
W SZKOLE MODLITWY - ZAKOŃCZENIE.
Kolejne słowa, następne pouczenia dotyczące życia modlitewnego. Na
pewno nie  kompletne.  Na pewno  nie  wyczerpujące  zagadnienia.  Na
pewno nie na tyle pewne, że mogą stać się jedynym wzorcem do stoso-
wania, aby osiągnąć pełną skuteczność w życiu modlitewnym. Zresztą
żadne opracowanie nie jest w stanie do tego doprowadzić. Wiara i mo-
dlitwa nie są magią. Nie możemy podać formułek oraz sposobów ich
wypowiadania  i  powiedzieć,  że  skutek  modlitwy jest  murowany.  Na
modlitwie spotykamy się przecież z Bogiem, który jest wolny i suwe-
renny. Stajemy przed Bogiem, który szuka wiary i miłości w sercach
tych, którzy się do Niego zwracają. Ostatecznie rezultat modlitwy za-
wsze będzie owiany pewną tajemnicą. Często Bóg mówi w zaskakujący
sposób i na tej ziemi, podczas tego życia nie otrzymamy odpowiedzi na
niejedno dręczące nas pytanie. Także odnośnie modlitwy i jej skutków,
a może raczej tego, co wydaje nam się ich brakiem. Nie będzie to jed-
nak znaczyło, że Bóg nie słyszał naszych modlitw i nie wziął ich pod
uwagę w swych planach. O tym ostatecznie przekonamy się w niebie.
Jeżeli chcemy wzrastać w wierze, to miejmy na tyle pokory i módlmy
się. Zawsze. Nieustannie. Bez względu na wszystko. Módlmy się tak,
jak potrafimy, a w miarę możliwości starajmy się czynić to coraz lepiej,
wprowadzając w życie modlitewne choćby te wskazówki, które zostały
tu ukazane. I prośmy: „Panie, naucz nas się modlić!” (Łk 11,1). Czyń-
my to, bo byłoby zarozumialstwem z naszej strony sądzić, że wszystkie
łaski pochodzą od Boga, a modlitwa, od której wszystko inne zależy,
musi być ukształtowana wyłącznie naszym własnym wysiłkiem. Bądź-
my otwarci w życiu modlitewnym na Boże dary,  gdyż Bóg ma nam
wiele do zaoferowania. Jego szczególnym darem pomagającym nam w
życiu  modlitewnym  i  czyniącym  z  nas  prawdziwych  czcicieli  Boga
(zob. J 4,23-24) jest Duch Święty. Pamiętając o tym, pamiętając o sło-
wach św. Pawła:  „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowa-
mi” (Rz 8,26) wołajmy, aby Duch Boży coraz pełniej przenikał nasze
serca i kształtował naszą modlitwę.
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Modlitwa jest  dla  naszej  duszy tym, czym deszcz dla ziemi.  Nawoźcie
ziemię, ile chcecie, a i tak, jeżeli brakuje deszczu, wszystko, co robicie,
na nic. (Św. Proboszcz z Ars) 
Modlitwa  nie  jest  narzuceniem,  ale  darem;  nie  jest  przymusem,  jest
możliwością; nie jest ciężarem, jest radością. (św. Jan Paweł II) 
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W BIELSKU – BIAŁEJ STRACONCE

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 13. 01. 2019 R.      
I czytanie:                                      Iz 40, 1-5. 9-11
Psalm:                                            Ps 104
II czytanie:                                    Tt 2, 11-14; 3, 4-7
Ewangelia:                                     Łk 3,15-16.21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rze-
myka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały
lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił, otwo-
rzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębi-
ca, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie
mam upodobanie».

CZYTANIA  MSZALNE  OD  14.01 DO 20.01:

Poniedziałek: Hbr 1,1-6; Ps 97; Mk 1,14-20      
Wtorek:: Hbr 2,5-12; Ps 8; Mk 1,21-28  
Środa: Hbr 2,14-18; Ps 105; Mk 1,29-39           
Czwartek:  Hbr 3,7-14; Ps 95; Mk 1,40-45 
Piątek: Hbr 4,1-5.11; Ps 78; Mk 2,1-12       
Sobota:  Hbr 4,12-16; Ps 19; Mk 2,13-17     
Niedziela: Iz 62,1-5; Ps 96; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-11 
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„Kto otrzymał sakramenty chrztu i bierzmowania, niech
pamięta, że stał się świątynią Ducha: mieszka w nim Bóg. Niech
zawsze będzie tego świadom i niech postępuje tak, aby złożony

w nim skarb wydawał owoce świętości” (Benedykt XVI)
„Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego

wypływa całe życie chrześcijańskie” (KKK 1254)



 Ogłoszenia parafialne
Święto Chrztu Pańskiego   – 13. 01. 2019 r.  

