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 Bardzo często przypomina się, że Wielki Post jest czasem 

nawrócenia. Staramy się w tym okresie głębiej wniknąć  
w nasze życie religijne, by dostrzec, co wymaga u nas 

zmiany lub polepszenia. Podejmujemy ku temu propono-
wane przez Ewangelię środki: post, modlitwę i jałmużnę. 
Chcemy zbliżyć się do Jezusa i prosić, by przemieniał nasze 

serca. 

Fragment odczytywanej dzisiaj Ewangelii dobrze ilustruje 
dynamikę nawrócenia. Jezus pod pretekstem spragnienia 

rozpoczyna przepiękną katechezę, która ma doprowadzić 
Samarytankę do doświadczenia Boga. Ona na początku nie 

rozumie porównań, które stosuje Jezus, ale coraz bardziej 
otwiera się na dialog z Nim i przez to więcej poznaje. To 
otwarcie jest kluczowe. Moja decyzja. 

Studnia z dzisiejszej ewangelii obrazowo ilustruje potrzebę 
człowieka. Woda jest materią bez której człowiek nie może 
żyć, bez niej umarłby. Można powiedzieć, że Samarytanka 

w swoich potrzebach życiowych zatrzymała się na powierz-
chowności. Jej życie polegało na czerpaniu wody ze studni, 
tej wody, która miała zaspokoić pragnienie jej i jej bliskich. 

Jezus chce ją wyprowadzić na głębiny pragnienia wody, 
która zaspokaja potrzeby duchowe. Zaprasza ją do wiary  

w Niego, Który może jej dać dużo więcej niż zaspokojenie 
naturalnej potrzeby pragnienia. Kobieta odpowiada pozy-
tywnie na to zaproszenie Jezusa. Wyraża pewną bezradność 

swojej wiary, ale Jezusowi to wystarcza. Konsekwencją do-
świadczenia przez nią Jezusa jest jej reakcja: „Kobieta zo-
stawiła swój dzban i odeszła do miasta”. Przyszła po wodę, 

ale spotkanie z Jezusem sprawiło, że porzuciła to, co było 
powierzchownością i doświadczyła głębi. Wróciła do miasta 

inna niż wychodząc z niego po wodę. 

Ważny jest również wynik spotkania kobiety z Jezusem. Ko-
bieta wraca do miasta i zaczyna ogłaszać to, czego doświad-

czyła i kogo spotkała. Ten, który doświadczy spotkania z Pa-
nem nie może pozostawić tego dla samego siebie, ale musi 
dzielić tym doświadczeniem ze swoimi braćmi. Ludzie wie-

rzą najpierw dzięki świadectwu, które składamy. Później im 
samym jest łatwiej spotkać Jezusa i na Niego się otworzyć.  

 

ks. Krzysztof 

  

 

Z ewangelii według św. Jana (J 4, 5-42) 
„Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sy-

char, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józe-

fowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą sie-

dział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wów-

czas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Je-

zus 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, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi 

bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpo-

wiedział 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 Jerozolimie jest miej-

sce, 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 czci-

cie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ 

zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak go-

dzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą od-

dawać 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 Chry-

stusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Po-

wiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mó-

wię». Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego 

wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przy-

byli 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».” 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 

ul. Kościelna 12, 84-106 Leśniewo 

Telefon: (58) 673 89 94, e-mail: biuro@parafia-lesniewo.pl  

www.parafia-lesniewo.pl , www.facebook.com/parafialesniewo/ 
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1. Bóg zapłać za ofiary dzisiaj składane do puszek 

naarzecz pomocy misjom w ramach Jałmużny wiel-

kopostnej. 

2. W poniedziałek o g. 17.00 spotkanie dla dzieci 

przygotowujących się do spowiedzi i Komunii świę-

tej, a o 19.00 spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas. 

3. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego Sa-

kramentu ze śpiewem Lamentacji Jeremiasza. 

4. Nowenna do M.B. N. Pomocy w środę po Mszy 

św. o godz. 18.00 , a o g. 19.30 zapraszamy na 

wspólne poznawanie Pisma Świętego podczas "Wie-

czoru z Biblią w ręku". Tematem spotkania jest 

ostatni fragment rozdziału 8. Ewangelii wg św. Ma-

teusza. 

5. W czwartek o g. 18.30 spotkanie Kręgu Domo-

wego Kościoła. 

