
Jezus i my a walka duchowa – cz. 7.
Przypomnijmy sobie Hioba, o którym Bóg mówił: „Mówi Pan do sza-
tana: A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej zie-
mi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający
grzechu jak on” (Hi 1,8) – taki był Hiob, a wiemy, co go spotkało. A co
mówił  św. Paweł, dla wielu z nas na pewno przykład wiary i oddania
Bogu? Czytamy o tym w 2 Liście do Koryntian: „Aby zaś nie wynosił
mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłan-
nik szatana, aby mnie policzkował - żebym się nie unosił pychą” (2 Kor
12,7).  A więc św.  Paweł  doświadczał  jakiegoś negatywnego wpływu
szatana na swoje życie. Nie był wolny od jego ataków. No a przede
wszystkim to, o czym mówiliśmy wcześniej: kuszenie Jezusa. Oto Bóg
mówi, że Jezus jest Jego Synem umiłowanym, zstępuje na Niego Duch
Święty i co? Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię i jest kuszony,
musi doświadczyć walki duchowej.
Tak to już jest, że jeśli istnieją siły demoniczne, a one istnieją, to praw-
dziwa dobroć i pobożność będzie je wręcz przyciągać i pobudzać do
ataku. To brak takiego ataku, takich walk duchowych jest niepokojący.
Dobrze to ukazuje kawał  o bacy,  który rozmawiał ze swoim kolegą,
który został świadkiem Jehowy. Ten kolega mówi: Wies, wceśniej to
żem pił, bił, przeklinał, a teraz nic. Baca pomyślał i powiedział: A wies
cymu? Bo wceśniej to diabeł cie kusił, a teraz nie musi, bo już cie mo!
Jest takie mądre powiedzenie, które też tą prawdę wyjaśnia: Jeżeli od
czasu do czasu nie wpadasz na diabła to znaczy, że idziecie w tym sa-
mym kierunku! - walka duchowa będzie się toczyła do ostatnich dni
tego świata nie tylko wokół nas, ale i w nas, a jej brak może być niepo-
kojącą oznaką.
Druga rzecz, która wynika z analizy spotkań Jezusa z diabłem jest taka,
że wszyscy w jakiś sposób możemy dać miejsce diabłu. Przypomnij-
my sobie historię Piotra czy Judasza – Apostołowie, byli tak blisko Je-
zusa a dali miejsce diabłu, pozwolili mu się w jakiś sposób zwieść. Mu-
simy więc uważać, nieustannie czuwać nad sobą, bo nawet największe
doświadczenia duchowe, najwspanialsza pobożność, uposażenie w cha-
ryzmaty (oni widzieli cuda Jezusa, sami ich dokonywali) nie gwarantują
wolności, wierności, stałej jedności z Bogiem, wolności od ataków złe-
go ducha. A z drugiej strony świadomość tego, co przydarzyło się św.
Piotrowi może nam dać odwagę do stanięcia w prawdzie i przyznania
się, że ja też w jakiś sposób mogę dać miejsce diabłu, a także do popro-
szenia o modlitwę o uwolnienie jeśli to będzie potrzebne.
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I czytanie:                                              Syr 3,2-6.12-14
Psalm:                                                     Ps 128
II czytanie:                                             Kol 3,12-21
Ewangelia:                                             Mt 2,13-15.19-23

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań,
weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod bę -
dzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i
udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, któ-
re  Pan  powiedział  przez  Proroka:  «z  Egiptu  wezwałem Syna  mego».  A gdy  Herod
umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź
dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie
dziecięcia». On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz
gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos (…) bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we
śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł.
Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

„(…) Bóg (...) napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem

duchowym na wyżynach
niebieskich - w Chrystusie” 

(Ef 13)

