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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». 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».
Od Jakubowej studni płynie dla nas napomnienie, że prawdziwa cześć Boża nie polega na tym,
że chodzimy do świątyni, odmawiamy określone modlitwy, wykonujemy liturgiczne gesty, ale
w duchu – w czystości serca i pokorze, przez które uznajemy całkowitą zależność od Boga i braci
oraz – poznanej prawdzie, którą ukazujemy także szczegółami naszego codziennego życia. Jeśli
szczerze zdecydujemy się iść za prawdą, z pewnością z pomocą Jego łaski znajdziemy ją, a kiedy
ją znajdziemy, wszyscy zjednoczymy się w Duchu Świętym, Duchu miłości; będziemy się

obdarowywać i taj napełniać się tą ożywczą wodą życia doczesnego i wiecznego. I to będzie
rzeczywista cześć oddawana Bogu, nasza prawdziwa pobożność….
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy wzbudzam w sobie dobre pragnienia i modlę się o nie? Czegho
pragnę w swoim życiu?
Do wykonania: Poproszę Pana Jezusa o pragnienie wody żywej.
KALENDARZ LITURGICZNY

17.03 (wtorek) Wspomnienie św. Patryka, biskupa
Urodził się w Wielkiej Brytanii ok. r. 385. W młodzieńczym wieku został wzięty przez
piratów do niewoli i uprowadzony do Irlandii, gdzie jako pasterz pilnował owiec. Po
odzyskaniu wolności poświęcił się stanowi duchownemu. Mianowany biskupem, z wielką
gorliwością głosił Ewangelię mieszkańcom Zielonej Wyspy i wielu przywiódł do
prawdziwej wiary. ZałoŜył arcybiskupstwo w Armagh, dzisiejszej siedzibie prymasa
Irlandii. Zmarł w Down w roku 461. Irlandia czci go jako swego patrona.
18.03 (środa) Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła
Cyryl przyszedł na świat w rodzinie chrześcijańskiej w roku 315. W roku 348 objął stolicę
biskupią w Jerozolimie, jako następca biskupa Maksyma. Gorliwy obrońca wiary przeciw
błędom ariańskim, parokrotnie skazywany był na wygnanie. W swych naukach do
katechumenów i ochrzczonych wyjaśniał systematyczne doktrynę na podstawie Pisma św.
zmarł w roku 386.
19.03 (czwartek) Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Św. Józef Ŝył ponad 60 lat. Maryję poślubił mając 33 lata. śył w Jej towarzystwie nieco
ponad 27 lat. 8 lat przed śmiercią, z powodu braku sił, porzucił pracę cieśli, a swoje
narzędzia rozdał ubogim. W chwili śmierci Józefa Najświętsza Maryja Panna miała 41 lat
i kilka miesięcy. Przez 9 dni przed śmiercią Jezus i Maryja byli cały czas przy łoŜu chorego
Józefa, który zmarł na rękach swojego Boskiego przybranego Syna. Aniołowie
odprowadzili Józefa do otchłani, by tam oznajmił radosną nowinę Patriarchom –
zbawienie jest juŜ blisko, Mesjasz jest juŜ na ziemi. Takie i inne informacje o ukrytym Ŝyciu
Świętego Oblubieńca Maryi znajdujemy wśród objawień mistycznych Sługi BoŜej Marii z
Agredy (Hiszpanka Ŝyjąca w XVII wieku).
WARTO WIEDZIEĆ
Akt oddania się w opiekę świętemu Józefowi:

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby
nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie
przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do
grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości
i bojaźni Bożej. Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei
niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski
był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną
naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich
potrzebach tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty
katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie
stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam
chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie
wieczne. Amen..
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