
 

potrzebnego światła w wyborach. Pytanie: „Co mam czynić, Panie?”, 

zastępujemy pytaniem bardzo oddalającym nas od Boga, a mianowicie: „Jak 

odgadnąć Twoją wolę?”. Inaczej i brutalniej rzecz stawiając: „Boże, co 

ukartowałeś bez mojej zgody, jakie jeszcze ciosy trzymasz w zanadrzu?”. 

Lub: „A jeśli się okaże w końcu, że to, co czyniłem,  

co uważałem za Twoją wolę, nie było przewidziane w Twoim planie?  

A jeśli okrutnie się pomyliłem, wybierając np. małżeństwo zamiast życia 

zakonnego,  kapłaństwo  zamiast  rodziny,  zawód  nauczyciela  zamiast 

bycia  znanym  fotografem?”. 
 

O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E 
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   W sobotę po Mszy św. o godz. 16.00 różaniec z wypominkami. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych polecanych  

w   jednorazowych   wypominkach.  
 

   W przyszłą niedzielę przypada  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 8.00 wystawienie Najświętszego 

Sakramentu  i  Akt  oddania  Chrystusowi  Królowi.  
 

   Z okazji Światowego Dnia Ubogich złożono do  puszek ofiarę  

w  wysokości  1.473 zł.  Bóg  zapłać! 
 

   Rozpoczęliśmy grzanie naszego kościoła. Prosimy zatem o zamykanie 

drzwi, a kwota którą złożono  w tym roku wynosi: 21.370 zł. Bóg zapłać 

wszystkim  za  dobroć  serca  i  za  wielkie  zrozumienie.   
 

   Zespół ROMBAŃ zaprasza młodzież do swojego grona. Jeśli lubisz 

śpiewać, tańczyć i chcesz kultywować gwarę i zwyczaje orawskie przyjdź  

w  najbliższy  piątek  do  remizy  OSP  o  godz.  19.00.  
 

   Przybyłym gościom oraz naszym parafianom życzymy miłej niedzieli  

i  błogosławionego  tygodnia. 
 

 

               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 

 

 

 

 ”u  stóp  świętej  Anny” 
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Wprowadzenie do liturgii 

 
                                                          Nadmiar  mieć  będzie ! 

 
Co to znaczy mieć talent, być utalentowanym, być zdolnym? 

Zagadnienie niezwykle trudne do zdefiniowania. Co ma być probierzem 

(miarą) do zmierzenia talentu? Punktacja? Wynik IQ?  

Czy tę sprawę można powierzyć jurorom? A czy oni, którzy decydują  

o miejscu, punktach, mają talent czy tylko go sobie kupili? A może to 

inni uznali, że jurorzy są utalentowani? Ludzie z talentem ciągną nas 

w górę – ku wyższym sprawom, ku cnotom. 

„Chociaż wielu z natury jest rozsądnych i obdarzonych talentem, jeśli 

przez niedbalstwo i lenistwo marnują te naturalne dary, przyprawiają 

się o utratę owych dóbr natury i widzą, że nagroda, która im była 

obiecana, przypada w udziale innym. A to znów powiedziane jest po 

to, by porównać ich z tymi, co mając nieco mniejsze zdolności  

i umysł mniej bystry, pilnością i starannością wyrównują to, czego  

z natury im nie dostaje” (św. Hieronim). Utalentowani podwyższają 

poprzeczkę. Wprawdzie znajdą się tacy, którzy za wszelką cenę tę 

poprzeczkę obniżą, a nawet specjalnie strącą, ale to nam nie 

przeszkadza w dążeniu do królestwa niebieskiego. 
 

 

 

                                                                    „  Idźcie   i   głoście  ” 
 

 

Czytania: Prz 31, 10-16.19-20.30-31; 1 Tes 5, 1-6; Mt  25, 14-30 
 

 

 

 



 

O jedynym pragnieniu Boga. 
 

Pytanie: „Co mam czynić, Panie?”, zastępujemy pytaniem bardzo 

oddalającym nas od Boga, a mianowicie: „Jak odgadnąć Twoją wolę?”. Co 

mam czynić, aby pełnić Twoją wolę, być narzędziem w Twoim ręku, by 

nigdy nie odpaść od Ciebie, Boże mój? 

To jedno z najpiękniejszych pytań, które człowiek może skierować do 

Boga. W jak ekstremalnie różnych sytuacjach je stawiamy, jak różne są 

jego kolory i jak różna temperatura! Pytanie mocne jak radosny krzyk 

człowieka, któremu darowano wszystkie winy i który zamierza na nowo 

rozpocząć życie, ale i pytanie, które jest kondensacją naszej rozpaczy, 

zagubienia, odarcia z wszelkiego sensu. Pytanie to może wyrażać również 

moją bezradność, znieruchomienie, zastygnięcie w jałowym oczekiwaniu. 

Ile to razy zadawaliśmy je Bogu właśnie w takiej, bardzo biblijnej formie: 

„Panie, co mam czynić?”. 

