
 

 

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

I I     N I E D Z I E L A     A D W E N T U  -  09. 12. 2018 r. 
 

RORATY  są odprawiane w tygodniu o godz. 7.00. Budując się postawą 

tych, którzy w nich uczestniczą zapraszamy także pozostałych  parafian.  

Taca na inwestycje wyniosła 3.230 zł oraz 10 euro. Bóg zapłać za Waszą 

ofiarność. Pieniądze te zostały wpłacone na konto budowy kaplicy 

pogrzebowej.    

W kancelarii parafialnej są do nabycia opłatki oraz  świece „Wigilijne 

Dzieło Pomocy Dzieciom”.  Małe  świece  w  cenie  6 zł.,  duże  w cenie  

12 zł.  Przyjmujemy  na roczne wypominki. Zachęcamy także do nabywania  

naszego  parafialnego  kalendarza  w  cenie  10 zł. 

Do puszki z napisem „Kościół na Wschodzie” przez cały tydzień można 

składać  ofiarę  na  ten  cel.  Bóg  zapłać! 

Już dziś zwracamy się o pomoc w posprzątaniu kościoła na święta. Tym 

razem prosimy rodziny od numeru 248 (Blubla)  do 259  (Kuziel). Sprzątanie  

planowane  jest  na  wtorek  18  grudnia  od  godz.  8.30.  

W przedsionku w wejściu do kościoła – tak jak w ubiegłym roku -  są 

wyłożone TYTKI  CHARYTATYWNE na produkty żywnościowe, 

słodycze i zabawki.  Jeśli ktoś chciałby dołączyć się do tej akcji  prosimy o 

zabranie torby, a następnie przyniesienie jej do kościoła i złożenie przy 

bocznym ołtarzu Serca Pana Jezusa.  Zebrane rzeczy zostaną  przekazane do 

Pogotowia Opiekuńczego dla dzieci w Krakowie. Zakończenie zbiórki w 

sobotę 22 grudnia. 

W następną niedzielę na plebanii o godz. 18.00 spotkanie Rady Parafialnej.  

Informujemy, że spowiedź przed świętami będzie u nas w niedzielę  

23  grudnia  od  16.00 - 17.00.  

Przybyłym gościom, sympatykom oraz naszym parafianom życzymy miłej 

niedzieli i dobrego przeżycia czasu adwentu i wytrwałości w 

postanowieniach   adwentowych. 
 

 
 

 

               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 

 
„Nadprzyrodzona  mądrość  kształtuje czyny  chrześcijanina”    

                                                                          –  jego  nadzieję. 

 
W świetle tekstów lekcjonarza można wskazać na Eucharystię jako  

na misterium „przejścia” od krzyża do zmartwychwstania, od smutku 

zasiewu do radości zbioru plonów, od przygnębienia niewoli do życia 

w pełnej wolności. Eucharystia jest chwilą „przywdziewania chwały 

Pana” - przyoblekania się w Jego świętą moc. Otrzymujemy w niej 

„pokarm duchowy”, który pomaga „mądrze” oceniać sytuacje naszego 

życia - co w nim jest naprawdę, tzn. trwale dobre. Eucharystia jest 

mocnym momentem historii zbawienia, w którą wpisane jest nasze 

codzienne życie. Historia ta kontynuowana  

będzie zatem także po zakończeniu Eucharystii. To w celebracji 

liturgicznej „przez moc Ducha Świętego” wierni stają się „bogaci  

w  nadzieję” (por. Rz 15, 30). 
 

                                          „W  mocy  Bożego  Ducha”  
 

 

Czytania:   Ba   5, 1 - 9;    Flp   3,4-6. 8-11;   Łk   3, 1 - 6 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Co to jest Adwent? … cd 
 

Uczestnictwo dzieci w Mszach roratnich wiąże się ze zwyczajem 

podejmowania różnych dobrych postanowień na czas Adwentu. Dzieci 

często zapisują te postanowienia na kartkach, składanych następnie przy 

ołtarzu. Mają one wyrażać wewnętrzne przygotowanie do  Bożego 

Narodzenia i chęć przemiany życia. 

Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej 

nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka 

zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa. Innym zwyczajem jest 

zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery 

niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się 

odpowiednią liczbę świec. Świece i  lampiony tak często używane 

w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one 

do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. 

Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa. 

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako 

barwa powstała ze  zmieszania błękitu i  czerwieni, które odpowiednio 

wyrażają to co duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza walkę między 

duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje 

dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co 

ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu - tzw. Niedziela “Gaudete” 

(radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, 

który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia. 

Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy.    

Pierwszy podokres obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 

grudnia, gdy czytane są teksty biblijne zapowiadające powtórne przyjście 

Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem 

Sędzią. Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie 

przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Dawniej Adwent był czasem 

szczególnej aktywności różnych bractw. Przy kościołach istniały kapele 

rorantystów, które śpiewem i muzyką uświetniały celebracje, przez co 

przyciągały wiernych i upowszechniały zwyczaj Rorat. W XIX w. 

w Warszawie istniało również bractwo roratnie, które ze sprzedaży świec 

uzyskiwało fundusze na pomoc ludziom ubogim. Obecnie corocznie 

podobną akcję sprzedaży świec prowadzi pod hasłem katolicka Caritas. 

Od 6 lat w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom uczestniczą też 

organizacje charytatywne  innych  Kościołów. 
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Poniedziałek 
 

10. 12. 2018 r. 

 

7.00 

 

7.00 

   Karola     Stefko     6     rocz.     śmierci 

 

   Piotra     Łapaj     gregor.     15 
 

 

Wtorek 

 

11. 12. 2018 r. 

 

7.00 

 

 

7.00 

 

   Cecylii     i     Stefana     Fuła     z     synami,      

                  synową      i      wnukiem 

 

   Piotra     Łapaj     gregor.     16 
 

 

Środa 

 

12. 12. 2018 r. 

 

7.00 

 

7.00 

   Piotra     Łapaj     gregor.     17 

 

     O    zdrowie    i    błog.    Boże     Stanisława     

                  i     Anny     z     Rodziną 
 

 

Czwartek 

 

13. 12. 2018 r. 

 

7.00 
 

7.00 

   Piotra     Łapaj     gregor.     18 

   Anny    Paściak - Kotas   -   od    chrześniaka   

            Lucjana     Łaciak     z     Rodziną 
 

 

Piątek 

 

14. 12. 2018 r. 

 

7.00 

 

7.00 

   Piotra     Łapaj     gregor.     19 

 

 O  zdrowie  i  błog. Boże  Katarzyny  Czerwień        

 18 rocz. urodzin z Rodzicami siostrą dziadkami 
 

 

Sobota 
 

15. 12. 2018 r. 

 

7.00 

 

7.00 

   Piotra     Łapaj     gregor.     20 

 

   Karola  Fuła - od  córki  Elżbiety  z  Rodziną 
 

 

 

Niedziela 

 

 

16. 12. 2018 r. 

 

8.00 
 

 

 

10.30 

    

15.00 

 

     O  zdrowie   i   błog.  Boże   potrzebne   łaski   

      Martyny   16   rocz.  urodzin   z  Rodzicami,       

                        siostrą     i     dziadkami 

   Jana     Kadłubiak 
 

   Piotra     Łapaj     gregor.     21 
 

   

   


