zdj. Dagmara Joy, Emilia Kociniak, Jan Nitecki, pw

Woda jest przede wszystkim źródłem i potęgą życia: bez niej ziemia jest wysuszoną pustynią,
krainą głodu i pragnienia, a żyjącym na niej ludziom i zwierzętom grozi niechybna śmierć.
Lecz są i takie wody, które przynoszą śmierć: wody wezbrane, dewastujące ziemię i niszczące
wszystko, pochłaniające istoty żywe.
Wreszcie woda w obmyciach kultycznych, będących odbiciem pewnych zwyczajów zaczerpniętych z życia domowego, oczyszcza, osoby i rzeczy z brudu, który się na nie dostał wskutek codziennego używania. W ten sposób woda, już to przynosząca życie, już to napełniająca przerażeniem,
lecz zawsze oczyszczająca, przenika życie ludzkie oraz historię ludu przymierza.
https://biblia.wiara.pl/doc/747152.Woda-w-Biblii

Czyż Ocean nie jest odbiciem życia wiecznego,
obietnicą przetrwania, obietnicą ostatecznej pociechy?
(Romain Gary)

Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz,
który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk.
(Powt. Prawa 28, 12)

zdj. pw

zdj. i dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=_-m3YhxJ8U0

HAUST powszedni
Po promieniu płynę sobie do SŁOŃCA do SŁOŃCA
chwaląc Ciebie Panie BOŻE bez końca bez końca
za żywego srebra dar przed moimi oczami
za cud WODY której dotyk jest jak aksamit
za żywą WODĘ której łyk co dzień nam dany
bez której ani dnia my ludzie nie przetrwamy
z której i człowiek jako taki jest zbudowany
Płynę sobie z moim cieniem do brzegu do brzegu
chwaląc Ciebie BOŻE za niebieskie NIEBO
tak daleko na pozór nam jest ludziom do niego
a przecie kąpiemy się w nim ciągle i niemal
w niebieskim z NIEBA powietrzu calusieńcy skąpani
bez powietrza jak bez wody my i jak bez chleba
nie przetrwamy ty wiesz o tym doskonale Panie
za łyk NIEBA dany który zwiemy oddychaniem
dziękuję Ci BOŻE Panie
z zachwytu oniemiała
dzisiaj tu i teraz zaraz
aż do haustu ostatniego
NIEBA naszego powszedniego
Płynę sobie z moim cieniem do brzegu
[Grażyna Sygowska, Drużyna, 3 sierpnia 2016]

zdjęcia i wiersz: Grażyna Sygowska

zdj. pw

Mt 8, 23 Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 24 Nagle zerwała się gwałtowna
burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. 25 Wtedy przystąpili do Niego i obudzili
Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» 26 A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej
wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. 27 A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»

MODLITWA DO BOGA ZA POŚREDNICTWEM
WODY I KRWI ZBAWICELA
Jezu, Boski nasz Zbawicielu, w obecności Maryi naszej
Matki i Aniołów Stróżów zbliżam się z wiarą, ufnością i
miłością do Twego Najświętszego Serca.
Ufny w Twoją miłość do nas, słabych ludzi, obmywam
w Twojej życiodajnej, oczyszczającej WODZIE siebie i
moich zagrożonych napaściami duchów ciemności braci i
siostry. Błagam przez Maryję zmyj bielmo brudu grzechowego i ulecz nasze rany, mocą RAN TWOICH.
Oddając hołd, cześć i uwielbienie TWOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ KRWI, zanurzam w Niej dusze braci i sióstr (wymienić imiona osób). Tak oczyszczeni i naznaczeni Twoją
KRWIĄ, prosimy Cię Boże i Zbawicielu nasz, przyjmij
nas do Swego SERCA, byśmy doznali ocalenia i uświęcenia.
Jako Chrystus, nasz Zbawiciel i starszy Brat, przedstaw
nas w godzinie naszej śmierci, Bogu Ojcu, którego dziećmi
jesteśmy.
Amen
podał: X. Paweł Pospieszny

zdj. i dobór cytatu: pw

„…woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim
źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu”.
J 4,13.14

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! (...)
Na to rzekła do Niego Samarytanka:
Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? (...)
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 wytryskującej 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 (J 4, 5–18)
zdj. pw

zdj. i dobór cytatu: tsw

https://www.youtube.com/watch?v=w4UIPAml2rw

Zanim wypełnisz wodą swój basen przed domem,
złóż ofiarę na budowę studni w Afryce.
(Sentencja amerykańska)

Początkiem wszechrzeczy jest woda.
(Tales z Miletu)

Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu,
nie można cię opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie.
Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem.
(Antoine Saint-Exupery)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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