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  Pierwsze czytanie                                                                        Wj 17, 3-7                                                                                    
  Czytanie z Księgi Rodzaju  

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?"       

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            

Drugie czytanie                                                                                  Rz 5, 1-2. 5-8     

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian                                                                                              

  Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w 

której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość 

Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus 

bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy 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 właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.                                        

                                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                                                                                  

http://www.bazylika.net/
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  Ewangelia                                                                                                                        J 4, 5-42 
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". A On jej 

odpowiedział: "Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!" A kobieta odrzekła Mu na to: "Nie mam męża". 

Rzekł do niej Jezus: "Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego 

masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą". Rzekła do Niego kobieta: "Panie, 

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". 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". Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak 

nie powiedział: "Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?" Kobieta zaś zostawiła swój 

dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: "Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział 

wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?" Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem 

prosili Go uczniowie, mówiąc: "Rabbi, jedz!" On im rzekł: "Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy 

nie wiecie". Mówili więc uczniowie między sobą: "Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?" 

Powiedział im Jezus: "Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego 

dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście 

oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie 

wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym 

powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie 

natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście". 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 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".                                                                                                   Oto Słowo Pańskie.     

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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           Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu 

do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o 

wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. 

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach 

epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych. 

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 

par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie 

dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. 

następującym wiernym: 

a) osobom w podeszłym wieku, 

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), 

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią 

opiekę, 

d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym 

czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na 

osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła 

poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. 

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad: 

a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni 

dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny, 

b) przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej 

na rękę, 

c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, 

d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu 

bezpośredniego, 

e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub 

dotknięcie, 

f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne, 

g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. 

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak 

kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się 

w naszych kościołach”.  W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią 

nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom: 

a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, 

 

b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego            

Sakramentu 

         c) aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali                      

chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, 

d) sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu  

rozeznaniu księży proboszczów. 

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w 

zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed 

chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu 

polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, 

tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb 

sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do 

śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, 

ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.  

                                                             Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski 

                     

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie 2 Krl 5, 1-15a 

 

Ewangelia Łk 4, 24-30 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dn 3, 25. 34-43 

                                                             

Ewangelia Mt 16, 21-35 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Pwt 4, 1. 5-9 

 

 Ewangelia Mt 5, 17-19 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie 2 Sm 7, 4-5a 

 

2 czytanie Rz 4, 13, 16-18 
 

 Ewangelia Łk 2, 41-51a 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Dz 14, 2-10 

 

Ewangelia Mk 12, 28b-34 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Oz 6, 1-6 

                                     

Ewangelia Łk 18, 9-14 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie 1 Sm 16, 1b. 6-

7. 10-13a 

                            

2 czytanie Ef 5, 8-14 

                                      

Ewangelia J 9, 1-41 
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Ogłoszenia parafialne 
 

• Ze względu na powagę sytuacji, w jakiej znalazł się świat w obliczu epidemii koronawirusa, 

przypominamy o stosowaniu się do poleceń osób i instytucji odpowiedzialnych za nasze zdrowie 

i życie. Brońmy się też, abyśmy nie popadli w panikę. Jednocześnie dla nas, ludzi wierzących, 

jest to wołanie Nieba o wierne trwanie przy Bogu i Jego Matce Maryi w modlitwie i nawracaniu 

się. Wzywam wszystkim ochrzczonych do praktyk religijnych - modlitw i spowiedzi. 

Codziennie podczas Mszy św. kapłan jest obecny w konfesjonale, a do czwartku dodatkowo od 

godz. 20.00  do godz. 21.00. Do czwartku też potrwa rozpoczęta w środę modlitwa różańcowa 

z litanią do Matki Bożej Chełmskiej przed Najświętszym Sakramentem i z indywidualnym 

błogosławieństwem, na którą zapraszamy codziennie na godz. 20.00. Zgodnie z sugestią po 

zakończonej nowennie od piątku każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – 

kapłani będą odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, 

jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę 

wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej 

łączności z kapłanami. 

• Codziennie do czasu odwołania stanu zagrożenia będziemy po każdej Mszy św. śpiewali 

suplikacje.  

• Dziś zamiast homilii jest nabożeństwo eucharystyczne z litanią do Matki Bożej Chełmskiej 

• Zachęcamy do podjęcia modlitwy Nowenna Pompejańska w intencji ochrony naszej Ojczyzny. 

• W środę nie będzie modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała.   

• W czwartek Uroczystość św. Józefa. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00 - zbiorowa. 

Intencje możemy składać przed Mszą św. 

• W piątek nie będzie spotkania dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 

• 25 marca (w środę za tydzień) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Chętnym proponujemy 

podjęcie Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Uroczystość składania deklaracji odbędzie się 

podczas Mszy św. o godz. 18.00. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są książeczki 

wprowadzające nas w temat duchowej adopcji oraz deklaracje. 

• Nie wiemy jak będzie z rekolekcjami, które powinny się rozpocząć za 2 tygodnie. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a wszystkim 

Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego i zdrowego tygodnia 

pod opieką Matki Bożej.  


