
 

 

wątpliwości. Tylko w Duchu Świętym możemy przyjąć jako prawdę 

Chrystusową naukę. Nie wystarczy do tego zwyczajna inteligencja, wiedza, 

rozum, dobra pamięć, bo - jak mówi psalmista - ,,w Twej światłości 

oglądamy światłość”. (Ps 36,10) Musimy mieć w sobie wewnętrzne światło 

Ducha Świętego, abyśmy mogli poznać Chrystusa jako światłość, abyśmy 

mogli poznać tę światłość, którą Chrystus przekazuje nam przez swoje słowo 

i przez swoje życie. 
 

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 X V    N I E D Z I E L A    Z W Y K Ł A   -   23. 09. 2018 r. 
 

e wtorek o godz. 19.00 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do 

bierzmowania.  

bliża się doroczny odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej.  

W związku z tym sprzątanie kościoła jest przewidziane we wtorek  

3 października od godz. 8.30. Tym razem będziemy prosić rodziny od 

numeru 225 CHMENIA Małgorzata do  247 KULKA  Irena. 

nformujemy, że od poniedziałku  1  października  zmiana  wieczornej 

Mszy  świętej  z  godziny  18.00  na  17.00.   

ardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu ŚWIĘTA 

PIECZONEJ RZEPY: Małgorzacie Blubla, Monice Turwoń, Katarzynie 

Mastela, Janowi Łaciak, Stefanowi Jurczarzak, Józefowi Hładowczak, 

Annie i Mariuszowi Łaciak, Andrzejowi i Dawidowi Stefko, Piotrowi Żak, 

zespołowi ROMBAŃ. Podziękowania także dla FIRMY Bogdan Polański 

oraz dla tych osób, które odpowiedziały na zaproszenie i przybyły  

na wspólne biesiadowanie. Dziękujemy też za przekazane oscypki  

i  „korbace”.  

fiarę 1.000 zł na budowę kaplicy pogrzebowej złożył Capiak Jan - 

Chyżne  120.  Bóg  zapłać! 

s. Proboszcz z Zubrzycy Górnej zaprasza na odpust ku czci świętego 

Michała.  Suma  odpustowa  w  sobotę  o  godz.  11.00. 
 

 

               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 
 

                       Duch  Święty  przyobleka  wierzących  w  miłość. 
 
Chrześcijanin przemieniony na Eucharystii  „stosuje się do Ducha” (Ga 

5,25) i swoich wyborach kieruje się miłością, która jest łagodna, 

„cierpliwa […] nie szuka poklasku, nie unosi się pychą” (1 Kor 13,4). 

Taką miłość papież Franciszek opisuje w sposób następujący: „Ten, 

kto kocha, nie tylko unika mówienia zbyt wiele o sobie, ale potrafi się 

znaleźć na swoim miejscu, nie usiłując stawiać siebie w centrum, także 

dlatego, że koncentruje się na innych […]. To miłość, która rozumie, 

troszczy się, akceptuje i jest czujna wobec słabych”. 

Chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że realizacja takiej miłości spotka się 

ze sprzeciwem i wyszydzeniem ze strony tych, którzy żyją jedynie na 

poziomie „ciała i krwi”. Chodzi tu o „bezbożnych”, którzy nie liczą się z 

Bogiem i żyją jedynie według własnej, zepsutej woli. Kierują się oni 

nienawiścią wobec sprawiedliwego (tego, który potrafi służyć),  

bo  jest  dla  nich  niewygodny  -  staje  się  wyrzutem  sumienia. 

 

                „ Jesteśmy  napełnieni  Duchem  Świętym ” 
 

 

 

 

Czytania:   Mdr  8, 12. 17 - 20;    Jk  3,16 - 4,3;    Mk  9, 30 - 37 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Rola  Ducha  Świętego  w  życiu  chrześcijanina 
Kim jest Duch Święty. Odpowiedź zawarta w Piśmie Świętym, w nauce 

Kościoła jest jasna: Duch Święty jest Bogiem. Nie jest On jakąś 

bezosobową mocą Bożą, nie jest tylko działaniem Bożym. Duch Święty jest 

osobą i posiada naturę bożą, tak jak Ojciec i Syn. Jest trzecią Osobą Trójcy 

Przenajświętszej, równym Bogu Ojcu i Synowi. Jest jeden Bóg w trzech 

Osobach. Te trzy Osoby to Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z tych trzech 

Osób boży ma swój udział w dziele zbawienia. Bóg Ojciec dokonał 

zbawiania przez to, że zesłał nam swojego Syna Jednorodzonego, Jezusa 

Chrystusa. Ojciec wraz z Synem zsyłają nam Ducha Świętego. Działanie 

poszczególnych Osób bożych można wyrazić w tej formule, że nasze życie 

- nowe życie, otrzymane dzięki dziełu odkupienia, jest życiem dziecięctwa 

Bożego, życiem skierowanym do Boga, naszego Ojca, przez Chrystusa, 

naszego Pośrednika i Zbawiciela w mocy Ducha Świętego, w Duchu 

Świętym.  

