
 

 

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

V     N I E D Z I E L A     Z W Y K Ł A   -   10. 02. 2019 r. 
 

   Dzisiaj po sumie spotkanie w kościele z rodzicami uczniów klasy III 

przygotowującej się do I Komunii świętej.   
 

   W poniedziałek przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym 

dniu obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy zatem 

wszystkich chorych naszej parafii na Mszę świętą o godz. 9.00 w 

połączeniu ze specjalnym nabożeństwem. Pół godziny przed Mszą świętą 

okazja do spowiedzi świętej. Zwracamy się z prośbą do osób posiadających 

samochody o dowiezienie chorych do kościoła. 
 

   Dziękujemy za pomoc przy rozbiórce dekoracji bożonarodzeniowej: 

Stefanowi Jurczażak, Janowi Krużel, Józefowi Kulawiak, Romanowi 

Pardel,  Janowi  i  Dawidowi  Stefko,  br.  Józefowi.   
 

   Składka na wsparcie budowy kaplicy pogrzebowej z ubiegłej niedzieli 

wyniosła 3.150 zł.  Bóg zapłać!  
 

   Bóg zapłać z ofiary na tacę na zakony kontemplacyjne w dniu 2 lutego. 

Uzbierana kwota to 1.090 zł.  
 

   Otrzymaliśmy fakturę za ogrzewanie kościoła na kwotę 6.647 zł.  

W  kasie  pozostało  15.901  zł. 
 

   W najbliższą sobotę o godz. 10.00 w remizie OSP rozpocznie się 

Walne Zebranie Spółki URBAR na które Zarząd serdecznie zaprasza.  
 

   Rada Rodziców zaprasza na zabawę taneczną w sobotę 2 marca do 

remizy OSP. Rozpoczęcie o godz. 20.00. Zapisy do 27 lutego u Danuty 

Łaciak, Jadwigi Zbela lub Ewy Czerwień. Wstęp od osoby 50 zł.  
 

   Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł śp. Karol Szkodoń za którego 

zamówiono łącznie 289 intencji Mszy świętych.  Polećmy Jego duszę 

Bożemu Miłosierdziu. WIECZNY  ODPOCZYNEK… 

 
 

 

               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” 
 
 
 

  

   10     LUTY     2019     (Rok VIII/337)    Nr    6 

      

       V      N I E D Z I E L A      Z W Y K Ł A  

 

 

 
Wprowadzenie  do  liturgii 

 
  Rodzina  chrześcijańska  w  mocy  Ducha 

                                     kroczy  drogami  codziennego  krzyża. 

 
Obrazem zgromadzenia liturgicznego jest świątynia jerozolimska.  

Jak w świątyni Jezus rozmawia z uczonymi w Piśmie, tak w  

centrum zgromadzenia znajduje się Jezus nauczający swój lud.  

W Eucharystii uobecnia się misterium ofiarowania w świątyni, które 

jest zapowiedzią Paschy Pana. Wierni, przyjmując słowo Boże  

i komunię świętą, otrzymują moc Ducha Świętego – moc 

Zmartwychwstałego, który uzdalnia ich do wiernego przejścia przez 

dni rodzinnego krzyża i niezrozumienia swego losu. Uczestnicy 

zgromadzenia liturgicznego otrzymują od Ojca z nieba dar Syna, 

dzięki któremu mogą urzeczywistniać królestwo Boże w swoich 

rodzinach. 

 

                                          „W mocy  Bożego  Ducha”  

 

Czytania:   Syr   3, 2-6. 12-14;   Kol  3, 12 - 21;   Łk   2, 22 - 40 
 
 

 

 



 

 

 

Związek pomiędzy rodziną a wspólnotą chrześcijańską 
 

Zwróćmy naszą uwagę na związek pomiędzy rodziną a wspólnotą 

chrześcijańską. Jest to więź, że tak powiem, „naturalna”, ponieważ Kościół 

jest rodziną duchową, zaś rodzina to mały Kościół. 

