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Najpierw przypomnijmy sobie o obecności pośród nas diabła. Szatan
wie,  że im bardziej  człowiek jest  zjednoczony z Bogiem, tym mniej
może on takiej osobie uczynić. To głębokie, żywe zjednoczenie z Bo-
giem diabeł chce zniszczyć, odciągając nas od modlitwy czy wmawia-
jąc nam, że te pozory pobożności, którymi często uspokajamy swe su-
mienie są wystarczające. On wie, że bez prawdziwej, pełnej wiary mo-
dlitwy człowiek wierzący jest w sytuacji armii odciętej od wszelkich
dostaw i posiłków. Taka zaś armia, choćby była najlepszą armią świata,
wcześniej czy później musi skapitulować.
Jednym z najczęściej używanych przez diabła środków do niszczenia
życia modlitewnego jest zniechęcenie. Chce on zrobić wszystko, aby-
śmy nie doświadczali owoców naszych modlitw. Czasami nawet usiłuje
ukazać, że modlitwa bardziej szkodzi niż pomaga. Osobie, która zaczy-
na pogłębiać swe życie modlitewne, pragnie pokazać, że wcześniej nie
miała tylu problemów. Jest to normalne. Gdy człowiek się nie modli lub
gdy odmawia krótkie, chaotyczne, bezmyślne modlitwy, to diabeł czuje
się bezpieczny. Te postawy nie wyrządzają mu krzywdy. Kiedy jednak
człowiek zaczyna poważnie traktować modlitwę, to diabeł musi bronić
tego, co zajął dla siebie w sercu człowieka, by nie stracić tego na rzecz
Boga. On w tej walce o dusze nigdy podczas istnienia tego świata nie
da  człowiekowi  spokoju.  Poucza  nas  o  tym Jezus  przez  fragment  z
Ewangelii św. Mateusza: „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka
się  po miejscach bezwodnych,  szukając  spoczynku,  ale  nie  znajduje.
Wtedy mówi: ‘Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem’; a przyszedłszy
zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i
bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą
i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż
był poprzedni” (Mt 12,43-45). Z powodu tej walki serce człowieka nie
może być tylko czyste. Ono musi być także pełne. Pełne bożej obecno-
ści. Tak to już jest, że serce człowieka nie znosi pustki i jeśli nie ma w
nim Boga, to tę pustkę diabeł szybko wykorzysta.
W Ewangelii  św.  Mateusza  czytamy  między  innymi:  „Inną  przypo-
wieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka,
który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przy-
szedł jego nieprzyjaciel,  nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A
gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy
gospodarza przyszli i zapytali go: (...)”
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W BIELSKU – BIAŁEJ STRACONCE

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11. 11. 2018 R.      
I czytanie:                                      1 Krl 17,10-16
Psalm:                                             Ps 146
II czytanie:                                     Hbr 9,24-28
Ewangelia:                                     Mk 12,38-44

Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem cho-
dzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w sy -
nagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawia-
ją długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skar-
bony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu boga-
tych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli
jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam
wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuci-
ła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

MODLITWA  ZA  OJCZYZNĘ

Dobry Boże, powierzamy Ci nas i naszą oj-
czyznę.  Pomóż nam kochać to,  co ojczyste:
nasze korzenie, historię, tradycję, język i pol-
skie krajobrazy, a przede wszystkim kochać
naszych rodaków – niezależnie od tego, czy
podzielamy ich poglądy, czy nie. Ucz nas mą-
drego wykorzystywania wolności, ucz nas so-
lidarności i odpowiedzialności za nasze wspólne dziedzictwo.
Spraw, żebyśmy wszyscy byli ludźmi sumienia, czyli słuchali Twojego
głosu  –  nawet  kiedy  jest  bardzo  wymagający;  żebyśmy  nazywali  po
imieniu dobro i zło, a nie zamazywali granicy między nimi; żebyśmy do-
bro w sobie i wokół siebie rozwijali, a wobec zła nie pozostawali obojęt-
ni, ale je przezwyciężali. Pomóż nam odważnie podejmować odpowie-
dzialność za sprawy publiczne: troszczyć się o dobro wspólne i nie za-
mykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej soli-
darności: „Jeden drugiego brzemiona noście”.



Strzeż nas i oświecaj, żebyśmy nie dali się zwieść wizji szybkiego zysku
kosztem innych i żebyśmy opierali się wszelkim pokusom wyzysku. Daj
nam Twoją łaskę, żeby każdy z nas – na miarę swojego powołania – an-
gażował się w budowanie królestwa Bożego w rodzinie, w społeczności i
w całej ojczyźnie.
Odnawiaj nasze umysły i serca, aby przepełniała je miłość i sprawiedli-
wość,  uczciwość  i  ofiarność,  szacunek  dla  innych  i  troska  o  dobro
wspólne. Prosimy, ześlij swojego Ducha, żeby wciąż odnawiał oblicze tej
ziemi. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Amen.
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 Ogłoszenia parafialne
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA   – 11. 11. 2018 r.  

