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X V I I I   N I E D Z I E L A   Z W Y K A Ł A  -  02. 08. 2020 r. 
 

Dzisiejsza  niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca, a więc jest to 

niedziela adoracyjna. Po sumie procesja Eucharystyczna. Za składane ofiary 

na tacę inwestycyjną, które będą przeznaczone na odnowienie  

i przeniesienie figury świętego Nepomucena znajdującą się przy parkingu 

składamy Bóg zapłać!  Zabieg przeniesienia figury jest niezbędny ze 

względu na planowaną drogę, która połączy Chyżne Górne z Zawodziem. 

Wszelkie decyzje są uzgadniane z  konserwatorem  zabytków.  Koszt  

odnowienia  i  przeniesienia  to  kwota  30  tys.   

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca.  

W czwartek podczas Mszy świętej o 18.00 modlimy się o nowe powołania 

kapłańskie i zakonne przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II.   

W piątek okazja do spowiedzi świętej pół godziny przed poranną  

i  wieczorną  Mszą  świętą.  Odwiedziny  chorych  w  domach  od  godz.  

9.00.  

Raz jeszcze serdeczne podziękowania dla tych, co włączyli się w 

uroczystości odpustowe. Bóg zapłać zespołowi ROMBAŃ. Te 

podziękowania składam na ręce kierownika zespołu Mariusza Stefko.  Bóg 

zapłać dla tych co wysprzątali kościół.  Podziękowania dla O. Marka i Br. 

Józefa, dla strażaków, pana kościelnego i organisty, dla asysty procesyjnej 

oraz za składane ofiary. Bóg zapłać  p. Józefie Gąsior za kwiaty do  kościoła. 

Przy tej okazji dziękuję także Janowi, Dawidowi, Łukaszowi, Michałowi i 

Karolinie Stefko oraz Krzysztofowi Czerwień  za pomoc przy drzewie na 

opał.  

Trwają wakacje. Podczas letniego wypoczynku pamiętajmy o  codziennej  

modlitwie  i  niedzielnej  Mszy  świętej. Odpoczywającym  w  naszej  parafii  

życzymy  nabrania  sił. 

Jezus Chrystus udzielił łaski, aby nic nie zdołało odłączyć nas od Bożej 

miłości objawionej w Eucharystii. On umacnia tę łaskę swoim 

błogosławieństwem. 
 

 

               Parafia   Świętej   Anny  
        adres     e - mail      www.chyzne.karmelici.pl 
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Wprowadzenie  do  liturgii 

 
Cudowne  rozmnożenia  chleba  są  zapowiedzią  obfitości   
 

                                       jedynego  Chleba - eucharystycznego. 

 
Cudowne rozmnożenia chleba są zapowiedzią obfitości jedynego 

Chleba - Eucharystycznego (KKK 1335). Jezus w Eucharystii daje  

nie  „coś”,  ale  siebie  samego;  ofiaruje  on  swoje  ciało  i  przelewa 

swoją krew. W ten sposób daje całą swą egzystencję, objawiając 

pierwotne źródło tej miłości. Jezus objawia się jako chleb życia, który 

Ojciec przedwieczny daje ludziom (SC 7). Chrystus poucza 

zgromadzoną wspólnotę, że Eucharystia musi być miejscem, gdzie 

braterstwo wyraża się przez konkretną solidarność, gdzie w pewien 

sposób może dokonywać się na nowo cud rozmnożenia chlebów (Dies 

Domini 71). Powołaniem wierzących jest bycie wraz z Jezusem 

„chlebem łamanym” za życie świata (SC 88). 

 

                                               „ Wielka  tajemnica  wiary ” 
 

 

 

 

 

Czytania:   Iz  55,  1 - 3;   Rz  8,  35.37 - 39;  Mt  14, 13 - 21 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cudowne  rozmnożenie  chleba  zapowiedzią  -  chlebem  z  Nieba. 
 

Dokonane przez Jezusa rozmnożenie chleba nie było Eucharystią, jednak 

symbolicznie ją zapowiadało. To, co się wtedy stało, można odnieść do 

Mszy św. W niej oddaje się w ręce Boga coś tak małego jak hostie i wino. 