Czy zawsze słyszeliśmy zadowalającą nas odpowiedź? Czy zawsze 

byliśmy gotowi odpowiedzieć jak młody Samuel: „Mów, Panie, bo sługa 

Twój słucha”? I czy zawsze głos „z nieba” był naprawdę głosem Boga? Ile 

razy przekonani o naszych specjalnych związkach z Bogiem doradzaliśmy 

innym kolejny ruch na szachownicy życia i wpędzaliśmy słuchających nas 

ludzi w poważne kłopoty? 

A jeśli się pomyliłem… 
Z grubsza można podzielić ludzi szukających drogi swojego życia na dwie 

dość liczne grupy. Jedni pytają: „Co mam czynić?”, lecz zapominają z 

różnych powodów ostatniego słowa w pytaniu: „Panie”, drudzy znów 

powtarzają bez końca właśnie to słowo jak zaklęcie, nie kwapiąc się jednak 

do zmiany swojego sposobu życia. Są również i tacy, którym takie pytanie 

nie przychodzi do głowy – tak są przekonani o swojej misji, racjach, sile – 

prą do przodu, znosząc wszelkie przeszkody na swojej drodze, wcale 

nierzadko raniąc i zabijając ludzi. Innych znów unosi fala wydarzeń; 

przyciągani przez obietnice jednodniowego szczęścia nie troszczą się o 

jutro, choć zapewne w głębi serca wiedzą, że pustka nie może zapełnić 

pustki. Pozornie różni od tych dwóch grup są ludzie, którzy twierdzą, że 

niczego się już od życia nie spodziewają. Jednak jest to przecież ta sama 

rozpacz. 

„Panie, co mam czynić?”. „Kochaj Mnie - odpowiada Bóg - kochaj z całego 

serca i z całej duszy”. Pewnego dnia Jezus wyjaśnił nam, co znaczy 

naprawdę kochać Boga. Mówił, że nie ten kocha, kto powtarza zdania pełne 

zapewnień o miłości, ale ten, kto pełni wolę Jego Ojca. Tak, wszyscy 

dobrze   znamy  tę  naukę,  ale  wielu  z  nas  wcale   nie  przynosi   ona 
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Poniedziałek 
 

 

20. 11. 2017 r. 

7.00 

7.00 

16.00 

16.00 

   Karola   i   Jana    Czerwień   rocz.   śmierci 

   Teresy - Katarzyny     Nieczaj     gregor.     8 

   Eugeniusza   i   Anny   Łaciak    gregor.    21  

     O    zdrowie    i    błog.    Boże    Józefiny   z   

                   dziećmi     i     wnukami 

 
Wtorek 

 

 

21. 11. 2017 r. 

7.00 

7.00 
 

16.00 

16.00 

   Teresy - Katarzyny     Nieczaj     gregor.     9 

   Eugeniusza  Zbela - Wojciech  -  od    siostry    

                                 Małgorzaty 

   Eugeniusza   i   Anny   Łaciak    gregor.    22 

   Karola,      Antoniego,      Józefiny      Zbela    

                   i     Weroniki      Hajost 

 

Środa 
 

22. 11. 2017 r. 

7.00 

7.00 
 

16.00 

16.00 

   Teresy - Katarzyny    Nieczaj     gregor.    10  

   Eugeniusza   Łaciak - Waka  6  rocz.  śmierci     

                       i     jego     Rodziców 

   Eugeniusza   i   Anny   Łaciak    gregor.    23 

O zdrowie i błog. Boże Pawła i Beaty z dziećmi  

 

Czwartek 

 

23. 11. 2017 r. 

7.00 

7.00 

16.00 

16.00 

   Teresy - Katarzyny    Nieczaj     gregor.    11 

   Kazimierza     Bednarz     rocz.     śmierci 

   Eugeniusza   i   Anny   Łaciak    gregor.    24 

  Władysława Lenczowskiego - od chrześniaka   

                  Stanisława     z     rodziną 
 

Piątek 
 

24. 11. 2017 r. 

7.00 

7.00 

16.00 

16.00 

   Eugeniusza   i   Anny   Łaciak    gregor.    25 

   Szymona     Szkodoń 

   Marii     i     Karola     Szkodoń 

   Teresy - Katarzyny    Nieczaj     gregor.    12 
 

Sobota 
 

25. 11. 2017 r. 

7.00 
 

13.00 
 

16.00

------ 

   Teresy - Katarzyny    Nieczaj     gregor.    13 
 

     ślub     Szkodoń    Sylwia   -   Biel    Paweł 

   Eugeniusza   i   Anny   Łaciak    gregor.    26 

     O   zdrowie   i   błog.   Boże   Katarzyny   w    

       18     rocz.     urodzin   -   na     wyjeździe 
 

 

Niedziela 

 

26. 11. 2017 r. 

8.00 
 

 

10.30 
 

15.00 

     Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże    

      Jolanty  i  Tomasza  z  córką  w  rocz.  ślubu      
 

   Eugeniusza   i   Anny   Łaciak    gregor.    27 
 

   Teresy - Katarzyny    Nieczaj     gregor.    14 
   
   

 