Dzisiejszą niedzielę, 13 stycznia, przeżywamy jako Święto Chrztu Pań-
skiego. Przypominamy, że dziś o godz. 15.00 będzie miało miejsce w na-
szym kościele wspólne kolędowanie z udziałem dzieci z przedszkola,
scholi MB Pocieszenia i kapeli góralskiej ze Straconki. 
W tym tygodniu:
W poniedziałek, 14 stycznia, obchodzony jest Dzień migranta i uchodź-
cy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy z różnych powo-
dów muszą opuszczać swe Ojczyzny i rodziny.
W środę, 16 stycznia, zapraszamy na godz. 17.45 na nabożeństwo do MB
Pocieszenia.
W czwartek, 17 stycznia, wspomnienie św. Antoniego, opata. W tym dniu
Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Z racji kolędy w
czwartek kancelaria parafialna będzie nieczynna.
W piątek, 18 stycznia, adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30.
W sobotę, 19 stycznia, wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bi-
skupa. W tym dniu kończymy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Do
czwartku osoby, które nie mogły przyjąć kapłana w wyznaczonym termi-
nie, a chciałyby zaprosić księdza na dodatkową kolędę mogą jeszcze w za-
krystii podać swoje adresy. Początek dodatkowej kolędy o godz. 14.00. 
W przyszłą niedzielę, 20 stycznia, zapraszamy na koncert Tingle – Tan-
gle Band, który wystąpi z autorskimi aranżacjami kolęd. Członkami ze-
społu  są  nasi  parafianie  Maciej  Janusz  i  Krystian  Procner.  Początek
koncertu o godz. 19.00.
Stowarzyszenie „Straconka moim domem” zaprasza do wspólnego wyj-
ścia do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Spektakl będzie 15. 03. 2019
r. (piątek) o godz.19.00. Sztuka nosi tytuł „Makbet”. Cena biletu 40 zł.
Zapisy u Pani Eweliny w bibliotece w budynku przychodni.
W gablotce przed kościołem znajdziemy informację na temat kierunków
zagospodarowania przestrzennego Bielska – Białej. Zachęcamy do zapo-
znania się ze szczegółami. 
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„Cel chrztu jest dwojaki: ma być zniszczone grzeszne ciało, aby
później nie przyniosło śmierci i ma być dane życie Ducha,

przynoszące jako owoc uświęcenie. Na tym polega powtórne
narodzenie z wody i Ducha: umiera się przez wodę, życie
natomiast nasze jest dziełem Ducha” (św. Bazyli Wielki) 

INTENCJE  MSZALNE
14.01 – Poniedziałek
7.00 – za ś.p. Stanisława Biały
18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Józefa w 70 rocznicę urodzin
15.01 – Wtorek
7.00 – za ś.p. Dariusza Pawlus
18.00 – za ś.p. Genowefę Mucha w 20 rocznicę śmierci z mężem Janem
16.01 – Środa
7.00 – za ś.p. Małgorzatę Chrobak
18.00 – za ś.p. Bronisława Chrobak
17.01 – Czwartek – wspomnienie św. Antoniego, opata
7.00 – za ś.p. Helenę Pszczółka
18.00 – za ś.p. Anielę Kocoń
18.01 – Piątek
7.00 – za ś.p. Zdzisława Kubicę
18.00 – za ś.p. Edwarda Kliś
19.01 – Sobota – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa
7.00 – za ś.p. Barbarę Gajny
18.00 – w int. Marii i jej rodziny z prośbą o dar wiary i Bożą opiekę
20.01 – II Niedziela Zwykła
8.00 – za ś.p. Franciszka i Elżbietę
9.15 – za ś.p. Henryka Kurasińskiego
10.45 – 1. w intencji parafian i chrzty
             2. w intencji Kamila w I rocznicę urodzin
18.00 – za ś.p. Ryszarda Iskra
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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".
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W SZKOLE MODLITWY –   TRUDNOŚCI W ŻYCIU MODLITEWNYM – CZ.51  

No właśnie- nic się nie dzieje, a tyle wspaniałych rzeczy mogłoby mo-
głoby się wydarzyć, gdybyśmy chcieli pogłębiać swoje życie modlitew-
ne. Pamiętajmy więc, że wady innych nie mogą być naszą wymówką.
Postarajmy się zrobić coś ze swoją modlitwą, aby była lepsza i abyśmy
mogli stać się dla innych przykładem. Oczywiście tych wszystkich po-
staw, które są źródłem problemów na modlitwie, jest o wiele więcej.
My postarajmy się zastanowić chociaż nad tymi, które zostały tu poda-
ne i nad tym, jak pozbyć się ich ze swojego życia modlitewnego.


