
W SZKOLE MODLITWY – RODZAJE MODLITWY   - CZ.34  
Tak, to jest możliwe, jeżeli tylko wiemy, co daje modlitwa uwielbienia i
jeśli czynimy to we właściwy sposób. 
W Psalmie 103 czytamy:  „Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje
wnętrze - święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapomi-
naj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!” (Ps 103,1-2). Uwielbienie to
nie tylko pewne słowa, które trzeba wypowiedzieć. Uwielbienie to mo-
dlitwa duszy, serca i rozumu. Nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym,
co Bóg dla nas uczynił.  Dlatego też powinniśmy wielbić Boga nie z
tego powodu, że tak trzeba, bo Biblia do tego wzywa, bo wszyscy to ro-
bią, ale dlatego, że wierzymy w Boga, że Jego dzieła są dla nas ważne i
konkretne.  Umiejętność  modlitwy dziękczynienia  wskazuje,  czy  Bóg
jest dla mnie Bogiem, a więc Kimś najważniejszym, Kimś stawianym
zawsze na pierwszym miejscu. Człowiek wierzący ma właśnie taką hie-
rarchię:  najpierw  Bóg,  a  potem inne  sprawy,  takie  jak  czynniki  ze-
wnętrzne, które czasem bywają trudne, czy stan ducha, który niekiedy
bywa beznadziejny. Nie da się zaprzeczyć, że są pewne rzeczy niszczą-
ce radość życia niezależnie od nas. Jednak pomimo nich my możemy
decydować, co chcemy robić. Możemy zadecydować, czy poddamy się
przygnębieniu, czy też wzniesiemy się ponad nie. Modlitwy uwielbienia
nie kształtują emocje, lecz rozum, który rozważa prawdy wiary, a nie
stan uczuciowy człowieka. 
Uwielbienie wypływa przede wszystkim z wiary w Boga. Wielbimy, bo
wierzymy, że Bóg jest obecny w naszym życiu i troszczy się o nie, choć
ludzie i diabeł tak często robią wszystko, by było inaczej niż tego pra-
gnie Bóg i by tę naszą ufność pokładaną w Bogu zachwiać. Jednak je-
żeli byśmy naprawdę wierzyli w Boga a oczami wiary dostrzegali Jego
wielkość i wspaniałość Jego dzieł, to modlitwa dziękczynienia byłaby
naszą główną modlitwą. Nic nie byłoby w stanie nas od niej odciągnąć.
Niech potwierdzeniem tych słów będzie dla nas przykład dwóch osób
prawdziwie wierzących, które potrafiły wielbić Boga w każdym czasie.
Pierwszą z nich jest prorok Habakuk. Swą księgę zakończył on następu-
jącymi słowami:  „Drzewo figowe wprawdzie nie  rozwija pąków,  nie
dają plonu winnice,  zawiódł owoc oliwek,  a pola nie dają żywności,
choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja
mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim
Zbawicielu. Pan Bóg - moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim,
wprowadzi mnie na wyżyny” (Ha 3,17-19). Na płaszczyźnie doczesnej,
materialnej nic się nie układa. Wszystko stracone. Żadnych perspektyw.
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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16. 09. 2018 R.      
I czytanie:                                     Iz 50,5-9a
Psalm:                                           Ps 116A
II czytanie:                                   Jk 2,14-18
Ewangelia:                                    Mk 8,27-35 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzcicie-
la, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo
Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przy -
kazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele
musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Pi-
śmie;  że zostanie zabity,  ale po trzech dniach zmartwychwstanie.  A mówił zupełnie
otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił
się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo
nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swo -
imi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie,
straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

CZYTANIA  MSZALNE  OD 17.09 DO 23.09:
Poniedziałek: 1 Kor 11,17-26.33; Ps 40; Łk 7,1-10    
Wtorek:  Mdr 4,7-15; Ps 148; Łk 2,41-52     
Środa: 1 Kor 12,31-13,13; Ps 33; Łk 7,31-35    
Czwartek:  1 Kor 15,1-11; Ps 118; Łk 7,36-50        
Piątek: Ef 4,1-7.11-13; Ps 19; Mt 9,9-13  
Sobota:  1 Kor 15,35-37.42-49; Ps 56; Łk 8,4-15   
Niedziela: Mdr 2,12.17-20; Ps 54; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37  
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„U współczesnych ludzi z wielką siłą dochodzą do głosu religijne i
duchowe pragnienia, ale są oni gotowi słuchać i naśladować tylko

tych, którzy dają konsekwentne świadectwo swej przynależności do
Chrystusa” (Benedykt XVI)



 Ogłoszenia parafialne
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA   – 16. 09. 2018 r.  

