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✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus przybył do miasta samarytańskiego

czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie

zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał

nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy

Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam

mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie

źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział

należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus:

sobie przy źródle. Było to około szóstej

«Wierz Mi, kobieto, że

godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii,

kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie

aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej:

będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie

«Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali

znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ

się przedtem do miasta, by zakupić żywności.

zbawienie

Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż

Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest,

Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę,

kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać

bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i

cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich

Samarytanie

to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem;

unikają

się

nawzajem.

Jezus

bierze

trzeba

Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi:

Mu cześć w Duchu i

„Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby

do

ci

Mesjasz,

żywej».

Powiedziała

do

Niego

Niego

by

początek

odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar

wody

więc,

czciciele

kobieta:
zwany

od

Jego

oddawali

prawdzie». Rzekła

«Wiem,

że

Chrystusem.

A

kiedy

jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody

Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja,

żywej?

który

jesteś

większy

od

ojca

z

tobą

mówię».

nam

przyjdzie

On

Ty

objawi

Żydów.

kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia
Czy

przyjdzie,

nadchodzi godzina,

Wielu

wszystko».
Samarytan

naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i

z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć

on sam z niej pił, i jego synowie, i jego

dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie

bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej

przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich

Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie

został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele

pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu

więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do

dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda,

tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki

którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem

twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem

tryskającym ku życiu wiecznemu». Rzekła

na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie

do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody,

jest Zbawicielem świata».

abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu
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PRZEPISY LITURGICZNE

Przepisy
liturgiczne
Kościoła
przewidują
przyjmowanie
Komunii
Świętej na rękę, do czego w obecnej
sytuacji zachęcamy. W tym celu należy
wyciągnąć przed siebie obie otwarte
dłonie – ułożone jedna na drugiej –
i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem.
Prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności
i
spokoju
przy
przyjmowaniu Komunii św. Znak pokoju
prosimy przekazywać jedynie przez
skłon głowy, bez podawania ręki.
Cześć krzyżowi (na przykład temu,
zawieszonemu w kruchcie) należy
oddawać przez przyklęknięcie lub
głęboki
skłon,
bez
kontaktu
bezpośredniego.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA

W najbliższy czwartek (19.03.) przypada
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA - Patrona
naszej parafii oraz Patrona Bractwa
św. Józefa – NASZ PARAFIALNY
ODPUST. Ze względu na obecną sytuację
uroczyste obchody zostają odwołane.
Poranne Msze św. w tym dniu zostaną
odprawiane wg. stałego porządku. Msza
św. wieczorna o godz. 18.30 zostanie
odprawiona tylko z udziałem księży
i
sióstr
felicjanek
wraz
z przedstawicielami Bractwa św. Józefa,
Żywego Różańca i Arcybractwa Straży
Honorowej NSPJ przy zamkniętych
drzwiach – podejmujemy starania
o możliwość transmisji. Modlić się
będziemy w intencji całej naszej
parafialnej wspólnoty oraz o zdrowie
MODLITWA RÓŻAŃCOWA dla chorych, tych, którzy się nimi
opiekują,
lekarzy
i
personelu
Odpowiadając
na
prośbę
medycznego oraz wszystkich służb
Przewodniczącego
Konferencji
sanitarnych i wygaśnięcie epidemii.
Episkopatu Polski jako wspólnoty
chrystusowców i sióstr felicjanek
SOLIDARNOŚĆ Z INNYMI
każdego dnia w naszych kaplicach
zakonnych o godzinie 20.30 będziemy Prosimy o solidarność z osobami
odmawiali różaniec w intencji "osób starszymi i potrzebującymi, np. poprzez
chorych oraz tych, którzy się nimi pomoc w zakupach.
opiekują,
jak
również
służb
ZMARLI PARAFIANIE
medycznych i sanitarnych, a także
o pokój serc i łaskę nawrócenia". W minionym tygodniu odeszli do
Proszę Wszystkich Drogich parafian, wieczności śp.: Jan Stępień, Teresa
aby w tym samym czasie w swoich Brajer,
Marian
Bielak,
Eugeniusz
rodzinach
odmawiali
różaniec Wardak, Albert Piekarski – polecajmy
w duchowej łączności z nami - wszystkich naszych zmarłych Bożemu
kapłanami i siostrami.
Miłosierdziu.

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
W
związku
z
wprowadzeniem
stanu
zagrożenia
epidemicznego, zachęcamy do korzystania z dyspensy od
obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych
Mszach Świętych. Zawieszamy do odwołania wszystkie
spotkania grup duszpasterskich i formacyjnych [dzieci,
młodzież,
studenci,
dorośli].
Odwołujemy
również
nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi krzyżowe. (Nabożeństwo
Gorzkich żali będzie transmitowane m.in. w Radiu Maryja
i Telewizji TRWAM o godz. 17.00.)

