale jest dopiero 
początkiem nowego życia w Chrystusie. Te niezwykłe piątkowe 
rekolekcje przeniosły nas na Golgotę, gdzie razem z Maryją 
Matką Bolesną czuwaliśmy pod krzyżem naszego Zbawiciela.

Droga Krzyżowa  
z udziałem chóru Polihymnia

Już druga niedziela Wielkiego Postu i kolejne Gorzkie Żale. 
Zatrzymajmy się na chwilę w tym pędzie współczesnego świata 

Zastanówmy się nad sobą i swoim życiem, nad naszymi 
relacjami z Bogiem, z bliźnimi, z rodziną… Czy potrafimy 
kochać? 

Dzisiaj Święto wszystkich pań – Dzień Kobiet. Jezu Miło-
sierny prosimy Cię otocz swoją opieką wszystkie Panie, aby 
nie zapominały o Bogu, aby zawsze pamiętały jak ważną rolę 
pełnią w swoim życiu i w życiu najbliższych.

Modlimy się o pokój na świecie, pokój w naszych rodzinach 
i naszych sercach.

Modlimy się za cały Kościół, za hierarchów Kościoła, za 
wszystkich chrześcijan a szczególnie za tych którzy są prze-
śladowani za wiarę.

Modlimy się za naszą Ojczyznę, za rządzących naszym 
państwem i za wszystkich Polaków, abyśmy razem stanowili 
jedność i dokonali dobrego wyboru prezydenta.

Modlimy się za naszą Parafię, za posługujących kapłanów, 
siostry zakonne i osoby świeckie, za wszystkich Parafian.

Modlimy się za niepełnosprawnych i za chorych, za kona-
jących i za zmarłych.

Modlimy się za wszystkich którzy potrzebują i oczekują 
naszej modlitwy.

Szczególnie modlimy się za tych, którzy zachorowali na 
koronawirusa. I prosimy Cię Jezu chroń wszystkich Polaków 
przed tą chorobą.

Modlimy się za ofiary zbrodni katyńskiej i za wszystkie inne 
ofiary NKWD. Prosimy Cię Jezu Miłosierny o życie wieczne 
dla nich.

Modlimy się za wszystkie misjonarki i misjonarzy, aby jak 
najlepiej wypełniali swoje posłannictwo w Polsce i poza Jej 
granicami.

Dziękujemy Ci Jezu za otrzymane łaski i prosimy wysłuchaj 
naszych osobistych próśb.

Czciciele Miłosierdzia Bożego – Koronka odmówiona w dniu 08.03.2020r.

Nasze „Koronkowe” intencje

2. Nauczę się na pamięć wierszyka o pracowitości i gorliwości 
w obowiązkach oraz postępuję zgodnie z jego treścią.

3. Zrobię swoją własną listę obowiązków, które będę gorliwie 
wypełniał przez kolejne tygodnie Wielkiego Postu, ćwicząc 
tym samym sumienność, gorliwość i wytrwałość.

UWAGA KONKURS!!!
Zbierz sześć klejnotów poprzez sumienne odrobienie zadania 
domowego w każdym z tygodni Wielkiego Postu. Zada-
nie będzie sprawdzane w kolejną niedzielę na mszy świętej 
dla dzieci.
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15.03. – Kębłowo 
16.03. – Gościeszyn 
17.03. – Prochy 
18.03. – Wielichowo  
                – Zielęcin 

19.03. – Rakoniewice 
20.03. – Rostarzewo 
21.03. – Wolsztyn – NMP  
                Niepokalanie 
                Poczętej

Wirusy atakują? 
Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra)
W medycynie ma różnorodne zastosowania, ale jeden z jej 
ośmiu składników, glicyryzyna, hamuje kilka procesów zaan-
gażowanych w namnażanie wirusa, hamuje wnikanie wirusa 
do komórek żywiciela, uniemożliwia powielenie materiału 
genetycznego wirusa. Jest też lekiem stosowanym przy kaszlu. 
Stosowana w postaci herbatki lub cukierków.

