
W SZKOLE MODLITWY – JAK   SIĘ MODLIĆ? - CZ.24  
Pomaga to przeżywać modlitwę we właściwej postawie: z większą po-
korą, wdzięcznością i świadomością. Przecież jeżeli wiemy, jaki jest cel
naszych działań, łatwiej się w nie zaangażować. Podobnie jest z modli-
twą. Uświadomienie sobie intencji pomaga wołać do Boga. 
Na koniec jeszcze o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Pierwszą z nich
jest postawa zewnętrzna. To człowiek ma się modlić, a człowiek jest
istotą  duchowo -  cielesną.  Dlatego  też  modlimy się  swoimi  rękami,
ustami,  swoją postawą zewnętrzną.  Biblia wiele  mówi o wznoszeniu
rąk,  klaskaniu,  stawaniu przed obliczem Pana.  Dlatego też,  w miarę
możliwości, warto ubogacać swe postawy modlitewne. Jednak mają one
sens tylko wtedy, gdy są wyrazem i uzewnętrznieniem postawy serca.
Na ile możemy, na ile pozwala nam na to zdrowie, starajmy się i swoją
zewnętrzną postawą ukazywać, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Rezy-
gnujmy natomiast z tych postaw, które nie przystoją w miejscach świę-
tych.  Na osobistych modlitwach szczególne znaczenie powinna mieć
dla nas postawa klęcząca. Zachętą do jej przyjmowania niech będą dla
nas przykłady modlitwy wielkich mężów Bożych. Jednym z nich był
prorok Daniel, o którym czytamy: „Trzy razy dziennie padał na kolana
modląc się i uwielbiając Boga (...)”  (Dn 6,11). Innym był św. Paweł,
który pisał  do Efezjan:  „Dlatego  zginam kolana moje przed Ojcem,
(...) aby (...) sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły we-
wnętrznego człowieka” (Ef 3,14-16). Natomiast podczas modlitw litur-
gicznych we wspólnocie Kościoła trwajmy w jedności i pokorze stara-
jąc się dopasować do postaw przyjętych podczas danej modlitwy czy
wskazanych przez celebransa. Jest to właściwe i Bogu miłe.
Kolejną ważną rzeczą na modlitwie jest strój. Jeżeli mamy świadomość,
że na modlitwie stajemy przed obliczem wszechmogącego Boga, Króla
całego wszechświata, to miejmy trochę szacunku. Jeśliby na spotkanie z
sobą zaprosił nas choćby prezydent miasta czy dyrektor zakładu, w któ-
rym pracujemy, postaralibyśmy się o odpowiedni ubiór. Na pewno nie
poszlibyśmy do tych osób w krótkich spodenkach czy w koszulce na ra-
miączkach. Miejmy więc też szacunek do Boga. Ubiór także świadczy o
tym, czy rozumiemy, kto jest obecny w domu modlitwy. Oczywiście nie
można popadać w inną skrajność, stwierdzając, że nie pójdziemy do ko-
ścioła, bo nie mamy się w co ubrać. Kościół nie jest rewią mody. 
Na  pewno  nie  zostały  tu  wymienione  wszystkie  rzeczy  pomocne  w
kształtowaniu życia modlitewnego. Te jednak muszą wystarczyć. Do-
brze będzie, jeśli choć niektóre z nich wprowadzimy w życie.
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W BIELSKU – BIAŁEJ STRACONCE

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1. 07. 2018 R.      
I czytanie:                                     Mdr 1,13-15;2,23-24
Psalm:                                           Ps 30
II czytanie:                                   2 Kor 8,7.9.13-15
Ewangelia:                                   Mk 5, 21-24. 35b-43 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki
tłum wokół Niego (…) Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imie-
niem Jair (…)  i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią
ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim (...)
Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła,
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? » Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do
przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z
sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana (...). Tak przyszli do domu przełożonego
synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł
do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi».
I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę
dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująw-
szy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczyn-
ko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bo-
wiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naci-
skiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

CZYTANIA  MSZALNE  OD 2.07 DO 8.07:
Poniedziałek: Am 2,6-10.13-16; Ps 50; Mt 8,18-22  
Wtorek:  Ef 2,19-22; Ps 117; J 20,24-29     
Środa:  Am 5,14-15.21-24; Ps 50; Mt 8,28-34  
Czwartek:  Am 7,10-17; Ps 19; Mt 9,1-8     
Piątek: Am 8,4-6.9-12; Ps 119; Mt 9,9-13               
Sobota: Am 9,11-15; Ps 85; Mt 9,14-17                  
Niedziela:  Ez 2,2-5; Ps 123; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6          



Ogłoszenia parafialne
XIII Niedziela Zwykła   – 1. 07. 2018 r.  