6. W piątek: o g. 17.00 nabożeństwo Drogi krzyżo-

wej dla dzieci z komunią świętą ; Msza święta  

i Droga Krzyżowa dla dorosłych o g. 18.00, Droga 

krzyżowa dla młodzieży i pracujących do późna 

przygotowana przez Wspólnotę Młodzieżową naszej 

parafii o g. 20.00. o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży 

w salce. 

7. W sobotę o g. 10.00 spotkanie Scholki dziecięcej, 

o g. 11.00 spotkanie dla lektorów, a o g. 12.00 

zbiórka ministrancka. 

8. Sobota – o godz. 17.00 Msza św. z liturgią nie-

dzielną i rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych, 

które trwać będą do środy włącznie. Program reko-

lekcji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. 

9. Przyszła niedziela IV Wielkiego Postu. Msze św. 

godz. 8.00; 9.30,11.00 i 16.00 , o g. 15.00 Nabożeń-

stwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym. 

10. Do kosza przy obrazie Matki Bożej można skła-

dać pojedyncze produkty spożywcze, które przezna-

czamy na pomoc ubogim rodzinom z Ukrainy. Do 

skarbony można natomiast składać jałmużnę wielko-

postną, która jest przeznaczona na utrzymanie ro-

dziny z Syrii, którą każdego miesiąca finansowo 

wspiera nasz Parafialny Zespół Caritas. Bóg zapłać! 

11. W sobotę, w Uroczystość Zwiastowania Pań-

skiego, podczas Mszy św. o g. 16.00 zapraszamy 
wszystkich, którzy chcieliby się podjąć dzieła du-

chowej adopcji dziecka poczętego na okres 9 mie-

sięcy (do Bożego Narodzenia). Przez ten czas każ-

dego dnia otaczamy codzienną modlitwą jedno 

dziecko, którego życie w łonie matki jest zagrożone 

przez aborcję. Zachęcamy do włączenia się w tą mo-

dlitewną pomoc. Więcej informacji na naszej stronie 

internetowej i w gazetce "Echo Serca". 

12. Pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej mogą, 

zgodnie z ustaleniem, odbierać z zakrystii przewod-

niki po Ziemi Świętej. 
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Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 

18.00 

1. + Józefa (r.śm.0 i Stefanię Drawc;  

z rodzin Drawc i Brodalskich. 

2. + Teresę i Józefa Hirsch. 

18.30 

1. o Boże błogosławieństwo dla  

mieszkańców Leśniewa z racji odpustu 

wioskowego. 

2. Janinę, Józefa Rumpca i ciocię  

Józefę. 
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18.00 
1. do Bożego miłosierdzia w urodziny 

mamy Bronisławy. 

2. + ojca Leona Tarnowskiego. 

18.30 
1. + ojca Stefana Białk w r.urodzin. 

2. + syna Sławka, rodziców z obojga 

stron i ciocię Annę. 
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18.00 
1. + Klarę i Władysława Szornak. 

2. + męża Józefa (r.imienin) i ojca  

Józefa Gruba. 

18.30 
1. o zdrowie i Boże błogosławieństwo  

w rodzinie Czapp. 

2. o zdrowie dla syna. 
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18.00 
1. dziękczynna w 94 r.urodzin. 

2. + Aurelię Szmyt int. od uczestników 

pogrzebu. 

18.30 
1. + Zofię Grudzień. 

2. + rodz. z obojga stron, męża  

Władysława, rodzeństwo i Annę. 
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18.00 
1. + Mirosława Janusz 2r.śmierci. 

2. + Wacława Bulczak  

int. od uczestników pogrzebu. 
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Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

16.00 + męża Franciszka Hintzke; z rodzin 

Mutka i Hintzke. 

17.00 

1. o Boże błogosławieństwo dla miesz-

kańców Domatówka, Małej i Wielkiej 

Piaśnicy z okazji odpustu wioskowego. 

2. + Stanisława Labuda wsp.m. 
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IV Niedziela Wielkiego Postu 

8.00 + męża Jana Potrykus 20r.śmierci. 

9.30 

+ ojca Jerzego i Augustyna, rodziców 

chrzestnych, Marię Byczk i Czesława 

Mudlaff. 

11.00 
+ Alfonsa Marszewskiego (r.śmierci), 

rodziców i teściów. 

16.00 
+ rodz. Bernarda(20r.śm.) i Urszulę 

Bieszk i siostrę Urszulę. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
INTENCJE MSZALNE 

 


