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X V I     N I E D Z I E L A     Z W Y K Ł A   -   23. 07. 2017 r. 
   
   Dzisiaj o godz. 18.00 spotkanie Rady Parafialnej. 
 

   Jutro od godz. 8.30 sprzątanie kościoła z okazji zbliżającego się odpustu 

ku czci św. Anny. Zapraszamy rodziny od numerów: 88 (Polaczek 

Katarzyna Grzegorz) do 109 (Kulka  Władysław, Danuta). Liczymy także 

dodatkowo  na obecność dzieci i młodzieży. Do ustawionych puszek 

można jeszcze dzisiaj składać ofiary  na potrzeby odpustu: Bóg zapłać! 

   We wtorek  przypada święto świętego Jakuba Apostoła. Odpust  

w Piekielniku. Suma o godz. 11.00. U nas w tym dniu okazja do spowiedzi 

św. przed odpustem od 17.00 – 17.30, a o 18.00 Msza św.  

   We wtorek przypada także wspomnienie św. Krzysztofa - patrona 

kierowców. Po Mszy św. o godz. 18.00 poświęcenie pojazdów.  

   W środę  przeżywać będziemy Uroczystość Odpustową ku czci naszej 

Patronki ŚWIĘTEJ  ANNY. SUMA ODPUSTOWA O GODZINIE 

11.00, której będzie przewodniczył i wygłosi kazanie O. Maciej Guzik – 

przeor naszego klasztoru w Lublinie.  Bardzo prosimy młodzież do 

feretronów i chorągwi, dzieci do sypania kwiatów i dzieci w strojach 

komunijnych.  Strażaków  prosimy do baldachimu oraz o przypilnowanie 

porządku. Prosimy także tradycyjnie o umycie drogi. Zapraszam  nasz 

regionalny zespół Rombań. W dniu odpustu Msza św. jest o godz. 8.00  

i 11.00.   NIE  MA  MSZY  ŚWĘTEJ  PO  POŁUDNIU.   
 

   Składamy podziękowanie za pomoc w przewiezieniu drzewa panu 

kościelnemu oraz Michałowi Marzec, Damianowi i Krzysztofowi Czerwień, 

Danielowi Turwoń.  
 

   Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia imieninowe. 

 

 

               Parafia   Świętej   Anny  
        adres     e - mail      www.chyzne.karmelici.pl 

        poczta   e - mail      chyzne@karmelici.pl 

     Chyżne  157    34 – 481  Chyżne 
                          18  -  264  -  20  -  10 
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Wprowadzenie do liturgii 
 

                                                      Skąd   wziął   się   chwast ? 
 

Wielowątkowość Ewangelii (pszenica i chwast, ziarnko gorczycy, 

zaczyn) sprawić może, że uważni słuchacze mogą domagać się 

syntezy. Można więc wykorzystać słowa: „Kto ma uszy, niechaj 

słucha”. „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa” – czy ten fragment 

przypowieści wzbudzał kontrowersje wśród słuchaczy? O tym 

ewangelista nic nie mówi. Pszenica i chwast (dobry i zły człowiek) mają 

rosnąć aż do żniwa (…).  „Pan wyraźnie wskazuje, że On jest siewcą 

dobrych nasion. Nie przestaje siać na tym świecie jak na polu. Słowo 

Boga jest jak dobre nasienie w sercach ludzi. Każdy z nas może więc 

zgodnie z posianymi przez Boga nasionami rodzić duchowy i niebiański 

owoc” (św. Chromacjusz z Akwilei). 

Podkreślamy przesłanie przypowieści, że to człowiek sam decyduje  

o sobie: czy będzie rodził dobro, czy zło. Bóg natomiast osądzi go  

po  śmierci.               
                                                     „  Idźcie   i   głoście  ” 

Czytania:  Mdr  12, 13  -  19;   Rz  8, 26  -  27;   Mt  13, 24  - 43 
 

 

 

 



 

 
 

Instrukcja obsługi … cd 
Codzienna medytacja 
Skoro już wiemy, jak się przygotować do niedzielnej Eucharystii, warto 

kontakt ze Słowem rozszerzyć na pozostałe dni tygodnia, by nie zatrzymać się 

na słuchaniu Boga tylko raz na tydzień. Warto każdego dnia poświęcić choćby 

15 minut na lekturę Słowa. I tak jak z niedzielnymi czytaniami, tak  

i w tej modlitwie nie możemy pozostawać obojętni. Słowo musi dotykać 

naszych serc, powinno nas poruszać, wprawiać nasze życie w „drgnienie”.  

I tak jak w przypadku niedzieli, tak i tutaj warto czytać fragment Słowa już 

dzień wcześniej, by pozwolić sobie na „przetrawienie” treści przez całą noc, 

by stawało się ono życiodajne na następny dzień. Rano możemy krótko do 

niego wrócić, ale treść modlitwy warto jednak przygotować dzień wcześniej. 

