Refleksja
Bywa niejednokrotnie tak, że niewola zdaje się łatwiejsza i bardziej przyjazna
przez to, że jest oswojona. Dzieje się tak dlatego, że tak w istocie było?
Nie, ale wyzwania wolności i nowość wyzwań często zdają się ciężarem nie do
uniesienia. Izraelici wędrujący pod wodzą Mojżesza z Egiptu do Ziemi
Obiecanej musieli zmagać się z wyzwaniami, które były dla nich totalną
nowością. W ich kontekście wspomnienie niewoli egipskiej stawało się czasem
wręcz idealizowane. Jeszcze nie tu, w Refidim, ale później, na pustyni, będą
wspominać Egipt jako miejsce pełne misek z jedzeniem. Kompletna
wspomnieniowa fatamorgana, nieprawdziwa, ale chwytliwa, bo wolność na
pustyni okazała się bolesnym ciężarem. Ciekawa rzecz, że bunt pod Refidim,
spowodowany brakiem wody, miał miejsce krótko po wyjściu z Egiptu.
Izraelici jeszcze nie doszli do Synaju, jeszcze nie otrzymali tablic
z Dziesięciorgiem Przykazań, jeszcze się nie ukonstytuowali jako społeczność,
a już mieli dość tego nowego położenia.
Obóz w Refidim stał się miejscem spektakularnego cudu. Mojżesz uderzył
w skałę tą samą laską, którą wyciągnął nad Morzem Czerwonym, by się
rozstąpiło. Niejeden racjonalista mówi, że to nie był żaden cud, bo Mojżesz,
przebywając jako uciekinier wśród pustynnych Madianitów, nauczył się
rozpoznawać skalne zagłębienia, które kryły w sobie wodę, wystarczyło w nie
mocno uderzyć. To prawda, ale skały pod Refidim nie mogły skrywać
zbiorników wody, mogących zaspokoić pragnienie tak licznej rzeszy. Pustynne
zasoby wody zaspokoiłyby pragnienie skromnej pustynnej karawany.
Miejsce sporu o wodę i jej cudowne wyprowadzenie ze skały zostało nazwane
Massa i Meriba. Po hebrajsku pierwsza nazwa znaczy „kuszenie”, a druga
„kłótnia”. Biblijny autor Księgi Wyjścia pisze, że istotą sporu, ale też i pokusy,
było pytanie o obecność Boga wśród pustynnych wędrowców: „Czy też Pan jest
rzeczywiście pośrodku nas, czy nie?”. Cud wody ze skały pokazał, że On jest
wśród nich. A więc, mimo wewnętrznego oporu i zrozumiałych wątpliwości,
wędrowali dalej. Choć nadal jakoś tęsknili za swoiście oswojoną krainą niewoli,
mozolnie szli ku Ziemi Obiecanej, ucząc się trudnej wolności, która kosztuje
i która stawia coraz to nowe wyzwania.
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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”.
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 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".(J 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)
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LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 16.03
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Teresy Łukaszczyk z okazji 80. rocznicy
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
00
1) Za †† Michała i Kornelę Sabina, †† z rodzin Sabina, Wojczak i dusze
18
w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Stanisławę Kajzer.

1800 1) Za † męża, ojca i dziadka Wiktora oraz wszystkich †† z pokrewieństwa
Ziemniak i Malaka.
2) Za † mamę Annę Wołyniec w 10. rocznicę śmierci.

Niedziela – 22.03 – IV Wielkiego Postu - Laetare.
700 Za † Stanisławę Kajzer.
815 Za † męża i ojca Józefa Thamm, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące.
00
DPS Anna – w intencji Parafian.
9

Wtorek – 17.03
700 Za † męża Zbigniewa Ludwickiego w dniu imienin, syna Roberta, rodziców
Józefa i Rozalię, brata Józefa, siostrę Józefę, wszystkich †† z rodziny oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
00
1) Za † Stanisławę Kajzer.
18
2) Za † męża Kazimierza Spychalskiego, siostrę Renatę, braci Henryka,
Władysława i Zygmunta i szwagra Józefa.

Środa – 18.03
700 Za † Stanisławę Kajzer.
1700 1) Za †† rodziców Katarzynę i Piotra Sowa, Elfrydę i Jana Gabor, siostrę Irenę
i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożego Miłosierdzia za †† męża Jana Stępniewskiego, rodziców Annę
i Stefana, siostrę Leokadię, braci Stanisława i Józefa.

945 Za †† rodziców Jana i Matyldę Krupa, teściów Bertę i Józefa Stawik, siostrę,
szwagra Józefa, szwagierkę Urszulę, †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
15
Za †† Teresę i Feliksa Bogdan, †† z pokrewieństwa.
11
1615 Gorzkie Żale.
1700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy urodzin Iwony Jadeszko
oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

OGŁOSZENIA


Czwartek – 19.03; Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
700 1) Za † Stanisławę Kajzer.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marii Gabor z okazji 90. rocznicy
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
15
Ku czci św. Józefa – patrona Otmętu w intencji wszystkich żyjących
8
i †† Parafian.
00
Za †† rodziców Halinę i Józefa Kurpas, dziadków Jadwigę i Teofila, Janinę
18
i Jana Żmija, †† z rodzin Kurpas, Żmija, Hyla, Stępnik, Bugajski i Gazda.





Piątek – 20.03
700 1) Za † Stanisławę Kajzer.
2) Za † Jana Harchut w 30. dzień po śmierci.
30
Droga Krzyżowa.
7
1715 Droga Krzyżowa.
1800 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Elfrydy Spałek z okazji urodzin.
2) Za † Marię Kotysz i wszystkich †† z Róży Różańcowej pw. Ducha
Świętego.

Sobota – 21.03
700 1) Za † żonę i matkę Helenę Cichoń, †† rodziców Cichoń i Koziołek.
2) Za † Stanisławę Kajzer.



Dzisiaj o godz. 1615 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym,
a w piątek po Mszy św. porannej i o godz. 1715 na nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
(Wypominki za zmarłych na Drogę Krzyżową można składać
w zakrystii).
W czwartek obchodzimy Uroczystość św. Józefa. O godz. 815 zapraszamy na
Mszę św. ku czci św. Józefa, Patrona Otmętu – w intencji wszystkich żyjących
i zmarłych Parafian. Niech będzie to okazją do szczególnej modlitwy
o zachowanie Nas wszystkich od nieszczęść i choroby!
Wychodząc naprzeciw zaleceniom mającym zapobiec rozprzestrzenianiu się
koronawirusa SARS-CoV-2, Caritas Polska informuje, że Ogólnopolska Zbiórka
Żywności „Tak. Pomagam!”, która miała się odbyć w dniach 20 i 21 marca 2020
roku, nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. O nowym terminie akcji
poinformujemy najszybciej, jak będzie to możliwe. W związku z tym, z naszych
sklepów zostały już usunięte kosze Caritas. Tegoroczna akcja naszego PZC
zbierania produktów żywnościowych została także odwołana!
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne i połączona jest ze
zbiórką na remont organów, a w przyszłą niedzielę na remonty obiektów
diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. Ofiary na kwiaty do Bożego
Grobu można składać w zakrystii. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg
zapłać!

