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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

20.12.2015 IV NIEDZIELA ADWENTU
… do pewnego miasta w pokoleniu Judy (Łk 1,39)
Czwarta niedziela Adwentu finalizuje okres
oczekiwania na liturgiczną pamiątkę narodzin
Chrystusa. Wybieramy się z Maryją „…do
pewnego miasta w pokoleniu Judy”, aby być
świadkami spotkania Maryi i Elżbiety. Dotykamy
także tajemniczego „spotkania” ich synów,
jeszcze nienarodzonych. Zachwyt Elżbiety nad
tą niezwykłą tajemnicą udziela się także nam.
Przyjmujemy Boga w radości i pokorze. My
również „wydajemy okrzyk” i z zachwytem
wielbimy miłosierdzie Pańskie, które zmienia nasze życie.
Co uczynić, aby pozytywnie odpowiedzieć na ów dar miłosierdzia?
Najprostsza odpowiedź to ta: byś miłosiernym względem tych, którzy są wokół
nas. Kierujmy się wskazaniami proroka Micheasza (Mi 5,1-4a) i zdążajmy do
Betlejem, bo tam się narodzi Mesjasz Pan. A może przykład Maryi, która w rozmowie
z aniołem Gabrielem tak siebie nazywa: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się
stanie według twego słowa” – będzie dla nas odpowiednią wskazówką działania?
Czy stać nas na służbę bliźniemu? Oczywiście! Ale czy zdobędziemy się na
bezinteresowną służbę? Wielu ludzi mówi: Czas to pieniądz, a Sługa Boży kardynał
Stefan Wyszyński pouczał: Czas to miłość. Jeżeli Bóg daje nam czas do wielu zadań,
to na pewno da nam także czas na to, abyśmy mogli „służyć” Jemu samemu i bliźnim.
Służyć Bogu i bliźniemu jest bowiem najwyższą cnotą. Nikomu takie służenie nie
przyniosło ujmy a wręcz odwrotnie – stało się powodem do chluby.
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25.12.2015 NARODZENIE PAŃSKIE
Pan okazał swoje zbawienie (Ps 98,2)
Święta Bożego Narodzenia nazywane są także świętami rodziny, najbardziej
oczekiwanymi. Nic w tym dziwnego, ponieważ już sama wieczerza wigilijna sprawia,
że rodzina jest zgromadzona przy jednym stole. Radość wspólnego posiłku,
życzenia, obdarowywanie się prezentami, śpiew kolęd – to sprawia, iż dni
Narodzenia Pańskiego na długo zapadają w pamięci. Wiele osób pragnie
uczestniczyć we Mszy św. pasterskiej.
Naśladujemy proroka Izajasza (Iz 52,7-10 ) i w te dni całemu światu głosimy
tajemnicę Wcielenia. Głosimy pokój, radość, zbawienie, bo Bóg w swym
miłosierdziu względem człowieka zstępuje na ziemię, daje nam samego siebie
w swoim Synu. Ten niezwykły dar sprawia, że Boże zbawienie dociera do wszystkich ludzi: „Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego”. Poucza o tym
także Autor Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,1-6): Bóg na różne sposoby przemawiał
niegdyś do proroków. Ostatecznie przemówił do nas przez Syna.
Ewangelista Jan (J 1,1-18) kieruje naszą uwagę na rolę Boskiego Logosu –
wcielonego Słowa. Nowonarodzony jest światłem świata.
„Panie, wysłuchaj rodzinę Tobie oddaną
i zgromadzoną w dzisiejszą uroczystość narodzenia Twego,
aby chwałę Twoją rozgłaszać.
Daj jeńcom odkupienie,
przywróć wzrok ślepym,
udziel grzesznikom przebaczenia,
albowiem przyszedłeś nas zbawić.
Spojrzyj ze świętego nieba
i oświeć lud Twój, który całym sercem ufa Tobie”.
Radość świąt Narodzenia Pańskiego udziela się prawie wszystkim ludziom,
dlatego warto wykorzystać ów czas łaski i próbować rozwiązywać trudne problemy
międzyludzkie, narodowe, społeczne, rodzinne, indywidualne – trzeba próbować
rozsupłać supełki i gordyjskie węzły, ruszyć sprawy nie do rozwiązania. Wszak mamy
Rok Miłosierdzia Bożego!
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Betlejem, Bazylika Narodzenia Pańskiego; pielgrzymka parafialna, kwiecień 2012

