
 Third Sunday of Lent /A/ - March 19, 2017 

“Water for Eternal Life”  (See: John 4:5-42) 

 

When a Samaritan woman showed up at the well, both were caught by surprise. Why would a 

Samaritan woman walk a mile and a half in the mid-day heat to fetch her water at a remote well 

rather than in her local town? She was an outcast and not welcomed among her own townspeople. 

Jesus then did something no respectable Jew would think of doing. He reached out to her, thus 

risking ritual impurity and scorn from his fellow Jews. He also did something no strict Rabbi would 

dare to do in public without loss to his reputation. He treated the woman like he would treat one 

of his friends – he greeted her and spoke at length with her. Jesus’ welcoming approach to her was 

scandalous to both Jews and Samaritans because this woman was an adulteress and public sinner 

as well. No decent Jew or Samaritan would even think of being seen with such a woman, let alone 

exchanging a word with her! 

 

Jesus broke through the barriers of prejudice, hostility, and tradition to bring the good news of 

peace and reconciliation to Jews, Samaritans, and Gentiles alike. He demonstrated the universality 

of the gospel both in word and deed. No one is barred from the love of God and the good news of 

salvation. There is only one thing that can keep us from God and his redeeming love – our stubborn 

pride and rebellion. 
 

Lenten Retreat: Parishioners who participate at Saturday 5:00 PM Mass are requested to attend on 

FORTH Sunday of Lent, March 26, at 9:00 AM.  The Priest who will preach, Rev. Anthony Mastroeni, 

can come to us ONLY on Sunday.   

 

“Welcome Home” Confession is available each Monday during Lent from 7:00 PM to 8:30 PM 

 

Last Collection:  March 11th & 12th $1,380.00; Diocesan Assessment $ 474.00. Thank you for your 

generosity! 

20/20 Winner:  March 19th Sharon Meeker; 20/20 Dinner is scheduled for April 29th at 7:00 PM. 

 

Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara Tyburska, 

Jeffery Leonard, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 

Mass Intentions: 

Sat Mar 18th 5:00 PM + Marie Kuertich, req Bette Eleanor & Bill 

Sun Mar 19th 9:00 AM For our Parishioners; 10:30 AM + Henryk Tararuj, 3 rocz. śm, zam. Żona; 

Początek Rekolekcji Wielkopostnych 
Mon Mar 20th 7:30 Wieczorem Rekolekcje (Lenten Retreat in Polish M,T,W. at 7:30 PM) 

Tues Mar 21st 7:30 AM For the Health of B & S;  7:30 Wieczorem Rekolekcje 

Wed Mar 22nd 7:30 AM For God’s blessings for Brzezinski & Kusinerz Families; 7:30 Rekolekcje 

Thu Mar 23rd 7:30 AM For God’s blessing at work of S. 

Fri Mar 24th 7:30 AM Special Intention 

Sat Mar 25th 5:00 PM + John Hollis, req. Sosnowski Family 

Sun Mar 26th 9:00 AM + Thomas & Susan Lopatofsky, req. Susan Salko 

10:30 AM + Scholastyka i Leopold Dziatkowski, zam. Córka 

 

                              Please remember our parish in your will.        



    
Trzecia Niedziela Postu /A/ – 19 Marca, 2017 

 
Woda „Żywa” na Życie Wieczne  (Patrz: Jan 4:5-42) 

 

Od dwunastu synów Jakuba wywodzi się dwanaście plemion Izraela, pomiędzy które została podzielona 

ziemia Izraela za czasów Jozuego. Pierwszym królem Izraela (1010 przed Chrystusem) był Saul, drugim 

Dawid (1000-961), a trzecim syn Dawida Salomon (961-922).  Kraj został podzielony na 12 prowincji; 

każda z nich przez miesiąc w roku miała obowiązek utrzymywać dwór królewski. Jedynie plemię Lewiego, 

którego członkowie byli kapłanami (zob. Lewici), nie otrzymało własnego terytorium. Po śmierci Salomona 

(922) za czasów rządów jego syna Roboama nastąpił rozpad państwa na królestwa Judy - Południowe 

(Juda i Benjamin) ze stolicą w Jerozolimie oraz dziesięć pokoleń Północnych, zwanych Izraelem, ze 

stolicą w Samarii.  

 

Krótko po podziale, trwała nienawiść między Judeą a Izraelem. Jezus, rozmawiając z Samarytanką, 

powiedział, że gdyby wiedziała ona kim jest, prosiłaby Go o „żywą wodę”. Ona, zdziwiona, że ten Żyd 

rozmawia z nią, Samarytanką i do tego kobietą, pyta: Czyżbyś był większy od Jakuba, który nam dał tą 

studnię? Jednak poprosiła Go o tę „żywą wodę” ... (patrz Ewangelia Św. Jana 4:5-42).  Dalszy kontekst tej 

Ewangelii też jest ciekawy. Jezus, po dwudniowym pobycie wśród Samarytan, którzy uznali w Nim 

Zbawiciela Świata, powraca do Kany Galilejskiej i uzdrawia syna królewskiego urzędnika, a więc 

poganina. Przypomina się nakaz Jezusa, jaki zostawił uczniom, odchodząc do Nieba po zmartwychwstaniu: 

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 

Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (Dz 1,8).  Święty Jan pokazał w swej Ewangelii, w czwartym 

rozdziale, że sam Jezus głosił Dobrą Nowinę i niósł uzdrowienie dusz i ciał w Jerozolimie, Judei, Samarii 

i aż po krańce świata takiego, jaki znali ówcześni ludzie. 

 

Rekolekcje Parafialne po polsku rozpoczną się w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 19 marca,  

o 10:30 rano.  Nauki rekolekcyjne będą kontynuowane w Poniedziałek, Wtorek i Środę (20, 21 i 

22 marca) o godz. 7:30 wieczorem.  Rekolekcje przeprowadzi Pallotyn z Polski, Ojciec Michał 

Orzoł.  /Rekolekcje po angielsku rozpoczęły się w 2-gą niedzielę W. Postu i będą kontynuowane 

4-tą niedzielę o 9:00 rano/.  

 

Taca z ostatniego weekendu: 11/12 marca: $ 1,380.00; Diocesan Assessment $ 474.00.  

Dziękujemy za hojność!          

Druga taca w Marcu:  18/19 – Katolicka Pomoc dla Biednych (Rice Bowl);  25/26 – Na 

utrzymanie budynków parafialnych 

Wygrana 20/20  19 marca: Sharon Meeker; Obiad 20/20 będzie 29 kwietnia o 7:00 wieczorem. 

Polska Szkoła  Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9 rano do 13-tej. 

 

„Welcome Home” –  Spokojny czas na spowiedź w Wielkim Poście w poniedziałki wieczorem 

od 7:00 do 8:30.  

   

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 



 