On te dary przyjmuje, tak jak Jezus przyjął chleby i ryby, które miał 

chłopiec. Ten mały dar, złożony w ręce Boga, zostaje przemieniony mocą 

Ducha Świętego w Ciało i Krew Chrystusa i jest rozdawany ludziom w 

czasie Komunii św. Złożone nasze dary były tylko owocem ziemi i pracy 

ludzkiej, natomiast oddane nam w Komunii św. są już Ciałem i Krwią 

Chrystusa. Niewielkie dary - przez konsekrację - stały się Jezusem 

Chrystusem, obecnym pod postaciami chleba i wina w pełni: ze swoim 

Ciałem i Krwią, z duszą i Bóstwem. To taki właśnie dar Boży jest 

rozdawany tym, którzy przystępują do Komunii św. Do oddanego do 

dyspozycji Boga chleba i wina powinniśmy w czasie każdej Mszy św. 

dołączyć jeszcze samych siebie, nasze wyrzeczenia, trudy, kłopoty  

i życiowe problemy. Bóg również te duchowe ofiary weźmie w swoje ręce 

i posłuży się nimi do czegoś tak wielkiego jak zbawienie ludzi. Wszystko, 

co dajemy dobrowolnie Bogu do Jego dyspozycji, powraca do nas w  

o wiele cenniejszej formie niż miało pierwotnie, podobnie jak to miało 

miejsce z chlebami i rybami, przyniesionymi Jezusowi. On potrafił nimi 

nakarmić ogromny tłum. Również naszymi małymi ofiarami duchowymi 

Bóg potrafi posłużyć się, by rozdawać życie wieczne ludziom na całym 

świecie. Jezus nikogo nie zmuszał do współdziałania, pragnął współpracy, 

ale dobrowolnej. I taką znalazł. Uczniowie poszli do ludzi, aby rozdać taką 

ilość jedzenia, jaką otrzymali od Jezusa wierząc, że wystarczy dla 

wszystkich. Zdobyli się na wiarę i dobrowolnie wykonali polecenie 

Chrystusa. I od nas Bóg oczekuje dobrowolnej współpracy, przede 

wszystkim przez oddanie w Jego ręce nas samych, naszej woli, wysiłków, 

codziennych trudów. Okazją do powtarzania naszego powierzania się Bogu 

jest każda Msza św., modlitwa poranna lub wieczorna. Wtedy możemy 

powtarzać Bogu, że z miłością i dobrowolnie oddajemy mu wszystko,  

z czego składa się każda chwila naszego życia. Można też oddać Bogu 

każde nasze działanie, zanim je wykonamy. Powinniśmy dobrowolnie 

pozwolić Bogu wziąć wszystko w swoje ręce, pobłogosławić i zrobić, co 

chce. Z pewnością Bóg dokona rzeczy wielkich dzięki temu, co daliśmy 

Mu dobrowolnie i z miłością. Przykładem pełnego oddawania Bogu 

wszystkiego była Maryja. Również każdemu z nas Bóg powierzył jakieś 

zadanie w dziele zbawienia, które bez przerwy się dokonuje. 
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Poniedziałek 
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7.00      O  zdrowie  i  błog.   Boże   tych   co   modlą    

               się     u     p.     Lucjana     Zbela 

 
 

Wtorek 
 

04. 08. 2020 r. 

 
18.00 

 
   Katarzyny     i     Karola     Sobczak 

 
 

Środa 

05. 08. 2020 r. 

 

7.00    O.     Michała     Wojnarowskiego 

 
 

Czwartek 
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18.00    Anny  i  Eugeniusza  Łaciak   rocz.   śmierci

 

 
Piątek 

 
07. 08. 2020 r. 

 

7.00 
 

 

18.00 

   Anny    i    Jana    Żurek    z    córką    Anną    

                        i     Rodzicami 

 

   Eugeniusza Łaciak rocz. śmierci i żony Anny 

 
 

Sobota 
 

08. 08. 2020 r. 

 

18.00      O    zdrowie    i    błog.    Boże    dla    Janiny     

                z     dziećmi     i     wnukami 

 
 

 

Niedziela 

 

 

09. 08. 2020 r. 

 

8.00 
 

 

10.30 
 

15.00 

 
     Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże   

      Lidii  i  Stefana  z  dziećmi  w  rocz.  ślubu 

   Szymona     Szkodoń 

   Stanisława  Migas,  Alojzego  i  Józefa Góra 

 
   

   

 
 


