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BIULETYN PARAFII P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
I ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W GRUDZIĄDZU

„Bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi”

Chrystusowy Ordynans
Służyć z Maryją Jezusowi Chrystusowi, Wspólnocie Parafialnej, Kościołowi, Drugiemu Człowiekowi - to Boży Plan Akcji Katolickiej

06.12.2015 II NIEDZIELA ADWENTU
Chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów (Łk 3,3)
Jakim sposobem (językiem, znakiem)
ukazać osobę Jezusa Chrystusa, apostołów, Maryję lub jakiegoś świętego, aby nimi
zachwycić współczesne pokolenie.
Prawdziwy prorok nie kreuje siebie na
romantycznego bohatera. Jego zadaniem
jest chwała Boża i prowadzenie ludzi do
zbawienia. Prorok Baruch (Ba 5,1-9)
dobitnie poucza mieszkańców Jeruzalem,
aby podnieśli głowy, czyli aby z dumą
przygotowali się na przyjście Mesjasza, aby
byli radośni w drodze do nowego Jeruzalem.
Jan Chrzciciel również „nie tworzy z siebie” romantycznego bohatera, choć
wiemy, że miłość do Boga i do prawdy przypłacił życiem. Głosi chrzest nawrócenia
na odpuszczenie grzechów (Łk 3,1-6). Przebywa na pustyni i usilnie błaga o
wyrównanie ścieżek serca i umysłu dla Przychodzącego. Jan staje się łącznikiem między Starym a Nowym Testamentem. Jego nauczanie poprzedza działalność
Chrystusa. Wszystko zaczyna się od chrztu w Jordanie. Pan Jezus, mimo iż jest
czysty, bez skazy grzechu i nie potrzebuje chrztu, to jednak ze względu na świadectwo tym, którzy z Nim byli, przyjmuje od Jana chrzest.
Z uwagą słuchamy obydwu proroków, a ich nauczanie osadzamy w historycznym
kontekście i tym samym wpisujemy się w kontekst dziejów zbawienia.
Druga niedziela Adwentu akcentuje Boże zbawienie.
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08.12.2015 NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Oto ja służebnica Pańska (Łk 1,38)
Kościół posiada niesamowity skarb – jest nim
Maryja, Matka Chrystusa i Matka każdego z nas.
Czcimy Ją jako poczętą bez grzech pierworodnego.
Maryja jest Niepokalaną Dziewicą. Bóg wybrał od
wieków Maryję na Matkę Jezusa. Zachował Ją od
wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski.
„Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i
jaśniejącej pięknością Oblubienicy Chrystusa.
Maryja, najczystsza Dziewica, wydała na świat
Syna, który jako Baranek bez skazy zgładził nasze
grzechy. Wybrana ze wszystkich wyprasza łaskę
Twojemu ludowi i jest dla niego wzorem świętości”
(Prefacja).
Maryja Niepokalanie Poczęta wstawia się za
nami u swego Syna, Jezusa Chrystusa.
W Kościele katolickim rozpoczyna się dziś
Rok Miłosierdzia.

13.12.2015 III NIEDZIELA ADWENTU
„Wyśpiewuj, Córo Syjońska” (So 3,14)
W trzecią niedzielę Adwentu wraz
z Córą Syjońską wyśpiewujemy z radością, iż Pan jest pośród swojego ludu
(So 3,14-18 ).
Z uwagą słuchamy Jana Chrzciciela
pouczającego tłumy, celników i żołnierzy.
Prorok wylicza „owoce nawrócenia”(Łk 3,10-18). Napomnienia prorockie dotyczą
także nas, bo i my mamy głosić dobrą nowinę. Jan Chrzciciel wypełnia zadania,
które siedem wieków wcześniej wypełnił prorok Izajasz. Tym samym prorok znad
Jordanu spełnia dzieła prorocze i starannie poucza mieszkańców Jeruzalem, aby
przygotowali się na przyjście Mesjasza.
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Mówi im (i nam), aby się nawrócili i porzucili grzeszne czyny.
Tak u proroka Sofoniasza, jak i u Jana brzmi nuta radości, ze oto Pan
przybędzie. Jan Chrzciciel zaświadcza o Mesjaszu jako o Światłości i zdecydowanie
poucza: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie
idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.
Tak jak Jan, tak samo i my swoim życiem świadczymy o Chrystusie.