Bóg objawiony w Betlejem niech umocni naszą wiarę. Radość Bożego
Narodzenia niech rozbudzi nasze serca i napełni je nadzieją.
Szczęśliwych Świąt Narodzenia Bożego
i Chrystusowego Błogosławieństwa oraz dobrego wykorzystania
świętego czasu Jubileuszu Miłosierdzia w nadchodzącym roku.
Błogosławieństwo przy stole wigilijnym
Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że pozwalasz nam dzisiaj wspólnie świętować
wigilię narodzenia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, ześlij na nas
wszystkich tu zebranych Twoje obfite błogosławieństwo. Pozwól nam dzisiaj odnaleźć Jezusa jako Tego, który przychodzi do nas, by wybawiać od zła i przywracać nam
piękno utracone przez nieposłuszeństwo Tobie. Daj nam Go rozpoznać i pokłonić się
u jego stóp razem z pasterzami. Błogosław naszą rodzinę, by na wzór Świętej
Rodziny trwała w jedności i miłości.
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Pobłogosław także opłatki, którymi
będziemy się dzielić na znak miłości
i przebaczenia, oraz potrawy, które
z twojej dobroci spożywamy. Naucz nas
dostrzegać potrzebujących oraz hojnie
dzielić się z nimi wszystkim, co posiadamy. Błogosław nas, Dziecię Jezus,
abyśmy przyjmując tego wieczoru
światło Twojej prawdy, radowali się
z Twego narodzenia i wyśpiewywali Twoją chwałę razem z chórami aniołów.
Opłatek symbolizuje chleb. Dzielenie się nim jest wyrazem braterstwa między
ludźmi i pojednania.
Biały obrus na stole podkreśla uroczysty charakter wieczerzy wigilijnej. Pod
obrusem układa się kilka źdźbeł siana. Przypomina ono ubóstwo groty betlejemskiej
i Maryi, która złożyła narodzonego Jezusa w żłobie.
Świeca – symbol Chrystusa, który przyszedł na świat jako „światło na oświecenie
pogan”. Świeca Caritas wyraża solidarność z dziećmi z ubogich rodzin, które wsparliśmy materialnie, kupując świece.
Choinka – symbol drzewa rajskiego. Ponieważ
pozostaje zielona nawet zimą, jest uważana za
symbol Chrystusa – drzewa życia.
Wolne miejsce przy wigilijnym stole jest
przeznaczone dla przygodnego gościa, który
w wigilijny wieczór może zapukać do naszych drzwi.
Może też wyrażać pamięć o bliskich osobach, które
z różnych powodów nie mogą spędzić Świąt razem
z nami, albo przypominać o zmarłych członkach
rodziny.
Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą
i zapaleniem świecy wigilijnej. Teraz zapalamy
światełka na choince. Odczytujemy fragment
Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Najlepiej
wybrać fragment z Ewangelii św. Łukasza 2,1-14.
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01.01.2016 BOŻEJ RODZICIELKI MARYI (NOWY ROK)
Nadano Mu imię (Łk 2,21)
Uroczystość Bożej Rodzicielki przybliża nam jeszcze bardziej osobę Maryi. Z Nią
idziemy w nowe dni roku kalendarzowego. Zawierzamy siebie samych, rodziny
wspólnoty. Obdarzamy siebie znakiem pokoju, modlimy się o miłość między
poszczególnymi ludźmi, plemionami, narodami, państwami. Łączymy się
w tym dniu z papieżem Franciszkiem, który z uwagą prowadzi Kościół i ludzi
dobrej woli do Chrystusa.
W sposób szczególny zwracamy uwagę na fragment z Księgi Liczb (Lb 6,22-27).
Błogosławieństwo Boże jest niezwykłym darem, który – otrzymany – winien
być pomnażany. Zwyczaj błogosławieństwa (znak krzyża na czole) z różnych
względów zanika. Najczęściej dlatego, że nie ma takiej tradycji, jest niezrozumiały,
a czasami wstydliwy. Nie tylko kapłan może błogosławić. Wzorem Mojżesza i Aarona, przypominamy o tym niezwykle ważnym geście.
„Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swego Syna” – ta prawda jest dla
nas wszystkich błogosławieństwem. Naszym zadaniem jest wciąż poznawać
sens owego daru. Zbyt wielu ochrzczonych nie żyje pełnią daru synostwa Bożego,
tym samym błogosławieństwo pozostaje niezrozumiałe.
Wydarzenia w Betlejem zostały objawione prostym pasterzom. Oni zaś przekazali tę tajemnicę swoim najbliższym. W ten sposób prawda o narodzeniu się
Mesjasza dotarła do okolic. Dociera ona po dziś dzień.

