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Rytm życia duszpasterskiego w parafii wyzna-
cza zasadniczo rok liturgiczny. Jednak wiele 
inicjatyw i planów dotyczących zwłaszcza 
dzieci i młodzieży (ale także ich rodzin) jest 
związanych z porządkiem określanym jako 
rok szkolny. Dlatego dzisiaj jest dobra okazja, 
aby przedstawić – wprawdzie jeszcze nie cało-
ściową wizję, ale pierwsze zamierzenia i pro-
jekty – dotyczące funkcji naszego wyremon-
towanego centrum parafialnego. Wprawdzie 
został on oddany do użytku już w marcu tego 
roku, ale przez kilka miesięcy służył naszym 
Gościom z Ukrainy. Od czerwca spotykają się 
już seniorzy, organizując sobie sami zajęcia 
(a te, które wymagają nakładów finansowych, 
np. kulinarne, sami sponsorują). Od najbliż-
szego czwartku, żywię nadzieję, 
że znajdzie się grupa chętnych 
dzieci i młodzieży, by uczestni-
czyć w bezpłatnych warsztatach 
muzycznych, które bezintere-
sownie poprowadzi mgr Kata-
rzyna Krynicka. Jeszcze w tym 
miesiącu wrócimy do idei warsz-
tatów biblijnych, „kawy z księ-
dzem”, a nie ukrywam, że moim 
marzeniem jest powstanie chóru 
i orkiestry parafialnej. Pomysłów 
jest więcej, ale konkretniej o po-
dejmowanych inicjatywach będę 
informował na bieżąco.

Warto przy tej okazji także wspomnieć 
o nazwie tego domu, którą już wybrali-
śmy – STUDNIA. Nie jest to nazwa może 
jakoś szczególnie oryginalna, ale z pew-
nością głęboka (:-), pojemna i w swej tre-
ści mocno zakotwiczona w Piśmie Świę-
tym. Mamy świadomość, że biblijny 
obraz studni należy widzieć w kontek-
ście warunków panujących w ziemi za-
mieszkiwanej przez Izraelitów, gdzie 
woda była niezwykle rzadka i cenna, 
a studnia stała się wręcz symbolem ży-
cia i obrazem wielkiej wartości. A ponie-
waż studnie były stosunkowo nieliczne 
(jedna przypadała na wspólnotę), były 
naturalnym miejscem spotkań i kontak-

tów towarzyskich. Pismo Święte ukazuje je 
jako tło trzech rodzajów kontaktów: czło-
wieka z nadprzyrodzonym; jednego rodu 
z drugim (lub dwóch kultur); mężczyzny 
z kobietą (wielokrotnie były miejscem za-
ręczyn). Jako przykład spotkania pierw-
szego rodzaju można wymienić opowia-
danie o Hagar i Bożym objawieniu przy 
studni Lachaj-Roj („Żyjący, który mnie wi-
dzi”, Rdz 16). Przykładem spotkania przy 
studni klanów lub rodów oraz kultur jest 
narracja o Mojżeszu uciekającym z Egiptu 
po zabiciu nadzorcy. Mojżesz przybył do 
kraju Madianitów i spotkał przy studni sie-
dem córek lokalnego kapłana, które były 
zaczepiane przez pasterzy. Mojżesz wy-
bawił je z opresji i naczerpał wody dla ich 
stad. Trzeci rodzaj spotkania przy studni 
został w Piśmie Świętym najbardziej roz-
winięty. Studnia była miejscem spotkania 
mężczyzny i kobiety, w wyniku którego nie-
jednokrotnie dochodziło do zaręczyn. Taki 
charakter ma opowieść o słudze Abrahama 
i Rebece (Rdz 24); Jakubie i Racheli (Rdz 
29,1-14); Mojżeszu i Seforze (Wj 2,15-24). 
W dzieje Izaaka są wplecione spotkania 
przy studni należące do wszystkich trzech 
kategorii. Postać Izaaka łączy się z Lachaj-
-Roj (Rdz 24,62) oraz z trzema innymi stud-
niami, których nazwy wskazują na stałe 
zmagania, jakie toczył z pasterzami w doli-
nie Geraru (Esek – „Zwada” w Rdz 26,17-20; 
Sitna – „Sprzeczka” w Rdz 26,21 i Recho-
bot – „Szerokość” w Rdz 26,22). W Nowym 
Testamencie opowieść o spotkaniu Je-
zusa i Samarytanki przy studni łączy w so-
bie trzy rodzaje spotkań związanych z tym 
miejscem. W dyskusji o właściwe miejsce 
kultu ujawnił się konflikt pomiędzy kul-
turą żydowską i samarytańską. W jedno-
znacznym twierdzeniu Jezusa, że jest Me-