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
Msze św. niedzielne oraz w tygodniu będą odprawiane
o stałych godzinach, ale z absolutnym zachowaniem
wskazanej maksymalnej ilości uczestników (do 50 os). Stąd
prosimy o umożliwienie udziału we Mszach św. osobom,
które
zamówiły
intencje.
Wskazujemy
jednak,
że
najskuteczniejszym
sposobem
na
zahamowanie
rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii
ekspertów – jest pozostanie w domu. PROSIMY
O ZROZUMIENIE NADZWYCZAJNEJ SYTUACJI.
W niedziele Kościół przez cały dzień będzie otwarty, tak aby
poza liturgią można było wejść na modlitwę osobistą.
W tygodniu dodatkowo od godz. 16.00 będzie dyżurował
kapłan z posługą sakramentu pokuty i pojednania.
W kolejkach do spowiedzi, w czasie i po liturgii, należy
zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK - 16.03.2020

6:30 +Józefa /ona/ Kryś (gr. 16)
8:00 +Bogdan (gr. 13)
8:00 +Halina Kowalska – od uczestników
pogrzebu
18:30 +Wojciech Szostakowski (1 r.śm.)
18:30 +Sylwester – od uczestników
pogrzebu
18:30 +Barbara Piotrowska /w dniu ur./
WTOREK - 17.03.2020
6:30 W intencji Bogu wiadomej
8:00 +Józefa /ona/ Kryś (gr. 17)
8:00 +Bogdan (gr. 14)
18:30 W intencji Bractwa św. Józefa i ich
rodzin
18:30 ++Edward oraz rodzice: Nowiccy
i Bereś
18:30 +Halina Kowalska – intencja od
kuzynki Anny i kuzyna Czesława
z rodzinami
ŚRODA - 18.03.2020
6:30 ++Józef Stojecki i Stefania Stojecka
– o spokój duszy
8:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Józefy z okazji imienin
8:00 +Bogdan (gr. 18)
8:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
ks. prob. Krzysztofa z okazji ur. –
intencja od grupy sprzątającej kościół
18:30 +Józefa /ona/ Kryś (gr. 15)
18:30 +Józef Puzio

CZWARTEK - 19.03.2020 - Urocz. św. Józefa
6:30 +Józefa /ona/ Kryś (gr. 19)
8:00
++Joanna,
Witold,
Czesław
Żwikiewicz i zmarli z rodziny
8:00 ++Józef, Maria, Marta, Jerzy Mrozik
18:30 Imien. ks. Józefa Milewskiego SChr
18:30 O Boże błog. i wszelkie potrzebne
łaski dla ks. prob. Krzysztofa z ok. ur.
18:30 +Bogdan (gr. 16)
18:30 ++Józefa /ona/, Czesław Sobczak,
Maria i Bronisław Dobrzalscy

PIĄTEK - 20.03.2020

6:30 +Janina Kurzymska (28 r. śm.)
8:00 +Józefa /ona/ Kryś (gr. 20)
8:00 +Bogdan (gr. 17)
12:00 ++Maria i Chrystian Gaus
12:00 Dimitr i Zofia oraz Maria
Połczyńska
18:30 +Małgorzata Zubel – int. od
przyjaciół
18:30 +Tadeusz Wąsik – od uczest. pogrz.
SOBOTA - 21.03.2020
6:30 ++zmarli z rodzin: Kołodzińskich
i Rogińskich
8:00 +Jan Mazur (6 r. śm.)
8:00 +Bogdan (gr. 18)
8:00 +Anna Giera – od uczest. pogrzebu
18:30 +Józefa /ona/ Kryś (gr. 21)
18:30 ++Maria Gawłowska (1 r. śm.),
Zygmunt Sałaciński (5 miesiąc po
śmierci) – int. od kuzynów ze Stargardu
18:30 +Halina Gralak – od uczest. pogrz.
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6:30 ++Kazimierz Linkowski oraz Józefa
/ona/, Roman
8:00 ++Maria, Józef, Marta, Jerzy Mrozik
8:00 ++Bronisława /ona/, Józefa /ona/, Jan
i zmarli z rodziny Lew
9:30 +Józefa /ona/ Kryś (gr. 22)
9:30 +Bogdan (gr. 19)
11:00 ++Jan Makuch (14 r. śm.), Anna
i Wacław Wróblewscy
11:00 ++Anna Kwiecińska (9 r. śm.),
Bronisław Kwieciński – o życie wieczne
12:30 Za Parafian
12:30 O Boże błog. i potrzebne łaski z ok.
imienin dla kościelnego – pana Józefa
14:00 Chrzty
19:00 ++Elżbieta Szymecka (3 r. śm.)
i wszyscy zm. z rodz. – int. od syna
Mateusza, mamy, męża i dziadka Ireneusza
Banachowskiego
19:00 ++Tadeusz (8 r. śm.) i zmarli z rodz. –
o życie wieczne

