
 

14.15  występ  zespołu  „Mali  Chyżnianie” 

15.00  gry i zabawy,  „Czarodziej”  

16.00  pokazy strażackie 

17.00  mecz piłki  nożnej  strażacy – ministranci – boisko szkolne 

18.00  występ  zespołu  ROMBAŃ 

19.00  LOSOWANIE DODATKOWYCH NAGRÓD Z GRY FANTOWEJ 

20.00   - 22.00  zabawa taneczna. 

Przewidziany jest bufet oraz gra fantowa - gdzie każdy los wygrywa.  

O godz. 19.00  losowanie dodatkowych cennych nagród jak: telefonów 

komórkowych, żelazek, maskotki misia, ekspresu do kawy oraz innych 

cennych rzeczy. Wszystkim życzymy  miłego spędzenia czasu i świetnej 

zabawy.  

W piątek. o godz. 8.00 Msza święta z racji zakończenia roku szkolnego. 

Pół godziny przed Mszą świętą jest  okazja do spowiedzi św. Zapraszamy 

dzieci i młodzież, nauczycieli i rodziców, by wspólnie podziękować Bogu 

za rok nauki oraz prosić o opiekę podczas wakacji.   

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00 na „Posiadówce” odbiór 

zdjęć z I Komunii świętej. W tym dniu też  przypada odpust św. Jana 

Chrzciciela w Orawce. Suma odpustowa o godz. 11.00.   

Ze względu, że zaczyna się okres wakacyjny od przyszłej niedzieli nie 

będzie już Mszy świętej z udziałem dzieci.  

Składamy serdeczne podziękowanie Marii i Eugeniuszowi Fuła oraz Annie 

i Stanisławowi Sobczak z Chicago za przekazanie po 300 $ na budowę 

kaplicy pogrzebowej.  

Otrzymaliśmy z Caritasu z Krakowa jabłka i słodkie bułki. Zapraszamy po 

nie jutro od godz. 7.30. Jednocześnie dziękujemy Pawłowi Zbela, że kolejny 

raz przywiózł nam te rzeczy.  

Informujemy już dzisiaj, że we wtorek 26 czerwca w naszym kościele 

będziemy gościć Ks. Jarosława Cieleckiego, który poprowadzi u nas 

nabożeństwo o uzdrowienie przez wstawiennictwo  św. Charbela. Początek 

o godz. 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Szczegóły w gablocie! 
 

 

               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 

 
W  Eucharystii  wierni  otrzymują  moc  Ducha,  
      który  udziela  im  nadziei  na  wzrost  królestwa  Bożego. 
 
Wyjaśnienie  tekstów  świętych  -  odsłonięcie  obchodzonego 

misterium:  Królestwo niebieskie na początku jest niepozorne,  

małe. Potrzebuje czasu na wzrost. Lecz gdy nadchodzi jego kres, jest 

wielkie i potężne. W ten sposób ukazana jest jego zewnętrzna 

ekspansja. 

Dzieła Boga początkowo są niepozorne, lecz potem przynoszą plon 

obfity. Takie prawo wzrostu królestwa Bożego objawiło się 

najwyraźniej w wydarzeniu Paschy Jezusa Chrystusa – Jego mała, 

niepozorna (z pozoru przegrana) śmierć na krzyżu rozrosła się w 

potężne i chwalebne zmartwychwstanie. Krzyż Jezusa jest „małą 

gałązką”, która - zasadzona na Syjonie - stała się „cedrem 

wspaniałym”, pod którym zamieszkały wszystkie ludy ziemi (pierwsze 

czytanie). 
 

                „ Jesteśmy  napełnieni  Duchem  Świętym ” 
 

 

Czytania:   Ez  17, 22 - 24;  2 Kor  5, 6 - 10;   Mk  4, 26 - 34 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Boża misja… cd. 
 

Boże przygotowanie. 

Czasem nawet nie zauważymy, że jesteśmy do czegoś przez Boga 

przygotowywani – dostrzeżemy to dopiero później, gdy spojrzymy wstecz. 

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Boże przygotowanie może trwać 

długi czas, albo też wydarzyć się nieoczekiwanie. Jezus spędził trzydzieści 

lat przygotowując się do misji, która trwała krócej niż trzy lata. 

Dlaczego modlitwa jest tak ważna?  

