
 

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 I X   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A  -  20. 10. 2019 r. 
   W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny podczas którego  

w czasie nabożeństw różańcowych modlić się będziemy w intencji misji, 

misjonarzy oraz o nowe powołania misyjne.  

   W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość konsekracji 

naszego kościoła. Po Mszy Świętej o godzinie 8.00 wystawienie  

Najświętszego  Sakramentu  i  uroczyste  „Ciebie  Boga  wysławiamy”. 

   Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych, a co za tym idzie porządki na  

cmentarzu. Do mycia grobów można korzystać z gorącej wody, która 

znajduje się w kranie z tyłu plebanii koło szopy na drzewo. Jeszcze raz 

zwracamy się  z prośbą, aby jeśli ktoś może po sprzątaniu zabrać śmieci  

i wyrzucić u siebie. Będziemy wdzięczni.  

   W kancelarii parafialnej można składać jednorazowe wypominki. Za 

zmarłych polecanych w wypominkach będziemy modlić się przez cały 

listopad odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek po 

Mszy świętej wieczornej. W uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 

14.00  i  w  dzień  zaduszny  o  godz.  8.00  będzie  odprawiona  Msza  święta  

za  zmarłych  polecanych  w  wypominkach.  Jednocześnie  dziękujemy  za 

złożone  ofiary  z  racji  wypominek.  

   Od pewnego czasu zauważamy niepokojące zjawisko wjazdu samochodów  

osobowych na cmentarz. Bardzo prosimy o uszanowanie miejsca spoczynku 

naszych zmarłych. Na  cmentarz  obowiązuje  ZAKAZ  WJAZDU!  

   Ze zbiórki do puszek w ubiegłą niedzielę na Fundację Dzieło Nowego 

Tysiąclecia uzbieraliśmy 1205 zł i 16 euro. 

   W kaplicy pogrzebowej zostały  zrobione tynki, drzwi, elektryka  

i hydraulika oraz zamontowane nagłośnienie zewnętrzne. W najbliższym 

czasie czeka nas wylewka i ocieplenie budynku. Szczegółowe rozliczenie 

ukończonych prac podamy w przyszłą niedzielę. Dziękujemy Franciszkowi  

i  Irenie  Cybulskim  z  Chicago  za  przekazanie  2.000  $  na  kaplicę.  

   Wszystkim parafianom, gościom i sympatykom naszej parafii życzymy 

błogosławionego  tygodnia  pod  opieką  Matki  Bożej  Różańcowej. 
 

 

               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  wprowadza  nas  w  modlitwę  Jezusa. 

 
Wierzący przemieniony na Eucharystii modli się zawsze i niestrudzenie 

z cierpliwością wiary. Modlitwa jest rozpoznaniem bliskości Boga  

i wchodzeniem w głęboką relację z Nim. Modlitwa jest zatem również 

rodzajem wiary. Stąd Jezus zapyta: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie 

wiarę, gdy przyjdzie?”. Początkiem modlitwy jest fakt, że wierzący 

rozpoznaje obecność Boga, który jest wierny - wierny swym 

obietnicom wysłuchania nas zawsze, gdy Go wzywamy. Należy 

pamiętać, że wytrwała i ufna modlitwa służy przede wszystkim do 

nawiązania głębszej więzi z Bogiem. Modlitwy nie można 

instrumentalizować. Człowiek ma niekiedy tendencję ograniczania swej 

modlitwy do proszenia o dary. Tymczasem Bóg chce czegoś więcej dla 

człowieka - chce dać mu Siebie samego. Jedynie więź  

z Nim zbawia. 

 

                                                 „W  mocy  Bożego  Ducha” 
 
 

Czytania:  Wj  17,  8 - 13;  2 Tm  3,14 - 4,2;   Łk  18, 1 - 8 
 
 
 



 

 
Duch Święty przychodzi z pomocą… 

 
   Duch Święty jest w nas źródłem modlitwy. Ile razy zaczynamy się 

modlić, tyle razy powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy 

sami. Choćbyśmy nie umieli na modlitwie znaleźć odpowiednich słów, by 

wyrazić to, co czuje nasze serce, i odczuwali wewnętrzną oschłość, nie 

możemy upadać na duchu. Św. Paweł uczy nas bowiem: „Gdy nie umiemy 

się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, 

których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna 

zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą”.  