Dlaczego Chrystus zesłał nam Ducha Świętego? Ewangelia mówi - i to 

słowami Chrystusa - o kilku istotnych owocach i skutkach przyjęcia Ducha 

Świętego. Po pierwsze Duch Święty sprawia w nam nowe narodzenie; 

nowe narodzenie, które jest warunkiem wejścia do Królestwa Bożego, czyli 

do nowego życia w Bogu, w jedności z Bogiem. Chrystus mówi do 

Nikodema: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: jeśli się ktoś nie narodzi 

powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Duch Święty jest sprawcą 

nowego życia, jakiegoś początku, jakiegoś decydującego zwrotu w nas -  

i to Pismo Święte nazywa nowymi narodzinami. Duch Święty jest więc 

absolutnie konieczny do tego, abyśmy się na nowo narodzili, abyśmy 

rozpoczęli nowe życie. Dalej: Duch Święty daje nam poznanie prawy, tej 

prawdy, którą przyniósł nam Chrystus. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy 

w stanie przyjąć tej prawdy wiarą, wiarą pewną, niewzruszoną, tak żeby na 

tej wierze móc oprzeć swoje życie. Dlatego mówi Chrystus: ,,Jednakże 

mówię wam prawdę: pożyteczne jest dla was Moje odejście, bo jeżeli nie 

odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę Go do 

was”. (J16,7) I dalej mówi Chrystus: ,,Gdy zaś przyjdzie On, Duch prawdy, 

poprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie 

wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie 

otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi”. (J16,13n) Duch 

Święty nie przynosi nam nowych treści, nowej prawdy w stosunku do tej, 

którą przyniósł nam Chrystus, ale prawdę tę jak gdyby umieści w naszym 

wnętrzu, wzbudzi w nas wiarę, bez której  słowo  Chrystusa  nie  stanie  się 

dla   nas   słowem   Bożym,   które   możemy   przyjąć   bez   jakiejkolwiek 
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Poniedziałek 
 

24.  9.  2018 r. 

7.00 

7.00 

 

18.00 

     W     intencji     Parafian      

   Tadeusza   Czerwonka  -  od  syna   Dariusz 

 

   Joanny     i     Jana     Noga     gregor.     22 
 

Wtorek 
 

25.  9.  2018 r. 

7.00 

 

18.00 

   Jana    i    Józefiny,    syna    Jana    Kadaś 

 

   Joanny     i     Jana     Noga     gregor.     23 
 

Środa 
 

26.  9.  2018 r. 

7.00 

 

18.00 

   Joanny     i     Jana     Noga     gregor.     24 

 

   Eugeniusza   Tuka 

 
Czwartek 

 

27.  9.  2018 r. 

7.00 
 

18.00 

 

18.00 

 

   Joanny     i     Jana     Noga     gregor.     25 

 

     O zdrowie i błog. Boże  Agnieszki  i  Piotra      

                    Litwiak     z     córką  

     O  zdrowie   i  błog. Boże  na   nowej  drodze   

     życia  Anny  i  Dariusza  Holla  z  Rodzicami 
 

Piątek 
 

28.  9.  2018 r. 

7.00 

7.00 
 

18.00 

   Eugeniusza    Bartol 

   Jana   Łaciak   w   5  rocz.   śmierci 

 

   Joanny     i     Jana     Noga     gregor.     26 

 
Sobota 

 

29.  9.  2018 r. 

7.00 
 

13.00 

 

18.00 

   Joanny     i     Jana     Noga     gregor.     27 

 

     ślub Katarzyna  Capek - Krzysztofa  Zbieżek      

 

   Anieli Kobylak  5  rocz.  śmierci   z   mężem   

                   i     synem     Pawłem 

 

 

Niedziela 

 

 

30.  9.  2018 r. 

      

8.00 
 

 

10.30 
 

    

15.00 

 

O  zdrowie  i błog. Boże  Nicoli  Buroń  9  rocz.    

  urodzin   z   Rodzicami,   siostrami   i   babcią 

O   zdrowie   i   błog.  Boże   Joanny  i  Dariusza    

       Żurek     z     dziećmi     i     dziadkami 

 

   Joanny     i     Jana     Noga     gregor.     28 
 

   
   