Wspólnota chrześcijańska jest domem dla tych, którzy wierzą w Jezusa jako 

źródło braterstwa między wszystkimi ludźmi. Kościół kroczy pośród ludzi, w 

dziejach mężczyzn i kobiet, ojców i matek, synów i córek: jest to historia, 

która ma dla Pana znaczenie. Wielkie wydarzenia mocarstw ziemskich 

spisywane są w podręcznikach historii i tam pozostają. Ale dzieje ludzkich 

uczuć pisane są wprost w sercu Boga; i jest to historia, która pozostaje na 

zawsze. A jest to miejsce życia i wiary. Rodzina jest miejscem naszego 

niezastąpionego, niezbędnego wprowadzenia do tej historii. Syn Boży 

nauczył się ludzkich dziejów tą drogą i przeszedł nią aż do końca. Jakże 

wspaniale powrócić do kontemplowania Jezusa i znaków tej więzi! Narodził 

się On w rodzinie i tam „nauczył się świata”: warsztat, cztery domy, zapadła 

mieścina. Jednak żyjąc tym doświadczeniem trzydzieści lat Jezus przyjął 

ludzką kondycję, łącząc ją w swojej komunii z Ojcem i w swojej misji 

apostolskiej. Potem, kiedy opuścił Nazaret i rozpoczął życie publiczne, Jezus 

utworzył wokół siebie wspólnotę, „zgromadzenie” to znaczy zwołanie osób, 

to znaczenie słowa „Kościół”. 

W Ewangeliach, zgromadzenie Jezusa ma kształt gościnnej rodziny, a nie 

ekskluzywnej sekty: znajdujemy tam Piotra i Jana, ale także głodnego,  

spragnionego, obcego i prześladowanego, grzesznicę i celnika, faryzeuszy  

i tłumy. A Jezus nieustannie akceptuje i rozmawia ze wszystkimi, nawet 

tymi, którzy nie oczekują już na spotkanie Boga w swoim życiu. To mocna 

lekcja dla Kościoła! Sami uczniowie zostali wybrani, aby zadbać o to 

zgromadzenie, o tę rodzinę gości Boga. 

Aby to zgromadzenie Jezusa było dziś żywe, niezbędne jest ożywienie 

przymierza rodziny i wspólnoty chrześcijańskiej. Możemy powiedzieć, że 

rodzina i parafia są dwoma miejscami, w których realizuje się ta komunia 

miłości, która znajdzie swoje ostateczne źródło w samym Bogu. Kościół 

naprawdę zgodny z Ewangelią może mieć jedynie formę gościnnego domu. 

A ma to miejsce, kiedy są rodziny, które chętnie ukazują siebie jako „Kościół 

domowy”. Jakże bardzo chciałbym, aby rodziny oblegały parafie i aby 

wspólnoty były otwarte dla wszystkich! 

Dziś to przymierze ma kluczowe znaczenie. „W obliczu ideologicznych, 

finansowych i politycznych centrów władzy pokładamy nasze nadzieje w 

tych ośrodkach miłości, ewangelizacyjnych, pełnych ludzkiego ciepła, 

opierających się na solidarności i uczestnictwie” Wzmocnienie więzi 

pomiędzy rodziną a wspólnotą chrześcijańską jest dziś niezbędne i pilne. 
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Poniedziałek 

 
 

11. 02. 2019 r. 

7.00 
 

9.00 
 

16.00 

   Karola     Gąsior     gregor.     12 
 

     W     intencji     chorych     naszej     Parafii 
 

   Stefan     Sobczak     rocz.     śmierci   -   od    

            Wacława     Kwiek     z     Rodziną 

 
 

Wtorek 
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7.00 
 

16.00 

   Karola     Gąsior     gregor.     13 

 

   Józefa     Żołna 

 
 

Środa 
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7.00 
 

16.00 

   Cecylii     i     Stefana     Kadłubiak 

 

   Karola     Gąsior     gregor.     14 

 

 

Czwartek 

 

14. 02. 2019 r. 

7.00 
 

 

16.00 

     Dziękczynna   za   łaski   Stefana  i  Józefiny       

       Kulasiak    z      dziećmi      i      wnukami 

   Karola     Gąsior     gregor.     15 

 

 

Piątek 
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7.00 

 

16.00 

   Karola     Gąsior     gregor.     16 

 

    O  zdrowie  i  błog.  Boże,  opiekę  św.  Anny     

      Teofili    i    Romana    Bednarz    25    rocz.    

          ślubu     z     dziećmi     i     dziadkami 

 
 

Sobota 
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7.00 
 

16.00 

   Karola     Gąsior     gregor.     17 

 

   Eugeniusza   Hładowczak   rocz.   śmierci 

 
 

 

Niedziela 

 

 

17. 02. 2019 r. 

 

8.00 
 

 

10.30 
 

15.00 

 

  O  zdrowie  i  błog.  Boże  Eugeniusza  i  Anny    

      z   dziećmi   i   wnukami   40   rocz.   ślubu 

  Marii Symala 12 rocz. śmierci i męża Stefana 

   Karola     Gąsior     gregor.     18 

 
   
   


