Jezus powiedział do swoich uczniów: « Niech się
nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we
Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A
gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy
byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja
idę ». Odezwał się do Niego Tomasz: « Panie, nie
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? » Odpowiedział mu Jezus: « Ja jestem drogą i
prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już
Go znacie i zobaczyliście ». Rzekł do Niego Filip:

« Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy ».
Odpowiedział mu Jezus: « Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego
więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?
Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam
od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam
dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w
Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie
wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych
uczyni, bo Ja idę do Ojca ».
J 14,1-12

Ta Ewangelia przekierowuje nasze myśli na
obraz drogi. Ile jest ludzi, tyle jest różnych
dróg. Każda gdzieś się zaczyna i kończy.
Rozważając dzisiejsze Słowo Boże mamy
świadomość, że jesteśmy w trakcie wędrówki
i zmierzania do celu. Trwamy w czasie, a
więc pomiędzy już a jeszcze nie. Dziś Jezus
tłumaczy swoim uczniom, że za chwilę odejdzie. Ten, który przez trzy lata był dla nich
Mistrzem i Przyjacielem ma niebawem zniknąć z ich życia. Język jakim posługuje się
Chrystus wyraźnie wskazuje na to, że Jego
przyjście było po to, aby oni mogli odkryć
Boga Ojca. Jezus nie mówi do swoich
uczniów: słuchajcie, wiem, że byłem Kimś
wielkim, dokonałem wielu cudów, pokazałem wam drogę do szczęścia, więc możecie
mnie uwielbiać. Wręcz przeciwnie, Jezus chce
powiedzieć, że Bóg Ojciec Go przysłał i był
przy Nim przez cały czas ziemski. Te słowa

kierowane są także do nas, by przypomnieć, że Chrystus przejdzie z nami całą
drogę życia od narodzin aż do śmierci,
przez radości i smutki a nawet przez
śmierć, żeby przygotować nam drogę, abyśmy uwierzyli i zobaczyli że ono naprawdę zmierza do bardzo konkretnego celu.
Jeśli chcemy poznać Boga Ojca musimy patrzeć i poznawać najpierw życie Jezusa, a
to sprawi, że odkryjemy w Nim drogę,
prawdę i sens swojego istnienia. To czego
Jezus chce nas dziś najbardziej nauczyć to
zaufania Bogu Ojcu, które będzie graniczyć
z szaleństwem i wydawać się nie do przejścia. Mieszkamy tu na ziemi w namiotach,
które trzeba będzie kiedyś zwinąć. Pamiętajmy, żeby zawsze były rozłożone przy
drodze Chrystusa, łatwiej będzie nam Go
spotkać i je spakować.
Ks. Wojciech
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Po niewoli babilońskiej Zorobabel zbudował drugą świątynię (Krl 36, 23). Nowa świątynia została poświecona w 515 roku p.ne. a
splądrowana przez Antiocha IV Epifanesa w
169 r. p.n.e. (1Mch 1, 20-24). Była ona również
później wielokrotnie niszczona aż do czasów
Heroda Wielkiego tj do 37 r. przed Chrystusem. Świątynia Zorobabela nie była już tak
piękna jak świątynia Salomona i różniła się
bardzo od swojej poprzedniczki przede
wszystkim tym, że nie było w niej Arki
Przymierza znaku obecności Boga między
narodem izraelskim. Miejsce Najświętsze pozostawało odtąd puste. Swoimi rozmiarami
dorównywała świątyni Salomona i prawdopodobnie została wzniesiona na jej zasadniczym planie, z Miejscem Najświętszym i nawą ze złotym ołtarzem, stołem, świecznikami
itd ( 1Mch 1,22, 4,48-51).
Trzecią świątynię wzniósł Herod Wielki,
poszerzając jej dziedziniec do olbrzymich
rozmiarów (450m x 300m) oraz wyposażając
ją w różne kosztowności i bogactwa. W świątyni Heroda Wielkiego Miejsce Najświętsze
od Miejsca Świętego oddzielała podwójna
zasłona tkana z przędzy o czterech barwach,
które miały wyobrażać cztery żywioły. Świątynie tę zaczęto budować ok 20 r. przed Chrystusem, a ukończono za panowania Heroda
Agryppy II w 64 roku po Chrystusie. Przetrwałą zaledwie 6 lat, gdyż w 70 r. zburzyli ją
Rzymianie pod wodzą Tytusa i od tego czasu
nigdy nie została odbudowana. Miejsce świątyni zastąpiły domy modlitwy - synagogi. Do
dzisiejszego dnia pozostał tylko fragment
trzeciej świątyni – tzw. ściana płaczu zwana
też murem zachodnim. Dziś jest to największe miejsce Judaizmu. Połowa muru w tym
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17 rzędów kamieni znajdujących się poniżej
poziomu gruntu pochodzi z okresu trzeciej
świątyni. Pozostałe części zostały dodane w
VII wieku lub później.
Wszystkie miejsca związane z kultem
Jahwe były w Starym Testamencie wznoszone wg wskazówek otrzymanych od Boga. Powiedziane jest o Besaleelu i o Oholiabie, budowniczych Arki Przymierza (Wj 35,
35) oraz o całości przybytku zbudowanego
przez Mojżesza (Wj 25, 8-9). Także Dawid
przekazuje swojemu synowi Salomonowi
reguły otrzymane od Boga ( 1Krl 28, 11-12).
Ezechiel otrzymuje wizje z opisem świątyni,
jaką ma zbudować, która jednak nie doczekała się nigdy realizacji (Ez 43, 10-11).
Świątynia Jerozolimska, budowana według projektu Boga i będąca mieszkaniem
Jahwe, może być pierwowzorem i typem
świątyni chrześcijańskiej.