Dziś 13 niedziela zwykła. Przypominamy, że  rozpoczęliśmy wakacyjny
porządek odprawiania Mszy Św. Przez lipiec i sierpień nie będzie Mszy o
godz. 9.15.
W tym tygodniu:
- we wtorek, 3 lipca – święto św. Tomasza, apostoła.
-  w  piątek,  6  lipca  –  wspomnienie  bł.  Marii  Teresy  Ledóchowskiej,
dziewicy. W tym dniu po rannej Mszy św. odwiedziny chorych i starszych
mieszkańców naszej parafii z posługą sakramentalną. Ich adresy prosimy
zgłosić  w  zakrystii.  Od  godz.  17.00  będzie  możliwość  skorzystania  z
sakramentu pojednania i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.
- w sobotę, 7 lipca – o godz. 9.00 rozpoczniemy akcję: „W trosce o nasz
cmentarz”.  Zapraszamy  wszystkich,  którzy  chcieliby  pomóc  w
porządkowaniu naszego cmentarza. Wieczorem, jak zawsze w pierwszą
sobotę  miesiąca,  zapraszamy  wszystkich,  a  szczególnie  członków Róż
Różańcowych  na  wspólną  modlitwę  podczas  nabożeństwa  do
Niepokalanego Serca Maryi. Początek nabożeństwa o godz. 17.15.
- w niedzielę, 8 lipca – Akcja Katolicka przeprowadzi po Mszach Św.
zbiórkę  pieniędzy  do  puszek  na  pomoc  dla  Polaków zamieszkujących
polskie parafie na Białorusi. Więcej na ten temat możemy przeczytać w
naszej parafialnej gazetce.
Ks. Grzegorz zaprasza dzieci na: ,,Oratorium na Chmurce”, czyli spotkania
podczas ostatniego tygodnia wakacji. Zajęcia odbędą się w dniach od 27
do  30  sierpnia  w  budynku  Starej  Plebani.  Zapisy  mailowo  na  adres:
grzegpiekielko@gmail.com, lub osobiście u ks. Grzegorza.
Przypominamy,  że  pod  chórem są  wyłożone  płyty  DVD z  nagraniem
ostatniej pasterki, które mogą być formą pamiątki dla osób, do których
wyjedziemy na urlop. Zabierając je można (ale nie trzeba) złożyć za nie
dobrowolną ofiarę.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
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„Niech nic cię nie niepokoi, niech nic cię nie przeraża.
Wszystko mija, Bóg się nie zmienia. Cierpliwość osiąga

wszystko. Temu, kto ma Boga, Nie brakuje niczego.
Bóg sam wystarcza” (św. Teresa od Jezusa)

„Miejcie wiarę, a zobaczycie, czym są cuda”
(św. Jan Bosko)

INTENCJE  MSZALNE
2.07 – Poniedziałek
7.00 – o dobre i szczęśliwe rozwiązanie problemów
18.00 – w int. mieszkańców dzielnicy II Ołtarza
3.07 – Wtorek – Święto św. Tomasza, Apostoła
7.00 – za ś.p. Antoniego Leśniak
18.00 – za rodziny od IV Ołtarza
4.07 – Środa
7.00 – za ś.p. Henryka Żegunia
18.00 – w int. Haliny o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego
5.07 – Czwartek
7.00 – za ś.p. Bogusławę Chrobak
18.00 – za ś.p. Ireneusza Kuśnierz
6.07 – Piątek – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7.00 – za ś.p. Arkadiusza Chrobak
18.00 – 1. w int. czcicieli NSPJ
             2. za ś.p. Elżbietę Chrobak w 2 rocznicę śmierci
7.07 – Sobota
7.00 – za ś.p. Józefa Gnela
18.00 – za ś.p. Wiesława Kochańskiego w 7 rocznicę śmierci
8.07 – XIV Niedziela Zwykła
8.00 – w int. Stanisława i Stanisławy w 65 rocznicę ślubu z 
podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i Boże błog.
10.45 – za ś.p. Władysławę Potempa w 10 rocznicę śmierci
18.00 – w int. parafian
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„Wiara jest obcowaniem z tajemnicą Boga. Wiara jest
sposobem patrzenia na życie, na historię w świetle Ducha

Świętego, a równocześnie sposobem patrzenia poza
historię. Poprzez wiarę zaczynamy sobie zdawać sprawę z

istnienia najgłębszej rzeczywistości poza rzeczami i
wewnątrz rzeczy” (św. Jan Paweł II)

„Człowiek bez wiary jest jak podróżnik bez celu, jak ktoś,
kto walczy bez nadziei na zwycięstwo” (św. Augustyn) 
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Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Oddział w Bielsku – Białej, 
ul. Dmowskiego 16; nr konta: 05124041421111000048242608.

Wpłacając na konto Parafii dopisujemy: "Na cele kultu religijnego".
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