sjaszem, który wszystko ujawni, pojawia 
się motyw epifanii, będący reminiscencją 
spotkania przy studni Lachaj-Roj. Motyw 
spotkania mężczyzny i kobiety ukazano 
w narracji jako rozmowę pełną dramaty-
zmu i dwuznaczności: kobieta stara się na-
wiązać kontakt towarzyski z Jezusem, On 
zaś traktuje rozmowę w sposób duchowy.
Z powodu znaczenia studni dla zachowa-
nia życia, Pismo Święte nadało jej również 
znaczenie metaforyczne. Duchowe od-
świeżenie pielgrzymów podróżujących do 
Jerozolimy zostało ukazane za pomocą ob-
razu idących przez suchą dolinę Baka, któ-
rzy „przemieniają ją w źródło lub miejsce 
pełne źródeł (Ps 84,7). Równie wymowny 
jest obraz radosnego czerpania „ze zdro-
jów zbawienia” (Iz 12,3). Życiodajna woda 
stała się symbolem zbawienia. W Starym 
Testamencie pojawiają się też inne po-
równania. Rozwijając metaforę ogrodu 
jako symbolu czegoś cennego, autor Pie-
śni nad Pieśniami nazwał oblubienicę „źró-
dłem swojego ogrodu, zdrojem wód ży-
wych” (Pnp 4,15). Obraz zdroju lub studni 
jest jednym z ulubionych archetypów na-
uczycieli mądrościowych. W Księdze Przy-
słów studnia jest obrazem charakteru 
człowieka. Pozytywny obraz studni jest 
wyraźny: „Studnią życia usta prawego” (Prz 
10,11). Jako obraz negatywny można przy-
toczyć słowa: „Źródłem zmąconym i stud-
nią zniszczoną jest prawy, co przed wy-
stępnym się chwieje” (Prz 25,26); kobieta 
rozwiązła jest „ciasną studnią” (Prz 23,27). 
W utworach proroków wysychająca stud-
nia jest obrazem zbliżającego sięsądu Bo-
żego (Oz 13,15). 
Ufam, że zasygnalizowane powyżej biblijne 
przesłanie związane ze studnią zachęci do  
wartościowych spotkań w naszym domu. Góra Świętej AnnyGóra Świętej AnnyL. Giordano, Jakub i Rachela przy studni, ok. 1690 r.L. Giordano, Jakub i Rachela przy studni, ok. 1690 r.
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44 września września  ––  XXIIIXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner, † ojca Wincentego  

Vogel, †† z rodziny Gaczinski oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Hildegardę i Józefa Klink, † ich syna Franciszka, 

†† zięciów Franciszka i Gintera oraz †† z rodzin Klink i Korzekwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Agnieszkę, † Bernarda, †† z rodzin Paterok i Bednarek

5 września 5 września – poniedziałek 
 18.00 – za † męża, ojca i dziadka Jana Basczyka, †† rodziców, †† teściów, 

†† dziadków z obu stron oraz † wnuka Mateusza

6 września 6 września – wtorek 
 18.00 – za † mamę Małgorzatę Łubińską w 1. rocznicę śmierci

7 września 7 września – środa 
 7.00 – za † męża Henryka Gola, †† teściów Elfrydę i Antoniego, † matkę 

Józefę Nawój, † szwagra Michała, † siostrę Annę oraz †† z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

8 września 8 września – czwartek — święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – za †† Annę i Alojzego Szczodrok, †† Waleskę i Marię Sojka, †† Erne-

stynę i Ericha Małek oraz †† z pokrewieństwa

9 września 9 września – piątek 
 18.00 – za † mamę Adelajdę Hruzik w kolejną rocznicę śmierci, † ojca Hel-

muta i †† dziadków z obu stron

10 września 10 września – sobota 
 13.00 – ślub: Aleksandra Zięba i Tomasz Smykała
 18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca 

Waltera Truch i † jego wnuka Dawida, †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

1111 września września  ––  XXIVXXIV  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża Eugeniusza Szajkowskiego w 8. rocznicę śmierci oraz 

†† rodziców Jana i Szarlotę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj biskupi polscy kierują do wiernych list pasterski z okazji XII Tygodnia Wy-
chowania zatytułowany: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Publikujemy 
go w całości jako załącznik do niniejszego Informatora.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w czwartek (8 września) o godz. 16.00 na 
spotkanie w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego, którego gościem 
będzie ks. Vitali Burko, nowy wikariusz w parafii św. Antoniego. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 – zgodnie z zapowiedzią poczynioną w tekście prze-
wodnim Informatora – gorąco zachęcam dzieci i młodzież na warsztaty muzyczne, 
które poprowadzi p. Katarzyna Krynicka. Ponadto o tej samej godzinie i również 
w naszym domu parafialnym odbędzie się spotkanie ministrantów oraz kandyda-
tów do tego grona, w tym po raz pierwszy zapraszam także dziewczyny.

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od czwartku do niedzieli na 
Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. W programie 
obchodów odpustowych m.in.: w sobotę, godz. 7.30 – Msza św. na rozpoczęcie 
obchodów kalwaryjskich, godz. 19.00 – nabożeństwo ze świecami; w niedzielę, 
godz. 7.00 – początek Dróżek Maryjnych, ok. godz. 10.30 – Suma odpustowa. Pro-
gram obchodów zamieszczono w gablotce parafialnej i na stronie internetowej.

 ▪ Informacja dla narzeczonych! W naszym dekanacie w najbliższym czasie organi-
zowane są dwa cykle nauk nauk przedmałżeńskich. Należy uczestniczyć w trzech 
spotkaniach o różnej tematyce. Spotkania będą się odbywać w domu kateche-
tycznym przy kościele św. Antoniego w soboty o godz. 16.00. Szczegółowy pro-
gram w gablotce i na stronie internetowej.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; takie prze-
znaczenie ofiar będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję – „Bóg zapłać”.
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 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla 
Agnieszki i Jerzego z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą 
dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Marię i Józefa Raszowskich, † siostrę Franciszkę, 

†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące


