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Jezus powiedział: « Zaprawdę, zaprawdę po-
wiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni 
przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi 
przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwie-
ra odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła 
on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A 
kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, 
a owce postępują za nim, ponieważ głos jego 
znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą 
uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych ». 
Tę przypowieść  opowiedział im Jezus, 

lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. 
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: « Za-
prawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem 
bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie po-
słuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś 
wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony — wej-
dzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przy-
chodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. 
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i 
miały je w obfitości ». 
                                                           J 10,1-10 

Dziś Chrystus przychodzi do nas jako 
Dobry Pasterz, który dba o swoje owce. Za-
dziwiające jest to, że Jezus nie mówi, iż 
owce słuchają Jego słów, ale wsłuchują się 
w Jego głos. To nie jest zachęta, aby igno-
rować słowa Pasterza, które do nas kieruje, 
ale żebyśmy doszli do takiej relacji z Nim, 
że gdy tylko usłyszymy Jego głos to już bę-
dziemy czuć się spokojni. Dziecku, żeby 
czuło się spokojnie i bezpiecznie wystarczy 
słyszeć głos matki niezależnie od tego czy 
przebywa w tym samym pokoju czy krząta 
się po kuchni. Ważne, że jest blisko. Jeżeli 
ktoś idzie tylko za nauką Chrystusa nie 
wsłuchując się w Jego głos to można po-
wiedzieć, że jest dopiero na wstępie drogi 
do spotkania z Nim. Można fascynować się 
jakąś nauką a nie iść za osobą. Nie jeden 
powie, że ten człowiek potrafi pięknie i mą-
drze się wypowiadać, ciekawe są jego 
przemyślenia, poglądy, ale ja go nie lubię.  

 

Naszym zadaniem jest dojść do takiego po-
ziomu zażyłości z Chrystusem, że sam Jego 

głos będzie nam wystarczał. Ilu jest ta-
kich katolików, którzy wierzą w Boga, 
ale do Kościoła nie chodzą, bo jest dla 
nich skamieniałym reliktem z przeszłości 
nieczułym na potrzeby zmian zgodnie z 
duchem czasu? Ilu jest ludzi, którzy 
przychodzą do Kościoła z nakazu trady-
cji, lekceważąc Jego nauczanie? Dla ilu 
ludzi Kościół byłby bardziej atrakcyjny, 
gdyby ściągnął pewne ograniczenia? Na-
tomiast niektórym wystarczy, że gdy w 
społeczności Kościoła pojawi się jakieś 
zgorszenie to natychmiast są gotowi do-
konać aktu apostazji. Wystarczy pęknię-
cie jednego elementu w całej układance 
intelektu, by odejść od wiary albo jej za-
przeczyć. Jezusa nie mamy kochać za to, 
że mądrze mówi, ale za to, że jest. 
                                                        Ks. Wojciech                                                         
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     Pierwszym, który podjął zamiar budowy 
świątyni był Dawid. Nie zrealizował on jed-
nak swojego planu, ponieważ Bóg sprzeciwił 
się temu zamiarowi. To nie Dawid zbuduje 
dom dla Jahwe, lecz Jahwe zbuduje dom dla  
Dawida (2 Sm 7, 4-17). Realizację projektu  
Dawida dokonał Salomon, już bez jakiego-
kolwiek sprzeciwu ze strony proroków. Arka 
Przymierza nadal zajmuje w niej centralne 
miejsce, a nowe sanktuarium jerozolimskie 
uchodzi za przedłużenie dawnego miejsca 
kultu, wspólnego dla wszystkich pokoleń. 
Bóg uważa tę świątynię za mieszkanie, w któ-
rym umieszcza swoje imię (1 Krl 8, 16-21).  
Od momentu powstania pierwszej Świątyni 

Jerozolimskiej, stała się ona głównym ośrod-
kiem kultu Jahwe. Św. Augustyn powiada, że 
Salomon zbudował Bogu świątynię, jako ob-
raz i zapowiedź przyszłego Kościoła oraz 
Ciała Pańskiego.  
      Świątynia Jerozolimska zbudowana  
w 961 r. p.n.e została dokładnie opisana  
w Biblii. Została wzniesiona na wschodnim 
wzgórzu, na północ od Miasta Dawidowego, 
gdzie obecnie znajduje się Kopuła Skały. Plan 
jej był podobny do planu przybytku  
- prostokątny, podzielony na trzy części: 
przedsionek zwrócony w kierunku wschod-
nim, nawa główna (Miejsce Święte)  
i Miejsce Najświętsze (Święte Świętych). Trzy 
części odpowiadały trzem częściom świata: 

Miejsce Najświętsze - niebu, Miejsce Święte - 
ziemi, przedsionek - morzu. Długość  
i szerokość odpowiadały podwojonym wy-
miarom przybytku: 60x20 łokci (1 łokieć  
ok 0,5m) Wysokość świątyni była trzykrotnie 
niż  przybytku (30 łokci). 
 

      Budowlę wzniesiono z kamienia obro-
bionego w kamieniołomach. W Miejscu  
Najświętszym znajdowała się Arka  
Przymierza ozdobiona cherubami (skrzydla-
tymi postaciami), które zostały wykonane  
z drzewa oliwnego, pokrytego złotem.  
W nawie znajdował się złoty ołtarz, wyko-
nany z drewna cedrowego - ołtarz kadzenia, 
który stał przed wejściem do Miejsca  
Najświętszego. Znajdował sie tam również 
złoty stół na chleby pokładne, złoty świecz-
nik i inne sprzęty (1 Krl 7 48-50). Budynek 
otaczały dwa dziedzińce: dziedziniec we-
wnętrzny i wielki dziedziniec. (1 Krl 7,9). 
Pierwsza Świątynia Jerozolimska została 

zburzona w 586 r. p.n.e. przez Nabuchodo-
nozora. Była ona tak wspaniała, że najstarsi 
Żydzi, którzy ją jeszcze oglądali i przeżyli jej 
zniszczenie, patrząc na kolejną świątynię, 
wzniesioną po niewoli babilońskiej przez 
Zorobabela, płakali, gdyż przepychem  
nie dorównywała pierwszej. (Ezd 3, 12). 

Ks. Adam 
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1. W sobotę (13 V) przypada 100. 

rocznica objawień Matki Bożej w 

Fatimie i nasz parafialny odpust. 

Od 8.30 do 17.30 adoracja Najświęt-

szego Sakramentu w kaplicy Matki 

Bożej Fatimskiej. Uroczysta Msza 

Święta odpustowa o godz. 18:00 pod 

przewodnictwem ks. bpa Zbignie-

wa Zielińskiego, a po niej procesja 

Maryjna z modlitwą różańcową.  

2. Do tego czasu trwamy w nowen-

nie przygotowującej nas do odpustu 

parafialnego. Nowenna jest odma-

wiana codziennie po Mszy Świętej 

o godz. 18.00. 

3. Zapraszamy na tradycyjne nabo-

żeństwa majowe na godz. 17.30. 

4. Rocznica I Komunii Świętej od-

będzie się w przyszłą niedzielę (14 

V), o 11:00. Spotkanie dla rodziców 

dzieci rocznicowych w poniedzia-

łek, 8 V o godz. 19:30 w kaplicy 

MBF. 

5. W przyszłą niedzielę obchodzić 

będziemy również I rocznicę po-

święcenia naszego kościoła. 

6. Katecheza dla dorosłych we wto-

rek (9 V) o godz. 19.30 w sali para-

fialnej. Temat spotkania: „Znacze-

nie objawień Matki Bożej w Fati-

mie” 

 

7.   We wtorek (8 V) obchodzić bę-

dziemy Uroczystość św. Stanisława 

Biskupa, głównego patrona Polski. 

8.  Zapraszamy dzieci na wyjazd letni 

do Międzybrodzia Bialskiego od 01.07 do 

8.07. W programie między innymi: Góra 

Żar, Wisła, Szczyrk, Bielsko Biała. Więcej 

informacji i zapisy u ks. Adama. 

9. Dziękujemy za ofiary złożone dzi-

siaj do puszek, które zostaną przezna-

czone na utrzymanie Gdańskiego Semi-

narium Duchownego. Ofiary złożone na 

tacę w przyszłą niedzielę (14 V) zostaną 

przeznaczone na cele inwestycyjne. 

10. Polecamy uwadze prasę katolic-

ką: Gość Niedzielnego, Niedzielę i biu-

letyn parafialny Ave Maria za do-

wolną ofiarę. 

11. Polećmy Miłosierdziu Bożemu 

drogich nam zmarłych: ks. Jerzego, 

budowniczych, dobrodziejów na-

szego kościoła, śp. Alojzego Sza-

blewskiego (l. 91) wybitnego działa-

cza Solidarności, którego pożegnali-

śmy w minionym tygodniu. Dobry 

Jezu, a nasz Panie… 
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 PONIEDZIAŁEK, 8 MAJA 2017 R. 

7.00 †  Stanisław, Stanisława (k), rodzeństwo, Jan i Helena 

8.00 
1) †  Władysław w 29. rocznicę śmierci 
2) †  Stanisław Baranowski 

18.00 
1) †  Stanisław i Alina 
2) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

19.00 †  Marian i Anna Walentynowicz 

 WTOREK, 9 MAJA 2017 R. – ŚW. STANISŁAWA BISKUPA 

7.00 †  Teściowie: Stanisław (m) i Stefania (k) 

8.00 
1) †  Stanisław Zalewski oraz Stanisław Lis 
2) O zdrowie dla Stefana i opiekę MBF  

18.00 
1) †  Elżbieta i Konrad Tesar 
2) O Boże Bł., opiekę MBF dla Katarzyny i całej rodziny z okazji peregrynacji figury MBF 

19.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

 ŚRODA, 10 MAJA 2017 R.  

7.00 †  Ewa i Janina 

8.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 
1) †  Mieczysław w 5. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 
2) †  Maria Dziadura 

19.00 
1) †  Mieczysław i Pelagia 
2) †  Julia  w 1. rocznicę śmierci, Józef, Feliksa (k), Antoni, Paweł, Adolfina 

 CZWARTEK, 11 MAJA 2017 R.  

7.00 †  Salomea, Jan, Katarzyna, Jan, Andrzej Glinikowscy oraz Katarzyna Klasny 

8.00 O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

18.00 †  Zbiorowa za zmarłych 

19.00 
1) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
2) †  Janina Krystyna Zawadzka w 1. rocznicę śmierci 

 PIĄTEK, 12 MAJA 2017 R.  

7.00 
1) †  Maria, Jakub, Emilia, Fryderyk 
2) †  Krzysztof Kwiatkowski w miesiąc po śmierci 

8.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 
1) †  Marta w 9. rocznicę śmierci, Jan, dziadkowie z obojga stron 
2) †  Urszula, Zygmunt, Stefania i Henryk 

19.00 †  Krystyna i Janusz Adamus, rodzice z ob. stron oraz zm. z rodziny Cwalińskich, Danilewiczów 

 SOBOTA, 13 MAJA 2017 R. – MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 

7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Anny i Ewy 

8.00 
O Boże bł., uzdrowienie serc, relacji z Bogiem w rodzinie i w małżeństwie Urszuli, Stanisława i 
Daniela 

18.00 

1) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla rodziny Lenkiewiczów i 
Trzeciaków 
2) †  Maksymilian Kujawski w 10. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron 
3) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
4) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o życie wieczne dla Leszka i wszystkich zm. Z 
rodziny 

 V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 14 MAJA 2017 R.  – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

6.30 †  Teodor Jawornicki w 7. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

8.00 
O potrzebne łaski dla biskupów naszej diecezji, kapłanów pracujących w tej parafii i z niej 
pochodzących oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne 

9.30 †  Paulina, Krystyna, Ksawery, Henryk i zmarli z rodziny z obojga stron 

10.30 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 

12.30 Za parafię 

14.00 †  Zofia, Stanisław, Andrzej oraz zmarli z rodziny 

18.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
19.30 †  Janina Kwiatkowski 

 


