
 

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 I I     N I E D Z I E L A     Z W Y K Ł A   -   23. 02. 2020 r. 

 
   Dzisiaj kończymy  40- godzinne nabożeństwo.  Po sumie wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 15.00. Zapraszamy do modlitwy. 

   W środę rozpoczynamy WIELKI POST.  Przez symboliczny gest 

posypania  głów popiołem  wkraczamy w okres czterdziestodniowej pokuty. 

Msze Święte  o godz.  800   i  1700.  W Środę Popielcową obowiązuje  POST  

ŚCISŁY i rozpoczynają się tzw. dni modlitw o ducha  pokuty. 

   W czwartek zapraszamy  dzieci na swoją pierwszą drogę krzyżową po 

Mszy świętej o godz. 16.00. Dla dzieci została przygotowana układanka 

wielkopostna. Jest też w przygotowaniu wielkopostna aplikacja na telefon.  

   W piątek po Mszy świętej o godz. 7.00 i 16.00 droga krzyżowa dla 

starszych, a o godz. 19.00 droga krzyżowa dla młodzieży i tych, którzy  

z  racji  pracy  nie  mogli  być  wcześniej.  

   Przyszła niedziela jako pierwsza miesiąca jest niedzielą adoracyjną.  

Po  Mszy  świętej  o  godz.  8.00  adoracja.  Składka  na  kaplicę. 

   Przez wszystkie niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym  będą  o  godz.  14.00.  Bezpośrednio  po  gorzkich  żalach  Msza 

święta  bez  kazania. 

   Wyrażamy wdzięczność Wspólnocie Leśnej URBAR za przekazanie 

29.250 zł na zagospodarowanie terenu koło kaplicy pogrzebowej. Dziękujemy 

także pewnej anonimowej osobie, która  przekazała 1.000 zł na kaplicę oraz 

Firmie Polański za wypożyczenie urządzenia do osuszania pomieszczenia  

i Firmie Surma za bezpłatne przekazanie płytek do toalety i pomieszczenia  

gospodarczego.  

   Ochotnicza Straż Pożarna w Chyżnem zaprasza na zebranie sprawozdawcze 

za rok 2019, które odbędzie się w sobotę o godz. 18.00 w  budynku  remizy.  

   Tym, którzy podjęli postanowienia wielkopostne życzy wytrwałości,  

a wszystkim dobrego przeżycia Wielkiego Postu i Bożego błogosławieństwa na  

każdy  dzień.   

 

 

               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 

 
                Eucharystia   jest   szkołą   miłości   i   solidarności. 

 
Jeden z ojców monastycyzmu zachodniego nauczał dążących do 

doskonałości mnichów: „Podobnie musi ulec okrutnej władzy grzechu 

każdy, kto za przykazaniem Prawa chce wyrywać «oko za oko i ząb  

za ząb» lub mieć w nienawiści swego nieprzyjaciela. Bo gdy pragnie 

odwetu i pomsty za swoją krzywdę, gdy zachowuje gorycz nienawiści 

ku nieprzyjacielowi, z konieczności zawsze wybuchnie płomieniem 

gniewu i wściekłości. Każdy zaś, kto żyje w świetle łaski Ewangelii  

i zwycięża zło nie przez sprzeciw, lecz przez znoszenie go, kto nie waha 

się nadstawić dobrowolnie nawet drugiego policzka, gdy ktoś uderza 

go w prawy, a gdy chce spierać się z nim o suknię, odstępuje mu i 

płaszcz, kto miłuje swoich nieprzyjaciół i modli się za tych, którzy go 

oczerniają, ten zrzucił jarzmo grzechu i potargał jego więzy” (Jan 

Kasjan, Rozmowy z ojcami). 
 

                                               „ Wielka  tajemnica  wiary ” 
 

Czytania:  Kpł  19, 1-2.17-18;  1 Kor  3, 16 - 23;  Mt  5, 38 - 48 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eucharystia jest znakiem miłości. 
„Eucharystia jest wynalazkiem miłości. Jest życiem i mocą dusz, 

lekarstwem na wszystkie słabości, wiatykiem na drogę wieczności. W niej 

grzesznicy odzyskują życie duszy... Oziębli znajdują prawdziwe ciepło... 

Gorliwi spoczynek i zaspokojenie swych pragnień... Doskonali skrzydła, 

którymi wznieść się mogą ku coraz wyższej świętości... Dusze czyste - 

słodycz, która stanowi dla nich najdelikatniejszy pokarm. Eucharystia jest 

dla dusz Bogu poświęconych – mieszkaniem, przedmiotem miłości  

i życiem..”. „Eucharystia jest cudem nad cudami, jest żywą pamiątką 

wszystkich tajemnic świętej wiary, dlatego zasługuje na najwyższą cześć”. 

