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W  

Każdy z nas, choć w różnym stopniu, doświadczył, co znaczy brak wody i co znaczy
ugasić pragnienie. A cóż dopiero powiedzieć o ludziach, którzy zarówno w przeszłości, jak i
dziś w wielu regionach świata, umierają z pragnienia, bo brakuje im wody?

Pragnienie i woda, która je zaspokaja: dwie rzeczywistości, tak dobrze nam znane z ży-
cia codziennego, są w centrum ewangelicznej rozmowy Jezusa z Samarytanką przy Studni
Jakuba niedaleko Sychar. Kobieta z Samarii wiedziała o wrogości w relacjach pomiędzy Sa-
marytanami a Żydami. Dlatego zdziwiła się, że Jezus, będąc Żydem, prosi ją, by dała Mu się
napić. Z rozmowy dowiadujemy się, że miała pięciu mężów, a ten, z którym przebywała ak-
tualnie, nie był jej mężem. Można więc mówić o życiu skomplikowanym, pełnym trudnych
sytuacji i rozstań, choć nie znamy jego szczegółów. Ale Samarytanka była też kobietą religij-
nie poszukującą, dostrzegającą różnice między wiarą żydowską i samarytańską. Wiedziała,
że kiedyś przyjdzie Mesjasz, który objawi wszystko, co do tej pory pozostawało tajemnicą.

W rozmowie Jezusa z Samarytanką woda jest jednak dla Zbawiciela jedynie obrazem
do ukazania wartości głębszych, duchowych, nieprzemijających i ważnych dla wszystkich,
żyjących w jakimkolwiek czasie i miejscu; Samarytanka pozostaje natomiast przy dosłow-
nym znaczeniu wody. Rozmowa zatem toczy się na dwóch poziomach. Jezus prośbą: „Daj
Mi pić!” rozpoczyna niezwykły dialog i ukazuje nam, że Bóg jako pierwszy wykazuje inicja-
tywę w kontakcie z człowiekiem. To On wciąż zaprasza do nawiązania bliższej relacji nawet
osoby już zaawansowane w życiu duchowym. Wobec Boga zawsze pozostajemy słabi i po-
trzebujący Jego wody żywej, to jest ożywiającej łaski Ducha Świętego.

Samarytanka, choć powoli, jednak odkrywa niezwykłość spotkanego Człowieka: nie
prosi Go o jakieś szczególne dary, choć z pewnością nie brakowało jej różnych kłopotów i
zmartwień. Jej jedyną prośbę stanowią słowa: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie
przychodziła tu czerpać”. Chciała się po prostu uwolnić od fizycznego trudu związanego z
czerpaniem i noszeniem wody.

Natchniony autor w refrenie dzisiejszego Psalmu zachęca nas: „Kiedy Bóg mówi, nie
gardź Jego słowem”. Otwórzmy się na ten szczególny głos i podejmijmy dialog, który pomo-
że nam dostrzec i zrozumieć, co jest rzeczywiście ważne na naszej tegorocznej drodze wiel-
kopostnej, a co jedynie takim się wydaje. I pamiętajmy, że pragnienie wody żywej, łaski,
przyjaźni z Jezusem powinno być pragnieniem każdego chrześcijanina.

ks. Leszek Smoliński





Porządek nabożeństw
12.03.2023 – 19.03.2023

14:00

niedziela 12 marca 2023 – III Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Elżbietę i Józefa Reichel, wnuka Damiana, syna Wilibalda, żonę

Hildegardę, Zofię i Wiktora Niedballa, dzieci, synowe, zm. z pokrewień-
stwa Niedballa-Reichel i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. ks. Roberta Wałach, Stanisława i Marię Łużyna, Zuzannę Wałach,
Edwarda, Mariana i Gabrielę Łyko, Franciszka i Bertę Kaleta.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 13 marca 2023 – Dzień powszedni
11:30 Pogrzeb śp. Jana Jasny.
17:00 Za zm. Jana Świerczyńskiego w dniu urodzin od szwagierki i jej dzieci.
wtorek 14 marca 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jerzego Przybyła, synową Marię Przybyła, rodziców Antoniego i

Marię Przybyła, syna Alfreda, żonę Krystynę, rodziców Jana i Martę Woj-
tena, córkę Helenę, męża Józefa oraz zm. z rodzin Przybyła, Wojtena, Kre-
tek i Halamoda.