Ściana Płaczu (hebr. הכותל המערבי, ha-Kotel
ha-Maarawi, zwana też Murem Zachodnim)
– jedyna zachowana do dnia dzisiejszego
pozostałość Świątyni Jerozolimskiej.
Ks. Adam

1.

Dzisiaj obchodzimy I rocznicę sko Biała. Więcej informacji i
poświęcenia naszego kościoła. zapisy u ks. Adama.

Zapraszamy na tradycyjne na- 8. Klub Seniora oraz Grupa
bożeństwa majowe na godz. Semper
Fidelis
organizuje
17.30.
wspólny wyjazd na piknik ma3. We wtorek (16 V) obchodzić jowy do Ostrowa na Kaszubach.
będziemy Święto św. Andrze- Termin wyjazd: od soboty, 27 V
ja Boboli, patrona Polski.
od godz. 15.00 do niedzieli, 28 V
godzin popołudniowych.
4. Spotkanie Ochotników Cier- do
pienia w czwartek 18 V o godz. Koszt wyjazdu 80 zł. Szczegóło11.00 w sali parafialnej.
we informacje i zapisy u ks. Woj5. Zapraszamy na Mszę Świętą z ciecha.
2.

modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne pod przewodnictwem
o.
Teodora
Knapczyka w środę (17 V) o
godz. 18:00. W tym dniu nie
będzie Mszy Świętej o godz.
19.00.

Dziękujemy za ofiary złożone
dzisiaj na tacę, które zostaną
przeznaczone na cele inwestycyjne.
9.

Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Niedzielnego, Niedzielę
i biuletyn parafialny Ave Maria
6. Msza Święta o wiarę, nadzieję za dowolną ofiarę.
i miłość dla czcicieli Bożego
11. Polećmy Miłosierdziu BożeMiłosierdzia w piątek (19 V) o
mu drogich nam zmarłych: ks.
godz. 19.00. Po Mszy Świętej
Jerzego, budowniczych, dobroDroga Światła.
dziejów naszego kościoła, śp.
7. Zapraszamy dzieci na wyjazd
Ireneusza Jurkiewicz, którego
letni do Międzybrodzia Bial- pożegnaliśmy w minionym tyskiego od 01.07 do 8.07. W
godniu. Dobry Jezu, a nasz Paprogramie między innymi:
nie...
Góra Żar, Wisła, Szczyrk, Biel10.
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PONIEDZIAŁEK, 15 MAJA 2017 R.
7.00 † Maria Lewandowska w 9 rocznicę śmierci
8.00 † Franciszka (k), Klemens, Zofia, Jan
1) † Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska)
18.00
2) † Zofia, Agnieszka, Bolesław, rodzice i dziadkowie z obojga stron
19.00 † Rodzice: Stanisław i Stefania Pielak, teściowie: Jan i Matylda Pek oraz zmarli z rodziny
WTOREK, 16 MAJA 2017 R. – ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
7.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 30. rocznicy święceń ks. Proboszcza
8.00 † Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska)
1) † Brygida Kozłowska
18.00
2) † Andrzej Kwaśniewski
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBF dla Rafała z
19.00
okazji 23. urodzin
ŚRODA, 17 MAJA 2017 R.
7.00 † Jan i Natalia
8.00 † Mąż Mieczysław Rusiecki w 13. rocznicę śmierci
18.00 † Maurycy Ochylski
CZWARTEK, 18 MAJA 2017 R.
7.00 † Teresa i Roman
8.00 O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha
18.00
Świętego dla Marcina z okazji 18. urodzin
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha
19.00 Świętego dla Agaty z okazji urodzin
2) † Teresa Szbuńko w miesiąc po śmierci
PIĄTEK, 19 MAJA 2017 R.
7.00 † Kazimiera Rybak
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha
8.00
Świętego dla Marty Błajek
1) † Wanda Ochylska
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha
18.00
Świętego dla Władysławy (k) z okazji 88. Urodzin z prośbą o błogosławieństwo dla całej
rodziny
1) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia
19.00
2) † Marek Pakur w 8. rocznicę śmierci oraz Jerzy Rycharski
SOBOTA, 20 MAJA 2017 R.
† Rodzice: Jan i Antonina, rodzeństwo: Wanda, Tadeusz, Stefania, Klara, Antonia, zmarli z
7.00
rodziny Stręk oraz dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 † Barbara Stefańska-Lewandowska w miesiąc po śmierci
18.00 † Stanisława (k) oraz zmarli z rodziny Kalichów i Sawickich
1) † Helena oraz zmarli z rodziny Stankiewicz
19.00
2) † Barbara Bogucka w miesiąc po śmierci
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 21 MAJA 2017 R.
6.30 Dziękczynno-błagalna z okazji 1. rocznicy święceń ks. Andrzeja
8.00 Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy narodu polskiego i całego świata
9.30 † Genowefa w 21. rocznicę śmierci oraz Jan Meller
11.00 † Zmarli z rodziny Turskich, Głuchowskich oraz Stanisław, Henryk i Jan
12.30 Za parafię
14.00 † Franciszek i Teofil oraz zmarli dziadkowie z rodziny Pawelców
Dziękczynna w 33 rocznicę święceń kapłańskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
18.00
MBF i dary Ducha Świętego w dalszej posłudze
19.30 † Janina Bawoli w 12. rocznicę śmierci
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