Niech Ten, który jest Bogiem z nami ogarnie swoją miłością każdego
i każdą z was, niech przeniknie swym błogosławieństwem każdy wasz

dzień w tym Nowym 2020 Roku. A wy pamiętając o miłości i łasce
udzielanej nam przez Jezusa wznoście każdego dnia wasze serca ku

wyżynom niebieskim, aby ich doświadczać. Wszystkiego dobrego.
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W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Święto Świętej Rodziny.
We wtorek, 31 grudnia – ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na uro-
czyste nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne na godz. 17.30, a po nim
na Mszę Św. połączoną z rocznym sprawozdaniem o tym, co działo się w
tym roku w naszej parafii. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny od-
mawiając pobożnie i publicznie hymn Ciebie Boga wysławiamy.
W środę, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to
także dzień modlitwy o pokój na świecie. Zapraszamy na Msze Św., które
będą odprawiane w normalnym niedzielnym porządku. W tym dniu zawie-
rzymy Panu Bogu przez orędownictwo Maryi cały nowy 2020 rok.
W czwartek,  2  stycznia,  wspomnienie  Świętych Bazylego Wielkiego i
Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
W sobotę, 4 stycznia, o godz. 17.15 będzie nabożeństwo do Niepokalane-
go Serca Maryi.
Trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą.  Dodatkowa kolęda dla tych,
którzy nie mogą przyjąć księdza w wyznaczonym terminie, a chcieliby
prosić o błogosławieństwo dla swego domu będzie w sobotę, 25.01. Adre-
sy prosimy zgłaszać w zakrystii.  Z racji  kolędy w czwartki kancelaria
parafialna będzie nieczynna.
Stowarzyszenie Straconka moim domem zaprasza na kolejne wyjścia do
teatru. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń przed kościołem.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, naszej parafialnej gazetki i strony
internetowej.
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„Chrześcijanie, jeżeli pragniecie podźwignąć ludzkość,
odnówcie najpierw rodziny! Odnówcie w swoich duszach,
sprowadźcie do swoich domów i postawcie przed swoimi
oczyma zagubiony obraz Boga. Obraz ten, przechodząc z

naszych dusz na dusze waszych dzieci, naznaczy je wobec nieba
i ziemi pieczęcią prawdziwej wielkości” (ks. Jan Berthier)

„Nic nie zdoła w takim stopniu utwierdzić naszej wiary,
umocnić naszej nadziei i ogarnąć miłością naszych serc, jak

kult Świętej Rodziny” (ks. Jan Berthier)

„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”
(św. Jan Paweł II)

INTENCJE  MSZALNE
30.12 – Poniedziałek
7.00 –  za ś.p. Aleksandrę Klisz
18.00 – zza ś.p. Dariusza Pawlus w I rocznicę śmierci
31.12 – Wtorek
7.00 – za ś.p. Janusza Szuta
18.00 – za ś.p. Kazimierza Malagę
1.01 – Środa – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
8.00 – w intencji parafian
9.15 – o Boże błog. dla Ireny i Rajholda z okazji rocznicy ślubu
10.45 – za ś.p. Jana Kosarz
18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Mieczysława Kubicy w 100 rocznicę
urodzin
2.01 – Czwartek – wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i 
Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
7.00 – za ś.p. Jana Waluś
18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Katarzyny w 50 rocznicę urodzin
3.01 – Piątek
7.00 – za ś.p. Czesława Pysz
18.00 – w intencji czcicieli NSPJ
4.01 – Sobota
7.00 – za ś.p. Leszka Podolskiego
18.00 – za ś.p. Emilię i Ignacego Gołda
5.01 – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
8.00 –  za ś.p. Mieczysława i Eugenię Otrząsek
9.15 – za ś.p. Antoniego i Elżbietę Kanik
10.45 – o Boże błog. i potrzebne łaski dla Hanny w I rocznicę urodzin
18.00 –  za ś.p. Lucjana Meres
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Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu
względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za
każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak
jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą,

od której nie może on się odłączyć (św. Jan Paweł II)

„Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci” (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".