Codzienna modlitwa Słowem Bożym może być oparta na wielu różnych 

metodach czytania Pisma Świętego. Opis tych metod lektury Słowa Bożego 

znajdziemy w internecie. Ważne, by była to metoda, w której faktycznie 

znajduję mocny kontakt z Bogiem i w której Jego Słowo mnie przemienia. 

   Nikt z nas nie przyszedł na świat z wrodzoną zdolnością do odczytywania 

Pisma Świętego. Tego musimy się nieustannie uczyć. I chociaż częsty kontakt 

ze Słowem może wystarczyć, by wyrobić ucho na znaczenie Słowa, to jednak 

warto również korzystać z różnych materiałów. W internecie znajdziemy 

różnego rodzaju komentarze, pokazujące, jak należy rozumieć trudniejsze 

fragmenty. Świetną pomocą są również dostępne w sieci tzw. wydania 

interlinearne, w których możemy zobaczyć, oprócz polskiego tłumaczenia, 

tekst oryginalny. 

   Z naszym życiem jest jak z odkurzaczem. By móc go dobrze używać, 

potrzebujemy instrukcji obsługi. Jeśli jej nie przeczytamy, możemy próbować 

używać odkurzacza jako mikrofalówki. Nie dziwmy się potem różnego 

rodzaju zatruciom pokarmowym. Instrukcją do naszego życia jest właśnie 

Słowo Boże. Chcesz dobrze żyć? Czytaj Instrukcję. 

Kłamstwo w dobrej wierze - a czy to grzech? 
Jeden z częściej pojawiających się dylematów moralnych: czy mogę skłamać 

by komuś pomóc? By odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie wyjaśnić, że 

kłamstwo niezależnie od intencji zawsze będzie kłamstwem. Cel mojego 

działania nie zmienia wartości środków użytych do jego osiągnięcia. Innymi 

słowy: cel nie uświęca środków! 

Choć kłamstwo zawsze będzie kłamstwem, to jednak musimy pamiętać, że 

istnieje coś takiego jak okoliczności działania. One zmieniają „ciężar” 

kłamstwa. Gdy kłamię, by komuś pomóc, nie widząc żadnej innej możliwości, 

moje kłamstwo ma zupełnie inną wartość niż w sytuacji, gdy czynię to, by 

zdobyć coś dla siebie. 
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Poniedziałek 
 

24.  7.  2017 r. 

 

7.00 

O  zdrowie   i   błog.   Boże,  opiekę  św.   Anny   

       dla     Anny     i     Jana     z     rodziną 

 

   Marii  Łyś  20  rocz.  śmierci  i  męża  Józefa 

 

Wtorek 

 

 

25.  7.  2017 r. 

 

18.00 

 

 

18.00 

     O  zdrowie  i  błog.  Boże,  opiekę św. Anny      

      dla  Cecylii  Kasprzak  w  83  rocz.  urodzin     

                     z  wnukami,  córką  i  zięciem  

 

     O  zdrowie  i  błog. Boże,  opiekę  św. Anny    

      Małgorzaty i Pawła z córkami 5 rocz. ślubu 

 

Środa 
 

Odpust 
 

Świętej  Anny 
 

 

26.  7.  2017 r. 

8.00 

         

8.00 

 

 

11.00 

 

11.00 

   Szymona   Szkodoń   1  rocz.  śmierci  

 

Dziękczynna  z  prośbą o  zdrowie  i  błog. Boże   

  Stanisława   i   Grażyny   Pardel   rocz.   ślubu 

 

O zdrowie i błog. Boże Parafian, Gości, Polonii  

 

O  zdrowie  i  błog.  Boże  Pawła i Janiny  Zbela     

      w    25    rocz.    ślubu  -  od    Rodziców 
 

Czwartek 
 

27.  7.  2017 r. 

 

18.00 O  zdrowie  i  błog.  Boże  Emilki  z  Rodzicami    

                           i     siostrą  
 

Piątek 
 

28.  7.  2017 r. 

 

7.00 

 

   Eugeniusza     i     Małgorzaty     Czerwień 

     
 

Sobota 
 

29.  7.  2017 r. 

 

18.00 

 

   Stefana   i   Katarzyny   Jurczażak 

 

 
Niedziela 

 

 

 

30.  7.  2017 r. 

8.00 
 

 

10.30 

 

    

15.00 

Dziękczynna z  prośbą o  zdrowie  i  błog.  Boże    

 Beaty   i   Pawła   w   rocz.   ślubu   z   dziećmi  

O  zdrowie  i  błog.   Boże   Martyny   i   Marysi    

        z    okazji    urodzin    z    Rodzicami 
 

O  zdrowie i  błog.  Boże  dla  Moniki  i  Adama    

                        z     córkami 
 

   

   

 


