
 

 

W czwartek 7.30 -Modlitwa różańcowa prowadzona przez Żywy Różaniec 
8.00 - Msza święta dla osób chorych, samotnych i starszych z 

indywidualnym błogosławieństwem nałożenia rąk. 
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę 

świętego Michała Archanioła. 
17.00 - Msza święta z Aktem Zawierzenia Parafii świętemu Michałowi 

Archaniołowi, pożegnanie i zakończenie nawiedzenia. 

W czasie nawiedzenia możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała 

Archanioła oraz nabycia anielskich pamiątek. Taca zbierana w czwartek 

będzie przeznaczona na potrzeby Zgromadzenia Księży Michaelitów. 

Ze względu na okres Oktawy Zmartwychwstania, w piątek nie 

obowiązuje  abstynencja  od  pokarmów  mięsnych. 
 

W piątek i  w  sobotę  o  godz.  16.00  próba  dzieci  przygotowujących  się  

do  Pierwszej  Komunii  świętej. 
 

Przyszła niedziela jest Niedzielą Miłosierdzia. Przed każdą Mszą świętą 

odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po każdej Mszy świętej 

możliwość ucałowania relikwii Świętej Siostry Faustyny.  
 

Składamy serdeczne: Bóg zapłać: Druhom strażakom, ministrantom, 

lektorom, niosącym feretrony i chorągwie, dzieciom sypiącym kwiaty, panu 

organiście za oprawę muzyczną, panu kościelnemu, zespołowi ROMBAN i 

ŻURAWINKI, scholii, gospodyniom za dary na świąteczny stół, 

ofiarodawcom na kwiaty do Bożego Grobu - ostatnio ofiary złożyli: Stefan 

i Małgorzata Jurczażak, Marcin i Barbara Wąs, Jan i Anna Paściak, rodzina:; 

Łyś, Szczerbiak, Węglarz-Łaciak, Babińscy ze Słowacji, Z całego serca też 

dziękujemy za posprzątanie kościoła na święta. Bóg zapłać! 
 

W ubiegłym tygodniu doszło do spalenia stodoły i części domu rodziny 

Chowaniec i Paściak. Za naszym pośrednictwem składają serdeczne 

podziękowanie druhom strażakom oraz innym osobą zaangażowanym  

w pomoc. Rada Sołecka we wtorek i środę dokona zbiórki ofiar dla 

pogorzelców. Liczymy na wsparcie, a za ofiary raz jeszcze dziękujemy. 
 

 

               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  wierzący  „biorą”  od  Chrystusa  
         Ducha  Świętego  i  podejmują  misję  odnowy  świata. 

 
W centrum tej celebracji stoi miłość Pana umarłego i zmartwych-

wstałego dla nas i dla naszego zbawienia. Dlatego też pierwszymi 

świadkami zmartwychwstania stają się Piotr i Jan - ten, któremu Jezus 

przebaczył, i ten, którego Jezus umiłował. Maria Magdalena idąca do 

grobu, „gdy jeszcze było ciemno”, jest zupełnie sama. „Ciemność” w 

czwartej Ewangelii jest symbolem ludzkości pozbawionej wiary i 

nadziei oraz pogrążonej w lęku przed śmiercią  

w różnych jej wymiarach. W ten sposób Maria jest obrazem każdego 

człowieka - grzesznika, który bez Boga pozostaje sierotą, kimś wiecznie 

osamotnionym. Samotność ta została pokonana przez Jezusa, który na 

krzyżu wziął na siebie wszystkie grzechy świata  

i zgodził się „za nas i dla nas wszystkich” być oddzielonym od Ojca. 

Teraz Pan, który zmartwychwstał, pociąga nas ku Ojcu i wprowadza w 

komunię z Nim. Komunia ta dokonuje się w Duchu Świętym. Dlatego 

„Zmartwychwstały Pan tchnął na apostołów, mówiąc: «Weźmijcie 

Ducha Świętego!». Wielkanoc jest Pięćdziesiątnicą. Wielkanoc  już  jest  

darem  Ducha  Świętego”. 
 

                                          „W mocy  Bożego  Ducha”  
 

Czytania:     Dz  10, 34a. 37-43;    Kol  3, 1 - 4;   J  20, 1 - 9 
 

 
 

 

 

 



 

 

Zmartwychwstanie Chrystusa – tajemnica i wyzwanie. 
Czym było zmartwychwstanie Jezusa i jak wpłynęło na ludzkość? 