Twardzik japoński, twardziak jadalny, shiitake (Lentinus edodes) 
Smaczne azjatyckie grzyby zawierają składnik zwany lentina-
nem, który ma działanie przeciwwirusowe, pobudzające układ 
odpornościowy i właściwości przeciwnowotworowe. Można 
połykać kapsułki Shiitake, ale najlepiej spożywać całe grzybki. 
Wykorzystywane są często w przepisach kuchni wschodniej.

Eukaliptus gałkowy (Eucalyptus globulus)
W swoim składzie ma substancje przeciwwirusowe takie jak 
hyperozyd, kwercetyna i kwas taninowy. Spożywany pod róż-
nymi postaciami – syropy, herbatki, cukierki. Jest znany jako 
lek stosowany w kaszlu.

Imbir lekarski (Zingiber officinale)
Zawiera dziesięć aktywnych składników. Jest znakomitym 
środkiem stosowanym w chorobie lokomocyjnej, ale w okre-
sie narażenia na ewentualny kontakt z wirusami warto pić 
imbirową herbatkę i szczodrze dodawać imbiru do przygoto-
wywanych przez siebie potraw. Smakuje, wzmacnia i chroni.

Anyż gwiazdkowy (Illicium verum)
Wprawdzie nie zawiera substancji przeciwwirusowych, ale ma 
właściwości odkażające. Jest znaną przyprawą, ale polecany jest 
też w przypadku kaszlu. Działa wykrztuśnie. W okresie jesienno 
zimowym można do każdej herbatki dodawać 1 gwiazdkę anyżu.

Wszystkie proponowane przeze mnie leki roślinne możemy 
stosować na własną rękę profilaktyczne. Jeśli pojawiają się 
objawy infekcji wirusowej nie obędzie się bez wizyty lekarskiej.

Obraz Jasnogórski

Kalendarium 
Nawiedzenia 
15– 21.03.2020 r.

Ogłoszenia
duszpasterskie
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03.2020 r. 
We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Koronka do Miłosierdzia 
Bożego o godz. 17.00. Gorzkie Żale o godz. 17.15 – natomiast 
o godz. 18.00 KRÓTKA BEZ KAZANIA WIECZORNA MSZA ŚW.

Od poniedziałku 16 marca w godzinach otwarcia biura parafialnego 
przyjmujemy rezerwacje intencji mszalnych na drugie półrocze.

We wtorek swoje imieniny obchodził będzie Ks. Kanonik. Tego 
dnia o godz. 7.30 Msza św. w intencji solenizanta a także życzenia 
od wszystkich Grup duszpasterskich i całej wspólnoty parafialnej. 
Zapraszamy!!

W najbliższą środę po Mszy św. i nowennie spotkanie lektorów 
czytających słowo Boże na Mszach świętych w dni powszednie.

Drogi Krzyżowe w piątek:
– dla dzieci o 17.00. Zapraszamy z rodzicami.
– dla młodzieży i dorosłych po wieczornej Mszy św. W najbliższy 
piątek rozważania Drogi Krzyżowej poprowadzą klerycy Arcybisku-
piego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Będziemy modlić się 
o powołania do kapłaństwa i zakonów męskich.

Przy wejściu do kościoła można zabierać koperty na Daninę Diece-
zjalną. Daninę składamy w kopertach do skarbon.

Na zapleczu kościoła do nabycia są paschaliki w cenie 7 zł., jako 
nasza pomoc dla ubogich; są one znakiem Chrystusa zmartwych-
wstałego nawiedzającego nasze domy.

Parafia św. Michała organizuje wyjazd do Warszawy na beatyfikację 
Kardynała Wyszyńskiego. Wyjazd 7 czerwca o godz. 5.00. Cena 80 zł.
Zapisy do 15 marca w zakrystii bądź biurze parafialnym naszej parafii.

Zapraszamy dzieci na pielgrzymkę wakacyjną do Niepokalanowa 
i Warszawy. Termin 27 czerwca do 3 lipca. Koszt 800 zł. Bliższe 
informacje i zapisy u S. Barbary w niedzielę po Mszy św. o godz. 
11.00. Więcej na ten temat w naszej gazecie.

GŁOS PARAFII
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