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III Niedziela Wielkiego Postu 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał 
Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony 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 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 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 Jerozolimie jest miejsce, 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 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». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 16. 03. 2020  

7. 00 Za ++ rodz. rodziców chrzestnych - w pew. int. (z nauką ogólną) 

8. 30 Okazja do  spowiedzi  św. 

9. 00 Za + Gertrudę Okos w 60 r. śm., za męża Jerzego, + Angelę Okos, córkę 

Renatę, zięcia, całe pokr. i d.op. (z nauką ogólną) 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Stanisława Wójcik w 30 dz. po śm. (z nauką ogólną) 

18. 45 NAUKA STANOWA DLA OJCÓW I MATEK (RODZICÓW) 

 Wtorek 17. 03. 2020  

7. 00 Za + Krzysztofa Znojek w 7 r. śm., za ++ z pokr. Rajczyk – Znojek (z  
nauką ogólną) 

8. 30 Okazja do  spowiedzi  św. 

9. 00 Za ++ Gerharda i Jadwigę Welner, pokr. i d.op. (z nauką ogólną) 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ramach Liturgii Kościołów 
Stacyjnych) 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za ++ Annę i Szymona Zmarzłych, za ++ z rodz. Kasperek – Zmarzły (z 

nauką ogólną o Tajemnicy św. Eucharystii) 

18. 45 NAUKA STANOWA DLA MŁODZIEŻY (Kl. VI, VII, VIII  i  
SZKOŁY ŚREDNIE ) 

 Środa 18. 03. 2020 – Zakończenie Rekolekcji 
7. 00 Int. wolna (z nauką ogólną) 

8. 30 Okazja do spowiedzi św. 

9. 00 Za + męża Henryka Marszolek w 13 r. śm., za ++ braci Gintera i Pawła 

Piechaczek, za ++ rodziców, pokr. i d.op. (z nauką ogólną) 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Eryka Huncza w I r. śm., za + syna Artura i za ++ z rodz. oraz pokr. (z 
nauką ogólną) 

 Czwartek 19. 03. 2020 – św. Józefa Oblubieńca NMP - 
Uroczystość 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Dorotę Jambor w I r. śm., za ++ rodz. Galgon - Schendzielorz - Lazar 

9. 30 DROGA  KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

18. 00 Przez wstawiennictwo św. Józefa za wszystkich Józefów - noszących imię św. 

Patrona i za naszych mężczyzn oraz młodzieńców z naszej Parafii 

 Piątek 20. 03. 2020  
17. 00 DROGA  KRZYŻOWA Z  UDZIAŁEM  DZIECI I MŁODZIEŻY (z 

czytaniem zalecek) 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEZOWA: Za + ojca Ludwika, żonę 

Jadwigę, za ++ z rodz., pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 
 



 Sobota 21. 03. 2020 – Pierwszy Dzień Wiosny 
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Franciszka Wąs, + Stefanię Wąs, za + Krystynę Rybacką, + Jerzego 

Rybackiego i d.op.  

- Za + matkę Anastazję Walecko, zięcia Andrzeja, Marię Kosiorek i d.op.  

- Za + Teresę Kocot w 3 r śm., za ++ z rodz. Kocot – Kornek, pokr. i d.op.  

- Za + Stefanię Malcher w rocznicę śm., jej ++ rodz. Marię i Franciszka 

Malcher, + siostrę Annę, + szwagra Rajnarda z ok. ur. i za + ojca Kurta 

Jendryassek 

 Niedziela 22. 03. 2020 – IV Niedziela Wielkiego Postu 
8. 00 Za + Otylię Lepszy, męża Emila, rodz. z obu str., ++ z rodz. Pielenga - Lepszy 

i d.op. 

10. 30 Za + Józefa Matejka z ok. rocznicy urodzin 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za + Zbigniewa Kunickiego, + ojca, ++ rodz. Kunickich - Klimkowskich -  

Franczok, pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali  

2. W czwartek (19.III) Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, wszystkich 

Mężczyzn i Młodzieńców zapraszam na Mszę św. o godz. 18.00  

3. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 

Tydzień temu na ten cel wpłynęło 806 Zł. 96 Gr.  

4. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

5. Kolekta na zakończenie rekolekcji wielkopostnych przeznaczona na Zakon 

Ojców Kamilianów w Gruzji  

6. Liturgie stacyjne w Opolu w Wielkim Poście. Wiernych miasta Opola i okolic 

zachęca  się do udziału w Liturgiach Stacyjnych, które sprawowane są od Środy 

Popielcowej  każdego dnia w różnych miejscach Opola. Liturgia Stacyjna to 

tradycja sięgająca swoimi korzeniami starożytnego Rzymu. Codziennie w innym 

miejscu będzie się można spotkać na modlitwie ,Adoracji Najśw. Sakramentu” i 

na Mszy św. z kazaniem o tematyce eucharystycznej z racji trwającego roku 

duszpasterskiego poświęconego  Eucharystii  

7. Życzmy sobie owocnego przeżycia tegorocznych rekolekcji parafialnych, które 

to mają nas wszystkich przybliżyć do Pana Boga  

8. Kolekta z niedzieli 22 marca jest wyznaczona na remonty obiektów 

diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych 

c.d. Ewangelii 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. 

Kiedy więc Samarytanie 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». 

Czytanie z Księgi Wyjścia 
Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a 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, 

mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» 

Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych 

Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w 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 Izraelici i Pana 

wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?» 

Patron tygodnia: św. Aleksandra 

Aleksandra pochodziła z Ancyry w Galacji (dzisiejsza Ankara). Miała odmówić udziału w 

procesji z posążkami Artemidy i Ateny. Podczas wyznania wiary w Chrystusa została 

skazana na śmierć. Utopiono ją w bagnach, w pobliżu rodzinnego miasta, ok. 300 lub 310 r. 

wraz z sześcioma innymi kobietami, które wcześniej ślubowały dziewictwo i żyły poszcząc i 

pełniąc dobre uczynki. Były to: Klaudia, Eufrazja, Matrona, Julianna, Eutymia oraz 

najstarsza z nich, Teodozja. Przed utopieniem miały być wydane młodym mężczyznom na 

pohańbienie. Jednak ci uciekli, kiedy Teodozja pokazała im swoje siwe włosy. Wtedy 

wszystkie zostały w okrutny sposób torturowane: obnażono je, bito pałkami, obcinano piersi, 

ich ciała strugano ostrymi narzędziami aż do kości. Żadna z nich nie wyparła się Chrystusa. 

Ciała męczennic miał wydobyć z grzęzawisk, by je po chrześcijańsku pochować, Teodat 

(Teodot), siostrzeniec Teodozji (Tekusy), który od dawna pomagał chrześcijanom: 

odwiedzał ich w więzieniach, podnosił na duchu, ofiarował swój hotel na miejsce 

sprawowania liturgii. Po pochowaniu ciotki z Towarzyszkami został zdradzony przez 

sąsiadów i poniósł karę śmierci przez ścięcie. Jego ciało wraz z wydobytymi z grobu ciałami 

7 męczennic spalono. 

Według innych hagiografów Aleksandra z Towarzyszkami po mękach została spalona 

żywcem w rozpalonym piecu. 

 

W ikonografii Święta przedstawiana jest zawsze w towarzystwie innych męczennic, z 

którymi poniosła śmierć. Między sobą różnią się praktycznie tylko kolorem szat. Aleksandra 

ma czerwony płaszcz i białą chustę na głowie. 