Zmartwychwstanie Jezusa jest zmartwychwstaniem człowieka, ludzkiego 

ciała: Chrystus zmartwychwstał w ciele. Teraz jest On całkowicie w Bogu, 

przemieniony i uwielbiony: a wraz z Nim nasze słabe, kruche  

i śmiertelne człowieczeństwo jest przemienione na wieki. Bóg miłuje ciało 

ukształtowane poprzez jego ręce, jak mógłby więc nie wskrzesić go z 

martwych?  Na końcu czasów, gdy Jezus Pan powróci w swojej chwale, 

swoją mocą przemieni nasze śmiertelne ciała w ciała chwalebne, na 

podobieństwo Jego ciała uwielbionego i będziemy zawsze z Nim, w życiu 

wiecznym. W tym miejscu musimy się zatrzymać i zamilknąć, przyłożyć 

rękę do ust i nie mówić więcej, gdyż brakuje nam właściwych słów… 

Wiara w zmartwychwstanie ciała zmienia również nasz sposób życia w 

świecie „dziś” i wymaga szacunku dla ludzkiego ciała: ponieważ ciało 

nasze jest miejscem zbawienia dla każdego z nas; ponieważ ciało drugiego 

człowieka jest powołane do życia wiecznego; ponieważ ciało jest miejscem 

naszej relacji z drugim człowiekiem, z Bogiem i ze światem…  „W 

Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1Kor 15,21). Cała ludzkość, chociaż 

nie jest ona tego świadoma: to ten właśnie świat, przemieniony podczas 

powrotu Pana, będzie stanowił mieszkanie Boga we wszystkich i we 

wszystkim, gdy On przyjmie wszystko w siebie (por. 1Kor 

15,28).Apostołom, którzy dużo czasu spędzili z Jezusem, trudno było 

uwierzyć w Jego zmartwychwstanie.  

Obecność Jezusa Zmartwychwstałego nie była już taka sama, nie ta do 

której byli przyzwyczajeni i którą znali: jedyne znaki ukazujące Jego 

tożsamość, to „ślady męki”, których domagał się Tomasz. 
 

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

NIEDZIELA    ZMARTYWCHWSTANIA -  21. 04. 2019 r. 
 

Jutro taca przeznaczona jest na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. 

W środę i czwartek w naszej parafii przeżywać będziemy 

NAWIEDZENIE FIGURY ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ NA GÓRZE GARGANO.   

Program: 
W środę 18.30 - Nabożeństwo oczekiwania i powitanie świętego Michała 

Archanioła 19.00 - Msza święta na rozpoczęcie nawiedzenia. Po Mszy 

świętej nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną 

świętego Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed 

Najświętszym Sakramentem. 

  

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

 

 

 

Poniedziałek 
 

 

22. 04. 2019 r. 

8.00 
 

 

10.30 

10.30 
 

 

15.00 

     O zdrowie i błog. Boże Andrzeja i Agnieszki     

               z     dziećmi     i     dziadkami 
 

   Marii     i     Jana     Czerwień     z     dziećmi 

     O   zdrowie   i   błog.   Boże    Weroniki    w   

         18     rocz.     urodzin     z     Rodzicami 
 

   Jana     Kadłubiak 
 

Wtorek 

 

23. 04. 2019 r. 

7.00 
 

 

17.00 

    Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże      

    Anny i Eugeniusza wraz z dziećmi i wnukami 
 

    O  zdrowie  i  błog.  Boże  w  Rodzinie  Marii    

       i     Alojzego     z     dziećmi     i     babcią 
 

Środa 
 

24. 04. 2019 r. 

7.00 
 

19.00 

   Floriana     i     Weroniki     Symala 
 

     O    zdrowie    i    błog.    Boże   w   Rodzinie    

                     Capek     i     Szyszka  
 

Czwartek 
 

25. 04. 2019 r. 

8.00 
 

17.00 

   Karola  Szkodoń  -  od syna Andrzeja z żona 

   Jana     i     Tomasza     Żołna 

 
 

Piątek 

 
26. 04. 2019 r. 

7.00 

 

7.00 
 

 

17.00 

   zmarłych z Róży Różańcowej  p.  Beniamina       

                              Folfas 

   za   zmarłych   z   Rodzin   co   modlili   się    

                 u     Karola     Szkodoń 
 

     O     zdrowie     i     błog.     Boże       Kuby                   

                 w     18     rocz.     urodzin 

 

Sobota 
 

27. 04. 2019 r. 

7.00 
 

 

17.00 

   Stanisława     Stefko   -  od    siostry    Janiny   

                             z     Rodziną 
 

     Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże   

       Małgorzaty   i   Jana   w   40   rocz.   ślubu 

 

Niedziela 

 
28. 04. 2019 r. 

8.00 
 

10.30 
 

15.00 

     O   zdrowie   i   błog.   Boże   -   Imieninowa 

   Jana     Czerwień     8     rocz.     śmierci 

     Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże   

        i  opiekę  św.  Anny  dla   Anny   i   Emila    

        w  40  rocz.  ślubu  z  dziećmi  i  wnukiem 
   

   