środa 15 marca 2023 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. rodziców Anielę i Emanuela Burdzik, Huberta i Annę

Burdzik, syna Józefa, Norberta Noga, Antoniego Jaskola, dziadków Blana,
Burdzik i zm. z rodzin Foltys i Burdzik.

czwartek 16 marca 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Gertrudę i Józefa Wallach. Hildegardę Wallach, O. Mikołaja,

Agnieszkę i Pawła Ploch, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyść-
cu cierpiące.

piątek 17 marca 2023 – Dzień powszedni
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 Za zm. Marię i Maksymiliana Kiszka, zm. z pokrewieństwa Kiszka-

Pendziałek-Piontek-Cyran i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 18 marca 2023 – Dzień powszedni
15:30 (dwujęzyczna) Rocznica urodzin Josepha von Eichendorffa.
17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki

Bożej.
niedziela 19 marca 2023 – IV Wielkiego Postu (L )
08:00 Za zm. Józefa Jaskóła, rodziców Gertrudę i Wilhelma, córkę Annę, 2 sy-

nów: Huberta i Jerzego, Piotra Hytrek, Franciszka Leśniok 2 żony: Annę i
Jadwigę, Ryszarda Hałas i zm. kapłanów.

10:30 Za zm. Katarzynę i Stanisława Haba, trzy córki, syna, Grażynę Haba, Al-
binę i Teofila Depta, dwie córki, trzech synów i zm. z pokrewieństwa.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



Informacje duszpasterskie
12.03.2023 – 19.03.2023

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą nie-
dzielę na Misyjne dzieło Pomocy Ad Gentes zebraliśmy do puszek 898,80 PLN.
W ostatnią niedzielę marca (26.03) będzie I zbiórka kwartalna. Serdeczne „Bóg za-
płać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez
mikropłatności na stronie internetowej parafii. Bóg zapłać również za ciągłą po-
moc dla rodziny Uchodźców z Ukrainy przebywających na plebanii.
Serdecznie zapraszam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach Gorzkich Ża-
li (dzisiaj o godz. 14:00) oraz Drogi Krzyżowej z zaleckami za zmarłych (piątek
godz. 16:45).
W piątek o godz. 16:45 droga krzyżowa i o 17:30 Msza św. szkolna a po niej spo-
tkanie formacyjne dla uczniów VII kl. Szkoły Podstawowej.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz piątku) przez pół
godziny po Mszy św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Tomasz Drążek z parafii św. Mikołaja Biskupa w Dzielowie i
· Elżbieta Konieczny z naszej parafii.

(zapowiedź pierwsza)
Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na Wielkopostny Dzień Skupienia dla
dziewcząt od 13. roku życia, który odbędzie się 18 marca br. w klasztorze sióstr w
Opolu (ul. Prószkowska 72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 16.00. Szczegó-
łowe informacje na plakacie w gablotce.
Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na wielkopostne spotkania formacyj-
ne, które odbędą się 16 marca (czwartek) o godz. 18.00 w parafia św. Jadwigi Ślą-
skiej w Raciborzu-Markowicach dla rejonu Racibórz. Na spotkanie składać się bę-
dzie Msza św. sprawowana w intencji Bractwa, konferencja nawiązująca do Pro-
gramu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, na-
bożeństwo pasyjne oraz braterskie spotkanie. Zaproszeni są wszyscy członkowie
Bractwa, jak i osoby zainteresowane wspólnotą.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza do udziału w 43.
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Obrońców Życia Człowieka, która odbędzie się na
Jasnej Górze, w sobotę 18 marca 2023 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00. W programie:
Msza św., liczne prelekcje, a na zakończenie Droga Krzyżowa na Wałach Jasno-
górskich. Szczegóły i program na stronie internetowej www.pro-life.pl oraz na pla-
kacie w gablotce.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzą-
tali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

prosimy następne rodziny z kolejki.
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