ROK ŚWIĘTY
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Miłosierni jak Ojciec
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)

W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową - Ojciec Święty Franciszek
ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO.
Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 2015 r.
w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r.
w Święto Chrystusa Króla Wszechświata.
Papież Franciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc:
„Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze
bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga,
która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić
Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to
Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: „Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” . (Łk 6, 36)"
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Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż
Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050.
rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży
w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Papieska bulla ogłaszająca
Jubileusz Miłosierdzia - omówienie
Hasłem „Świętego Roku Miłosierdzia”, zwołanego z okazji 50. rocznicy zakończenia ostatniego Soboru, będą słowa „Miłosierni jak Ojciec”. Obchody „Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia” Franciszek zainauguruje 8 grudnia, otwarciem
„Drzwi Miłosierdzia” w Bazylice Watykańskiej, a zakończy 20 listopada ich zamknięciem. Papieska bulla ogłaszająca to ważne wydarzenie została odczytana na
rozpoczęcie uroczystych nieszporów przed Drzwiami Świętymi w Bazylice
Watykańskiej.
Aby zaangażować wszystkie Kościoły lokalne w przeżywanie Jubileuszu Ojciec
Święty poleca otwarcie „Drzwi Miłosierdzia” także w katedrach, konkatedrach bądź
kościołach o szczególnym znaczeniu. Papieska bulla szeroko ukazuje temat
Miłosierdzia jako centralnego przesłania całego Pisma Świętego i samego
Jezusa. Kościół w swej historii nie zawsze szedł drogą miłosierdzia, ulegając
czasem pokusie kierowania się jedynie sprawiedliwością, która jest tylko pierwszym
i niezbędnym krokiem do osiągnięcia o wiele wyższego celu.
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Szczególnym znakiem Roku Świętego jest pielgrzymka. Jej kolejne etapy
wyznaczają słowa Jezusa: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; przebaczajcie, a będzie wam przebaczone”.
Franciszek zachęca do wyjścia ku ludziom żyjącym na „peryferiach egzystencjalnych” stwarzanych przez współczesny świat. „Otwórzmy oczy – apeluje Franciszek
– aby dostrzec obszary nędzy na świecie, rany tak wielu naszych braci i sióstr
pozbawianych godności i poczujmy się «sprowokowani» ich krzykiem o pomoc”.
Rok Święty wiąże się również z możliwością uzyskania odpustu zupełnego.
W zakończeniu bulli Franciszek wspomina świętych i błogosławionych Kościoła, dla
których miłosierdzie stało się „misją życia”. Konkretnie wymienia tu św. Siostrę
Faustynę Kowalską, którą nazywa „wielką apostołką Miłosierdzia”. Papież zachęca,
by w zbliżającym się Roku Jubileuszowym dać się zaskoczyć Bogu. „Oby w tym
Roku – czytamy w zakończeniu papieskiej bulli – Kościół nie ustał w okazywaniu
miłosierdzia i cierpliwości pocieszania i przebaczania”.

Dekret bpa Andrzeja Suskiego na Rok Miłosierdzia
Bp Andrzej Suski na mocy upoważnienia Ojca Świętego Franciszka wyznacza
Bramy Miłosierdzia, których przejście w Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia
wiąże się z możliwością uzyskania odpustu.
DEKRET
wyznaczający kościoły z Bramą Miłosierdzia na czas obchodów
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
Bullą „Misericordiae vultus” z dnia 11 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek
ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r.,
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się
20 listopada 2016 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
W dniu inauguracji Roku Jubileuszowego papież Franciszek otworzy Drzwi
Święte w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Staną się one „Bramą Miłosierdzia,
gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłość Boga, który pociesza,
przebacza i daje nadzieję”.
Następnie 13 grudnia 2015 r. (3 niedziela Adwentu) zostaną otwarte Drzwi
Święte w pozostałych bazylikach papieskich Rzymu, zaś w kościołach lokalnych
nastąpi otwarcie w katedrach i konkatedrach. Ojciec Święty upoważnia też biskupa
diecezjalnego do wyznaczenia sanktuariów i innych świątyń o szczególnym znaczeniu.
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Na mocy tego upoważnienia, aby dać możliwość przejścia Bramą
Miłosierdzia i uzyskania odpustu oraz duchowych łask Nadzwyczajnego Roku
Miłosierdzia, wyznaczam do tego celu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Toruniu oraz wszystkie kościoły, które mają zatwierdzony status sanktuarium.
W tych miastach diecezji toruńskiej, gdzie brak sanktuarium, wyznaczam na
kościół z Bramą Miłosierdzia najstarszą świątynię parafialną.
Toruń, dnia 14 września 2015 roku
Biskup Andrzej Suski

W naszej wspólnocie parafialnej
Adwentowe oczekiwanie
Dzieci, w naszej wspólnocie parafialnej, które przygotowują się do przyjęcia
I Komunii Świętej, tegoroczny Adwent, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczęły
aktywnie i radośnie. Zachęceni przez Księdza Proboszcza, Księży Wikariuszy i Panie
Katechetki uczestniczą wraz z rodzicami i rodzeństwem w wieczornych Mszach św. –
roratach. Oprawa tej Mszy św. jest bardzo uroczysta. Dzieci z zapalonymi lampionami, procesyjnie wraz z kapłanem wchodzą do ciemnego kościoła. Adwentowy
wystrój świątyni i szczególny nastrój tej Mszy św. pogłębią przeżycia religijne dzieci
i przygotowują je na święta Bożego Narodzenia i przyjęcie Pana Jezusa w Komunii
Świętej za kilka miesięcy.
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Poniedziałek 14 grudnia