„Eucharystia (...) jest wkroczeniem w niebiańską liturgię, wejściem w 

równoczesność z aktem adoracji Chrystusa, do którego On przez swe Ciało 

włącza czas świata i jednocześnie zawsze prowadzi poza siebie: odrywając 

od siebie, kieruje ku wspólnocie wiecznej miłości”. Eucharystia „jest bramą 

niebios, która otwiera się na ziemi, jest promieniem chwały niebieskiego 

Jeruzalem, który przenika cienie naszej historii i rzuca światło na drogi 

naszego życia”. Jezus - Eucharystia jest ukoronowaniem życia 

chrześcijańskiego. W Najświętszym Sakramencie nie tylko udziela swych 

łask, ale daje się ludziom jako pokarm, którego koniecznie potrzebujemy. 

Eucharystia zawiera samego Chrystusa, Dawcę wszystkich łask i stanowi 

środek zjednoczenia ludzi w Jego Mistycznym Ciele. Bez niego nasze siły 

bardzo szybko by się wyczerpały. „Pokarm materialny zamienia się w tego, 

kto go spożywa, zatem naprawia jego straty i wzmacnia jego siły. Pokarm 

duchowy natomiast w siebie samego przemienia tego, który go spożywa i 

w ten sposób właściwym skutkiem Najświętszego Sakramentu jest 

przemienienie człowieka w Chrystusa, aby już nie żył on (człowiek), ale by 

żył w nim Chrystus. Eucharystia ma zatem podwójny skutek: przywraca 

duchowe straty spowodowane przez grzechy i braki oraz wzmaga siły 

cnót”. 

Ostatecznie z kultu eucharystycznego rodzi się „sakramentalny styl” życia 

chrześcijanina. Ośrodkiem i celem całego życia sakramentalnego staje się 

Eucharystia. Wszystkie inne sakramenty, posługi i dzieła apostolstwa w 

Kościele pozostają w ścisłym związku z Eucharystią i do niej zmierzają. 

Ona zawiera całe duchowe dobro Kościoła - Chrystusa. Najbardziej święty 

z uczonych i najbardziej uczony pośród świętych - Tomasz  

z Akwinu, o Najświętszej Ofierze Chrystusa napisał: "O zadziwiająca  

i wspaniała Uczto...! Cóż może być nad nią wspanialszego... Żaden inny 

sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, 

duszę nasyca obfitością duchowych darów. 
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Poniedziałek 
 

24. 02. 2020 r. 

7.00 
 

16.00 

   Joanny   i   Józefa   Piekarczyk   gregor.   15 

 

   Karola   Moczoł  w  8  rocz.  śmierci 
 

Wtorek 
 

25. 02. 2020 r. 

7.00 
 

16.00 

   Joanny   i   Józefa   Piekarczyk   gregor.   16 

 

  Anny Blubla - od brata Jana i Anny Czerwień 

 

Środa 

 

26. 02. 2020 r. 

8.00 
 

 

17.00 

17.00 

    O   zdrowie   i   błog.   Boże    w    Rodzinie    

             Capek,     Szyszka     i     Jasica  

 

   Anny     Łaciak     7     rocz.     śmierci 

   Joanny   i   Józefa   Piekarczyk   gregor.   17 
 

Czwartek 
 

27. 02. 2020 r. 

7.00 
 

 

16.00 

   za  zmarłych Członków z Róży Różańcowej   

                         p.     Jana     Noga 

   Joanny   i   Józefa   Piekarczyk   gregor.   18 
 

Piątek 
 

28. 02. 2020 r. 

7.00 
 

16.00 

16.00 

   Stefana     Jurczażak 

 

   Józefa     Kral     i     jego     Rodziców 

   Joanny   i   Józefa   Piekarczyk   gregor.   19 
 

 

Sobota 

 

 

 

29. 02. 2020 r. 

7.00 
 

 

13.00 

 

 

16.00 

 

16.00 

     O  zdrowie i błog. Boże  Julii   Kadłubiak  w    

       10  rocz.  urodzin  z  Rodzicami  i  bratem 

     O  zdrowie,  błog. Boże  i  opiekę  św.  Anny    

      dla   Marty   Kipta   w   100   rocz.   urodzin 

 

   Eugeniusza    Szczerbiak   5   rocz.   śmierci,    

                       Jana     Gnida 

   Joanny   i   Józefa   Piekarczyk   gregor.   20 

 

 

Niedziela 

 

 

 

01. 03. 2020 r. 

8.00 
 

10.30 
 

 

    

15.00 

 

15.00 

     O   zdrowie   i   błog.   Boże   Anny   Joniak 

     Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże   

       opiekę   św.   Anny   dla   Marii   Żołna  

                  w    87    rocz.    urodzin 

     O  zdrowie  i  błog. Boże Weroniki  18  rocz.    

          urodzin    z    Rodzicami    i    bratem 

   Joanny   i   Józefa   Piekarczyk   gregor.   21 
 

   

   

 
 