Kolędnicy Misyjni
Stało się tradycją że w okresie Bożego Narodzenia nasze domy odwiedzają
Kolędnicy Misyjni. Co roku celem kolędowania jest wsparcie duchowe i materialne
dzieci z ubogich miejsc świata. W tym roku Kolędnicy Misyjni wyruszą na pomoc
najmłodszym mieszkańcom Madagaskaru. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci wspiera
tam blisko 100 projektów pomocy – szkół, przedszkoli, domów dla dzieci ulicy, a także
programy dożywiania, opieki zdrowotnej i ochrony życia dla chorych, osieroconych i
ofiar przemocy do 14 roku życia.
W tym roku domy parafian będą odwiedzane 28 grudnia. Osoby chcące przyjąć
kolędników mogą to zgłosić w zakrystii.
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W naszej wspólnocie parafialnej
Inauguracja Świętego Roku Miłosierdzia Bożego
w naszym kościele parafialnym

W III Niedzielę Adwentu, ksiądz proboszcz Waldemar Deuter, uroczyście zainaugurował Święty Rok Miłosierdzia Bożego w naszej świątyni parafialnej. Po Mszy
świętej o godz. 10.30, przed obrazem Miłosierdzia Bożego, odczytał fragment Bulli
„Misericordiae vultus” Ojca Świętego Franciszka o Nadzwyczajnym Jubileuszu
Miłosierdzia.
Z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, wspólnoty modlitewne: „Żywego Różańca” oraz
Klubu Seniora ofiarowały w darze dwa ornaty; z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego
i napisem „Jezu, ufam Tobie” oraz z wizerunkiem Świętej Rodziny.
W imieniu wspólnoty parafialnej; Bóg zapłać!
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Poniedziałek 28 grudnia

Poniedziałek 21 grudnia

Wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych

6

45

++ Helena i Franciszek Rembowscy,
rodzeństwo i krewni

18

00

+ Henryk Buczkowski (intencja
popogrzebowa)

6

45

++ Krystyna, Jan i Andrzej Rapaccy oraz
zmarli z rodziny

18

00

+ Barbara Schilling (intencja
popogrzebowa)

6

45

18

00

8

00

Wtorek 22 grudnia

Wtorek 29 grudnia
8

00

Środa 23 grudnia

Środa 30 grudnia

++ Marcel (25 r. śm.), Łucja i Eugeniusz
Szulińscy oraz Kazimierz, Wanda i
Wiktor

8

00

Czwartek 24 grudnia
6

45
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+ Tomasz Bieńkowski (13 r. śm.)

Czwartek 31 grudnia

++ Felicja, Stanisław i Ryszard
Wiśniewscy

8

00

18

00

Piątek 25 grudnia
Boże Narodzenie

++ Eugeniusz Nawrocki (z okazji urodzin
i imienin), Sylwester Nawrocki oraz
rodzice Józefy i Stanisława

Piątek 1 stycznia

1. + Mariusz Kabański
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej i
dary Ducha Świętego dla Małgorzaty i
Tadeusza (w 28 -mą rocznicę ślubu)

24

00

7

30

7

00

9

30

9

30

++ Radosław Rutkowski i Eugeniusz
Zwara

11

00

11

00

Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże bł. dla Renaty i
Jana Bonkowskich z okazji 40-tej
rocznicy ślubu (intencja od dzieci z
rodzinami)

12

30

12

30

Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże bł. dla Justyny i
Piotra Deka z okazji 25-tej rocznicy
ślubu

18

00

7

30

++ Leszek Czerwiński (11 r. śm.) i zmarli
z rodziny z obojga stron

9

30

+ Henryka (k) Haziak (w r. śm.)

11

00

++ Felicja i Edmund Reszkowscy

12

30

++ Salomea i Henryk Piątkowscy oraz
dusze w czyśćcu cierpiące

18

00

+ Halina Kuziemska (5 r. śm.)

7

30

9

30

++ Mieczysław, Urszula, Stefan
Cichoccy i Dżesyka Ogonowska

11

00

12
18

Sobota 26 grudnia

Sobota 2 stycznia
8

00

18

00

7

30

9

30

+ Stanisławy Wessel

11

00

30

++ Hieronim Kowalski (5 r. śm.) oraz
zmarli z rodziny z obojga stron

12

30

00

+ Barbara Schilling (int. od sąsiadów)

18

00

Niedziela 27 grudnia

Niedziela 3 stycznia
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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)
20.12.2015 – IV NIEDZIELA ADWENTU

Czas Narodzenia Pańskiego
24.12.2015 – Wigilia Bożego Narodzenia; Pasterka o północy.
25.12.2015 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Msze św. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30.
26.12.2015 – Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika (święto).
Msze św. jak w każdą niedzielę
27.12.2015 – Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
31.12.2015 – Msza św. dziękczynna na zakończenie roku o godz. 18.00
od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
01.01.2016 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msze św. jak w każdą niedzielę
03.01.2016 – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
06.01.2016 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli) Msze św. jak w każdą niedzielę
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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