Poniedziałek 7 grudnia
6

45

18

00

6

45

++ Andrzeja, Elżbiety i dziadków z
obojga stron

18

00

+ Ewy Dąbrowskiej (intencja od
sąsiadów)

6

45

18

00

Wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych

1. ++ Heleny Bitner (20 r. śm.),
Edmunda Bitner (3 r. śm.) i zmarłych z
rodziny Romanów
2. ++ Lidii, Heleny i Wiktora Rymackich

6

45

18

00

6

45

18

00

Wtorek 8 grudnia

6

45

18

00

Czwartek 10 grudnia

18

00

++ Marka i Genowefy Wierzbickich

6

45

++ rodziców Kazimiery i Józefa
Osowskich

18

00

6

45

18

00

7

30

9

30

11

00

12

30

18

00

+ Krzysztofa Kamińskiego (intencja
popogrzebowa)

Środa 16 grudnia

+ Krystyny Petrykowskiej (1 r. śm.)

45

1. ++ Albina Konkela (20 r. śm.) i
rodziców
2. + Stefana Giletycza (10 r. śm.)

Wtorek 15 grudnia

Środa 9 grudnia

6
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++ Benedykta Plecynga (1 r. śm.) oraz
zmarli z rodziny z obojga stron

Czwartek 17 grudnia
6

45

18

00

6

45

18

00

6

45

18

00

7

30

9

30

11

00

+ Zenona Gołąba (5 r. śm.)

12

30

++ Rozalii i Tadeusz a Kucharskich oraz
zmarłych z rodziny

18

00

Piątek 11 grudnia

++ rodziców Genowefy (11 r. śm.) i Jan a
Bera
1. + ks. kanonika Janusza Majewskiego
(intencja od Parafian)
2. ++ Ryszarda Lewandowskiego i
rodziców z obojga stron

Piątek 18 grudnia

++ Janiny Karaś (5 r. śm.), Tomasz a
Maćkiewicza, Leokadii i Stanisława
Maćkiewicza oraz Laguny Karaś

Sobota 12 grudnia

+ Henryka Lenza

Sobota 19 grudnia

+ Sabiny Sokołowskiej (13 r. śm.)

Niedziela 13 grudnia

1. ++ Heleny Mrotek oraz Heleny i
Wacława
2. ++ Jadwigi i Jana Karbowskich,
Bolesławy i Władysława Piechowskich
oraz Magdaleny

Niedziela 20 grudnia

++ Bronisławy i Szymona Rodzik, siostry
Marii i Henryki
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++ Edmunda Ranisza (z okazji urodzin) i
Jadwigi Rafińskiej

++ męża Ryszarda Kucińskiego (w
rocznicę urodzin i 7 r. śm.), rodziców z
obojga stron, siostry, brata i szwagra
O miłosierdzie Boże dla + Bartłomieja
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OGŁOSZENIA STAŁE
Msze św. w niedziele i święta:
V 730, 930, 1100, 1230, 1800,
V 1730 (poniedziałek) - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego,
V 730, 930, 1630, 1800 - w święta kościelne zniesione przez państwo.
Kancelaria parafialna czynna:
w poniedziałek, środa godz. 1100 - 1200,
w czwartek, piątek godz. 1600 - 1730,
w wtorki, soboty, niedziele - nieczynna.
Biblioteka parafialna czynna:
& poniedziałki, środy w godz. 1600 - 1730 (oprócz świąt kościelnych i państwowych)

Adwent 2015
Roraty codziennie o godz. 06.45 (prócz niedziel i świąt)
Zapraszamy rodziców i dzieci do pielęgnowania pięknego zwyczaju
przychodzenia na roraty z lampionami.

06.12.2015 – II NIEDZIELA ADWENTU
06.12.2015 – św. Mikołaja, Biskupa Myry (Azja Mniejsza); pod jego wezwaniem
wzniesiono mnóstwo świątyń, również w Polsce (grudziądzka Fara)
08.12.2015 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
Rozpoczęcie Świętego Roku Miłosierdzia Bożego
13.12.2015 – III NIEDZIELA ADWENTU (Niedziela Radości - Gaudete)

13.12.2015 - Zbiórka do puszek na paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin
naszej wspólnoty parafialnej.
Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grudziądzu,
ul. Konstytucji 3 Maja 45, tel. 564 630 777, www.parafia-rzadz.pl
Biuletyn redaguje zespół członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 1800.

Zapraszamy do współredagowania biuletynu.
Dziękujemy za dobrowolne ofiary przeznaczone na druk kolejnych numerów biuletynu.
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