
Drugie czytanie  

   - z Listu Swietego Pawla do Rzymian 5, 1-2 ; 5-8 

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę 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, gdyśmy [jeszcze] byli 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, 

gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 

 

- W Liscie do Rzymian, w rozdzialach od pierwszego do czwartego wlacznie, 

Pawel pisze o przeszlosci zarowno pogan jak i wierzacych. Od piatego rozdzialu, 

zaczyna pisac o ich przyszlosci : o przemienieniu ich przyszlosci przez zycie, 

meke i zmartwychwstanie Jezusa.  

 

 

1. Chrystus zgodzil sie umrzec za nas grzesznikow.  

 

- Slowa « za nas » znacza tu « dla naszej korzyści », dla naszego dobra… 

 

« Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym 

czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. » 

 

- Bog stworzyl czlowieka do zycia w pokoju i milosci, by dzielil sie dobrami i 

radosciami. Tymczasem ludzie pozwolili, by wkradly sie pomiedzy nich 

nienawisc, zawisc i podzialy… 

 

 

 

2. Duch Swiety zostal nam dany a wraz z Nim Milosc Boza rozlala sie w 

naszych sercach.  

 

« A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w 

sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. » 

 

• « W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, 

Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest 

spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i 

pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z 

jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli 

otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie 



był, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. » (J 

7, 37-39) 

 

• « A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I 

skłoniwszy głowę oddał ducha. » (J 19,30) 

 

 

 

 

3. Mozemy chlubic sie z tego, ze bedziemy miec udzial w chwale Bozej.  

 

- Pawel, piszac list do Rzymian, czesto uzywa slowa « duma ». Mowi o niej w 

dwoch aspektach :  

 

• Nie mamy powodu byc dumnymi z samych siebie poniewaz 

wszelkie dobro, jakiego dokonalismy stalo sie dzieki lasce 

Bozej.  

• Mamy prawo byc dumnymi z darow Bozych, z tego, do 

czego zaprasza nas Bog. Powinnismy chlubic sie z tego, ze 

bedziemy miec udzial w chwale Bozej kiedy Duch Swiety 

przemieni nasze ciala i dusze na obraz Chrystusa 

zmartwychwstalego.  

 

• « Pan nasz Jezus Chrystus, dzięki któremu uzyskaliśmy 

przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i 

chlubimy się nadzieją chwały Bożej. » 

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia -  wedlug Swietego Jana 4, 5 - 42   

Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które 

[niegdyś] dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus 

zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła 

[tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» 

Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to 

rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, 



Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami 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" - prosiłabyś Go wówczas, 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, z której pił i on sam, 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 wody wytryskającej ku 

życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «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, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą 

oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg 

jest duchem: potrzeba 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 świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co 

uczyniłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich 

pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, 

a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne 

bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem 

świata». 

 

- W czasach Jezusa, studnie byly miejscem wielu spotkan, miescem zawierania 

nowych znajomosci, poznania przyszlego wspolmalozonka… 

• To przy studni Abraham poznal Rbeke, pozniejsza zone jego syna 

Izaaka… 

• Jakub poznal przy studni Rachele… 

Jezus dopiero co opuscil Judee, gdzie faryzeusze bardzo Go sledzili. Idac do Galilei, 

przechodzi przez kraine nazwana Samaria. Jest okolo poludnia, zatem goraco… 

« Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu 

pola, które [niegdyś] dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło 

Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około 

szóstej godziny. » 

- Jan wyraznie zaznacza, ze jest to kolo poludnia : 



 

• O tej porze ludzie nie wychodza do studni bo jest zbyt goraco. Dlatego 

zrozumiale jest, ze Samarytanka, ktora jest niemile widziana w swojej 

wiosce, wlasnie wtedy wybiera sie po wode. 

•  Byc moze Janowi chodzi tu tez o zaznaczenie, ze wraz z nadejsciem 

Jezusa – Mesjasza, Swiatlosc swiata wzeszla nad Samaria…  

Dotad Faryzeusze uwazali, ze mieszkancy Samarli powinni sie 

nawrocic…uwazali ich za heretykow poniewaz niektorzy z nich byli 

potomkami ludu poganskiego, osiadlego tam po podboju Samarii przez 

cesarstwo Asyrii. Z kolei Samarytanie nie dawali za wygrana. Ich 

przodkami byli takze Zydzi pochodzacy z Polnocy Izraela, ktorzy 

podobnie jak reszta narodu wybranego, starali sie zyc w wiernosci  

Prawu Mojzeszowemu. Nie darzyli wiec sympatia Faryzeuszy 

uwazajacych sie za lepszych i za lepiej przestrzegajacych czystosci 

wiary... Te wzajemne uprzedzenia i nieufnosc miedzy Faryzeuszami i 

Samarytanami wyjatkowo mocno dawaly sie odczuc w czasach 

Jezusa. Stad wielkie zdziwienie Samarytanki gdy Jezus prosi ja o 

wode : «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym 

Ci dała się napić?»   

 

 

«O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: "Daj Mi się 

napić" - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej». 

- Tym « darem Bożym » jest Jezus. 

 

• « A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego 

Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. » (J 17,3)  

 

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A 

kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». 

 - Samarytanie takze oczekiwali Mesjasza.  

 

Samarytanka, majac otwarte serce, zgodzila sie na dialog z Zydem - Jezusem i 

szczerze poprosila Go, by jej wytlumaczyl co trzeba robic, by podobac sie Bogu. Byla 

wiec gotowa, by uslyszec prawde, ze Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem :  

«Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam 

wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię». 

 

«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 wody wytryskającej ku życiu wiecznemu». 



- W czytanym dzis fragmencie Ewangeli, Jan tlumaczy, ze wraz z nadejsciem 

Jezusa - Mesjasza, oblicze swiata zmienilo sie.  

- Jezus zaznacza tu, ze w zyciu z Bogiem, ktory jest Miloscia i Przebaczeniem, 

wszystko jest darem.  