Dziś 24 Niedziela Zwykła. W dniu dzisiejszym z racji Światowego Dnia
Środków  Społecznego  Przekazu  po  Mszach  Św.  ofiarą  do  puszek
wspieramy nasze diecezjalne Radio Anioł Beskidów. W tym tygodniu:
-  we wtorek,  18 września  –  święto  św.  Stanisława Kostki,  zakonnika,
patrona Polski;
-  w  czwartek,  20  września  –  wspomnienie  Świętych  męczenników
Andrzeja  Kim  Tageon  i  Towarzyszy,  pierwszych  męczenników
koreańskich.  W  tym  dniu  członków  i  sympatyków  Akcji  Katolickiej
zapraszamy na spotkanie po wieczornej Mszy Św. na Starej Plebanii;
- w piątek, 21 września – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
Pamiętajmy  o  możliwości  spotkania  się  z  Jezusem  na  adoracji
Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30.
Zachęcamy  i  zapraszamy  do  włączania  się  w  nasze  parafialne  grupy.
Szczególnie zapraszamy dzieci w soboty na Oazę Dzieci Bożych na godz.
9.00 oraz na Scholę Matki Bożej o godz. 10.30. Spotkania będą na Starej
Plebani. W niedziele zapraszamy dzieci na specjalne Msze Święte dla nich
o godz.  9.15.  Natomiast  młodzież  zapraszamy na  spotkania  Oazy  w
piątki o godz. 18.30 na Starej Plebani.
Przypominamy,  że  dzisiaj  Zarząd  OSP  w  Straconce  w  związku  z
zakończeniem I etapu remontu zaprasza po każdej Mszy Św. na dzień
otwarty w remizie OSP.
Od dzisiaj przeżywamy w naszej diecezji Dni Kromki Chleba Caritas.
21 i 22 września odbędzie się w sklepach sieci Biedronka zbiórka pro-
duktów spożywczych Kromka Chleba  dla  Sąsiada.  Produkty  żywno-
ściowe zebrane podczas  zbiórki  trafią  do najbardziej  potrzebujących,
głównie osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie. 
W przyszłą niedzielę członkowie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta będą kwestować po każdej Mszy Św. przed kościołem na rzecz
Kuchni  Społecznej,  która  wydaje  codziennie  kilkaset  gorących
posiłków dla ludzi  bezdomnych,  samotnych i  rodzin wielodzietnych.
Działa również łaźnie publiczna. 
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„Nie bierz nigdy za wzór postępowania człowieka, jakkolwiek
byłby święty, gdyż Szatan może ci przedstawić za przykład jego

niedoskonałości. Weźmij sobie natomiast za wzór Chrystusa,
który jest najdoskonalszy i najświętszy, a nigdy nie zbłądzisz”

(św. Jan od Krzyża)

„Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Ap
22,13)
Pytania do refleksji:
1. Kim naprawdę jest dla ciebie Jezus? 
2. Co w ostatnim czasie zmieniło się w twoim patrzeniu na Jezusa?
3. Co robisz, aby lepiej znać Jezusa?
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INTENCJE  MSZALNE
17.09 – Poniedziałek
7.00 – za ś.p. Annę Kukuczka
18.00 – za ś.p. Krzysztofa Chrobak w 1 rocznicę śmierci
18.09 – Wtorek – święto św. Stanisława Kostki
7.00 – za ś.p. Wiesława i Józefa Sachmerda
18.00 – 1. za ś.p. Weronikę Szuta
             2. za ś.p. Lidię Konior
19.09 – Środa
7.00 – za ś.p. Ireneusza Kuśnierz
18.00 – za ś.p. Kazimierza
20.09 – Czwartek – wspomnienie Świętych męczenników koreańskich
7.00 – za ś.p. Antoninę Kliś
18.00 – za ś.p. Weronikę i Władysława Adamczyk
21.09 – Piątek – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
7.00 – za ś.p. Edwarda Gąsior
18.00 – 1. w intencji Magdaleny i Bronisława w 50 rocznicę ślubu
             2. o zdrowie i Boże błog. dla Jana w 70 rocznicę urodzin
22.09 – Sobota
7.00 – za ś.p. Barbarę Biernat
18.00 – za ś.p. Stanisława Biernat z rodzicami
23.09 – XXV Niedziela Zwykła
8.00 – za ś.p. Teresę i Adolfa Kozak
9.15 – 1. w intencji parafian
           2. za ś.p. Anastazję Wałęga z mężem, córką Wiesławą i 
rodzicami
10.45 – 1. w intencji Rozalii Polańskiej z okazji 1 rocznicy urodzin
             2. za ś.p. Mirosława Świerczek z dziadkami Marią i Andrzejem
18.00 – za ś.p. Marię Droździk
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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".