   Musimy trzymać się blisko Boga, a jednym z najlepszych sposobów 

poznania Jego serca jest modlitwa. Rozpoczynając życie modlitwy, 

możemy znać tylko modlitwę błagalną – gdy zwracamy się do Boga, 

prosząc Go o to, czego potrzebujemy lub pragniemy. Jednak w miarę 

wzrostu, w naszym życiu modlitewnym zaczniemy używać innych form 

modlitwy, aż wreszcie najczęstszą jej formą stanie się uwielbienie. Nie 

znaczy to, że przestaniemy przedstawiać Bogu nasze prośby, ale że 

będziemy woleli Go uwielbiać, ponieważ poznamy Jego hojność wobec 

nas. 

   W ramach naszego nieustannego przygotowania powinniśmy także 

regularnie czytać Pismo Święte. Czytanie Pisma Świętego to nie to samo, 

co studiowanie Słowa Bożego. Czytanie Pisma Świętego pomaga nam 

zacząć poznawać Boga, Jego zbawczy plan dla nas i Jego wielką miłość ku 

nam. Gdy czytamy Pismo Święte, możemy to robić tak, jak czytamy każdą 

inną książkę. Możemy przyjmować informacje, możemy być zaciekawieni, 

możemy się „wciągnąć” i czytać dłużej, niż zamierzaliśmy. Studiowanie 

Słowa Bożego natomiast oznacza próbę zrozumienia, czego Pismo Święte 

uczy nas o sercu i zamysłach Boga, który wchodzi w interakcję ze swoim 

ludem. Modlitwa Pismem Świętym jest kolejnym kluczowym elementem 

– dobrą metodą modlitwy z Pismem Świętym jest Lectio Divina (z łac. 

duchowa lektura Słowa Bożego). 

 

O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E 

X I   N I E D Z I E L A    Z W Y K Ł A  -  17. 06. 2018r. 
 

Dzisiaj od godz. 14.00 przy remizie OSP rozpoczniemy FESTYN  

RODZINNY na który zapraszamy nie tylko naszych parafian ale także  

i  sympatyków  naszej  parafii.  W  programie: 

  

 
I  N  T  E  N C  J  E     M  S  Z  Y     Ś  W  I  Ę  T  Y  C  H 

 

 

 

Poniedziałek 
 

18.  6.  2018 r. 

7.00 

7.00 

 

18.00 

   Weroniki i Jana Świdroń  z  synem i  synową 

     W     intencji     Parafian 

 

   Anny   Hajost  -  od  córki  Marii  z  mężem 
 

Wtorek 
 

19.  6.  2018 r. 

7.00 

 

18.00 

   Stefana   Sobczak - od  Jana  i  Anny  Capek 

 

   Karola   Gąsior   -   od   wnuczki   Karoliny    

                           z     Maciejem 

 

Środa 

 

20.  6.  2018 r. 

7.00 
 

7.00 

 

18.00 

   O  zdrowie  i  błog.  Boże   w  Rodzinie   Jana   

            i     Małgorzaty     Budzińskich 

   W     intencji     chorych     naszej     Parafii 

 

   O  zdrowie  i  błog.  Boże  w  Rodzinie  Capek 

 

Czwartek 

 

 

21.  6.  2018 r. 

7.00 
 

7.00 

 

 

18.00 

     O  zdrowie  i  błog.  Boże Aleksandry 1 rocz.   

        urodzin    z    Rodzicami    i    dziadkami 

     O      szczęśliwą      podróż      Marii     Fuła,    

         Stanisława     i     Anny     Sobczak 

 

   Antoniego     Zbela     w     rocz.     śmierci 

 

Piątek 

 

22.  6.  2018 r. 

7.00 
 

8.00 

 

18.00 

   Wendelina   Stopiak   w   12   rocz.   śmierci 

     W  intencji  Dzieci  Nauczycieli  i  Rodziców 

 

   Piotra     Łapaj 

 

Sobota 

 

23.  6.  2018 r. 

7.00 

 

18.00 

 

18.00 

 Anny Siferdeker - od Beaty i Wacława Kwiek 

 

   O zdrowie i błog. Boże Tomasza i Aleksandry   

                  w     1     rocz.     urodzin 

   Janusza    Grzebieniak    2    rocz.    śmierci 

 
Niedziela 

 

 

24.  6.  2018 r. 

 

8.00 
 

10.30 

 

    

15.00 

 

   Marii    i    Karola    Łaciak    rocz.    śmierci 

   Stefana    Chowaniec    w    5   rocz.   śmierci    

                       i     żony     Marii 
 

   Anny   Świdroń  -  Słoboda   2  rocz.  śmierci 
 

   
   