   Duch Święty jest zatem obecny w naszej modlitwie. Bez jego pomocy nie 

jesteśmy w stanie się modlić. Duch Święty bierze nas na modlitwie w swoje 

posiadanie. Prowadzi nas ku Bogu. Jest Duchem, który świadczy, że 

jesteśmy dziećmi Bożymi. To On pozwala wołać nam do Boga: „Abba - 

Ojcze!”. Mocą i w zjednoczeniu z Duchem Świętym przez Chrystusa nasza 

modlitwa zmierza do Ojca. Dzięki Duchowi Świętemu nasza modlitwa 

nabiera ogromnej głębi, której nigdy nie jesteśmy w stanie przeniknąć. On 

też sprawia, że jesteśmy zdolni żyć pełnią modlitwy. Trzeba nam zatem 

otworzyć się na działanie Ducha Świętego, by móc kosztować mocy  

i  piękna  modlitwy.  Pan  Jezus  powiedział  przecież,  że  wystarczy  wiara 

jak  ziarnko  gorczycy,  aby  przenosić  góry.  Tak  też  buduje  się  

Królestwo  Boże  w  świecie.  

   Modlitwa z wiarą i otwartością na Ducha Świętego pokazuje, że Bóg jest 

potężniejszy niż wszelkie choroby, problemy czy trudności. Jest hojniejszy 

niż nasze pragnienia i prośby. Bóg jest naprawdę Kimś najwspanialszym. 

Kocha każdego z nas i każdemu pragnie dać to, co najwspanialsze. Nade 

wszystko siebie samego i swoją miłość.  

   Modlitwa otwiera zatem przed nami zaskakujące, mało znane horyzonty, 

które mają ukazać nam perspektywy nowej wolności, nowej radości, 

nowego szczęścia płynącego z modlitwy. Ten, kto się modli, stanowi 

mieszkanie Boga przez Ducha, jak pisze św. Paweł w Liście do Efezjan. 

Dlatego to Bóg jest w nim sprawcą i chcenia, i działania. Św. Jana Maria 

Vianney mówił, że „modlitwa jest niczym innym jak zjednoczeniem z 

Bogiem. Człowiek czuje wtedy, jakby łagodny balsam koił jego serce, do 

którego przenika wielkie światło. W osobistym doświadczeniu Bóg i dusza 

są jak dwa kawałki stopionego wosku, których nie sposób rozdzielić. 

Piękną jest rzeczą zjednoczenie Boga ze swoim maleńkim stworzeniem”. 

  

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

 

 

Poniedziałek 
 

21. 10. 2019 r. 

7.00 
 

17.00 

   Piotra     Łapaj     4     rocz.     śmierci 

 

   Karola     Florek     i     jego     Rodziców 
 

 

Wtorek 
 

22. 10. 2019 r. 

7.00 
 

17.00 

   Karola  Łaciak  -  od  brata  Edwarda  z  żoną 

 

   Marii    Czerwień  -  od    brata    Albina     z    

                              Rodziną 
 

 

Środa 

 

23. 10. 2019 r. 

7.00 

 

 

17.00 

     O  zdrowie i błog.  Boże  tych  co modlili się   

        przy  dzwonnicy  na  dole  i  ich   Rodzin  

 

     O  zdrowie  i  błog.  Boże,  opiekę  św. Anny    

         Małgorzaty    z    dziećmi    i    wnukami 
 

 

Czwartek 
 

24. 10. 2019 r. 

7.00 

7.00 
 

17.00 

   Stefana     i     Anny     Czerwień 

   Jana     Świdroń     2     rocz.     śmierci 

   Anny     i     Jana     Łaciak 
 

 

Piątek 
 

25. 10. 2019 r. 

7.00 
 

17.00 

17.00 

   Emilii     i     Jana     Czerwień 

 

   Karoliny   i   Jana   Łaciak   z   Rodzicami 

   Marii  Jurczażak  -  od  zięcia  Jana  Świdroń 
 

 

Sobota 
 

26. 10. 2019 r. 

7.00 
 

17.00 

17.00 

   Stefanii     i     Jana     Helegda 

 

   Józefa     i     Anieli     Łyś 

   Majka     Stemsey 
 

 

 

 

Niedziela 

 

 

 

27. 10. 2019 r. 

 

8.00 
 

 

10.30 
 

 

    

15.00 

 

   Małgorzaty    Kadłubiak    w   rocz.   śmierci    

                     i     męża     Józefa 

     Dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę św.   

     Anny  Karola  i  Marii   Garbiarz w 50  rocz.    

          ślubu     z     dziećmi     i     wnukami 

     O zdrowie i błog. Boże  Barbary  i  Marcina    

            z     córkami     w     rocz.     ślubu   
 

   
 

Poza Parafią odprawione będzie:  30  intencji - Marii Czerwień - Ks. Sebastian - Rzym  

                                                      30  intencji - Józefa Zbela - OO. Karmelici - Gdańsk 
 

   