Dziś  32  Niedziela  Zwykła.  Przeżywamy  ją  w  naszej  parafii  wraz  z  Ks.
Biskupem Romanem, który przeprowadza wizytację kanoniczną. Dziękujemy
Ks. Biskupowi za jego obecność wśród nas, modlitwę i  skierowane do nas
słowo,  a  także  za  jego  pasterskie  błogosławieństwo  dla  naszej  wspólnoty
parafialnej.  Dziś  zapraszamy  jeszcze  na godz.  17.30  na  nabożeństwo  w
intencji  naszej  Ojczyzny  z  okazji  100  rocznicy  odzyskania  niepodległości.
Natomiast centralne uroczystości odbędą się w kościele św. Maksymiliana w
Aleksandrowicach, w którym o godz. 14.00 będzie sprawowana Msza święta
w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Ks. Bpa Romana Pindla. 
W tym tygodniu:
-  w  poniedziałek,  12  listopada  –  wspomnienie  św.  Jozafata,  biskupa  i
męczennika.  Jest  to  zarazem  Dzień  Solidarności  z  Kościołem  prześla-
dowanym. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy cierpią za wiarę
w Jezusa Chrystusa;
-  we  wtorek,  13  listopada  –  wspomnienie  Świętych  Benedykta,  Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski;
- w sobotę, 17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskie.
We wtorek, 13 listopada, na placu przed kościołem będzie przeprowadzona
zbiórka makulatury. Szczegóły na afiszu w gablotce.
Z  okazji  100  -  lecia  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości  wspieramy
Polaków na Wschodzie. W przyszłą niedzielę, 18 listopada, po każdej Mszy
Św. zostanie  przeprowadzona przez Akcję Katolicką zbiórka pieniędzy dla
naszych  rodaków  należących  do  polskiej  parafii  Spoćkin  na  Białorusi.
Transport z pomocą charytatywną wyruszy w pierwszych dniach grudnia, tak
aby pomoc dla  potrzebujących dotarła przed świętami Bożego Narodzenia.
Gorąco  zachęcamy  wszystkich  parafian  do  włączenia  się  w  tę  akcję
pomocową.
Rada Osiedla i Stowarzyszenie Straconka moim domem zapraszają na kolejny
wyjazd do Chochołowa na gorące źródła w dniu 26 listopada. Zapisy do 21
listopada. Szczegóły na plakacie w gablotce.
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INTENCJE  MSZALNE
12.11 – Poniedziałek – wspomnienie św. Jozafata, bpa i męczennika
7.00 – za ś.p. Emilię i Leona Procner
18.00 – za ś.p. Barbarę Gajny
13.11 – Wtorek – wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, pierwszych męczennikówPolski
7.00 – za ś.p. Janinę Mędrzak
18.00 – 1. za ś.p. Marię Procner
             2. za ś.p. Leonardę Kapała
14.11 – Środa
7.00 – za ś.p. Edwarda Gąsior
18.00 – za ś.p. Helenę i Franciszka Wątroba
15.11 – Czwartek
7.00 – za ś.p. Antoninę Kliś
18.00 – 1. za ś.p. Lidię Konior
             2. za ś.p. Józefa Gnelę
16.11 – Piątek
7.00 – za ś.p. Arkadiusza Chrobak
18.00 – 1. za ś.p. Kazimierę Piela
             2. za ś.p. Wandę Szuta
17.11 – Sobota – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
7.00 – za ś.p. Marię i Leopolda Klimończyk
18.00 – za ś.p. Wandę Nałęcz
18.11 – XXXIII Niedziela Zwykła
8.00 – o Boże błog. dla Wiesława w 70 rocznicę urodzin
9.15 – za ś.p. Annę i Wincentego Byrdziak
10.45 – 1. w intencji parafian i chrzty
             2. w int. Krystyny Zaleskiej z okazji imienin i urodzin o zdrowie i 
Boże błog.
18.00 – za ś.p. Urszulę Drewniak
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CZYTANIA  MSZALNE  OD 12.11 DO 18.11:

Poniedziałek: Tt 1,1-9; Ps 24; Łk 17,1-6         
Wtorek:: Tt 2,1-8.11-14; Ps 37; Łk 17,7-10      
Środa: Tt 3,1-7; Ps 23; Łk 17,11-19       
Czwartek:  Flm 7-20; Ps 146; Łk 17,20-25 
Piątek: 2 J 4-9; Ps 119; Łk 17,26-37    
Sobota:  3J 5-8; Ps 112; Łk 18,1-8     
Niedziela:  Dn 12,1-3; Ps 16; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32 
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