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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

07.02.2016 V NIEDZIELA ZWYKŁA
Odtąd ludzi łowić będziesz (Łk 5,10)
Izajasz odkrył swoje zaszczytne powołanie proroka. Co więcej – dane mu było
widzieć „Pana siedzącego na wysokim i
wyniosłym tronie” (Iz 6, 1-2a.3-8). Podobnie
św. Paweł został powołany w drodze do
Damaszku (1 Kor 15,1-11). Z prześladowcy
chrześcijan został gorliwym wyznawcą
Chrystusa i zapragnął, aby wszyscy ludzie
poznali Go i Jego świętą Ewangelię. Dlatego
w swych misyjnych podróżach zaświadczał o zmartwychwstaniu Chrystusa. Opierał
się na tajemnicy swego apostolskiego powołania, dając do zrozumienia, że w niczym
nie ustępuje pozostałym Apostołom.
Powołanym został także Szymon (Ewangelia Łk 5,1-11). Wpierw Chrystus
nauczał z łodzi, a następnie poprosił Szymona, aby zarzucił sieci. Zdumiony obfitym
połowem zdaje sobie sprawę, że dotyka tajemnicy mocy Bożej, której nie rozumie.
Ma także świadomość swej niedoskonałości. Jezus uspokaja go i uświadamia, że
cudowny połów jest obrazem pracy apostolskiej, do której go powołuje.
O powołanie trzeba nieustannie dbać: w małżeństwie, w stanie zakonnym,
w kapłaństwie, w stanie wolnym. W każdym powołaniu zobowiązani jesteśmy
do głoszenia Ewangelii. Wpierw trzeba wypłynąć na głębię.
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OKRES WIELKIEGO POSTU
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2016 ROKU
„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13)
Uczynki miłosierdzia w Roku Jubileuszowym
„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary – uczynki miłosierdzia w Roku
Jubileuszowym” – to tytuł tegorocznego papieskiego przesłania na zbliżający się
Wielki Post. Franciszek nawiązuje w nim do bulli ogłaszającej Rok Święty, w którym
zachęcał do jego intensywnego przeżywania, „by celebrować miłosierdzie Boga
i go doświadczać”. Podkreśla przy tym, że choć jest to przesłanie skierowane do
całego świata, to jednak każdy chrześcijanin jest powołany, by sam go doświadczać.
Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu!
Prośmy o to przez macierzyńskie wstawiennictwo Dziewicy Maryi, która jako
pierwsza, w obliczu wielkiego Bożego miłosierdzia, jakim Bóg Ją darmo obdarował,
uniżyła się (por. Łk 1, 48) mówiąc, że jest pokorną służebnicą Pańską (por. Łk 1, 38).

10.02.2016 ŚRODA POPIELCOWA
Pojednajcie się z Bogiem (2Kor 5,20)
Jak to dobrze, że można wciąż na nowo zacząć duchowe odrodzenie! Jakie
to wspaniałe, że Bóg jest względem nas tak bardzo miłosierny! Jakże to tajemnicze, że dusza wciąż tęskni za swoim Stwórcą! Jak dobrze, że nastał czas
Wielkiego Postu – można się wyciszyć, wejść w głębię swego ducha, posłuchać
głosu sumienia. Czy to nie cudowne, że jest w nas tak wiele dobra, które możemy
wykorzystać względem Boga i człowieka? Trzeba tylko odrzucić zło, które sprawia
całe to zamieszanie i napięcie między dobrem i złem. Ustawiczna walka z szatanem,
ale zwycięstwo jest po naszej stronie, bo jesteśmy odkupieni.
Dlatego z uwagą słuchamy proroka Joela (Jl 2,12-18), nabożnie odmawiamy
słowa psalmu 51, z ciekawością śledzimy pouczenie św. Pawła Apostoła (2 Kor 5,206,3). Ewangelia (Mt 6,1-6.16-18) zaś przybliża nam sens modlitwy postu i
jałmużny. Mając takie bogactwo Słowa, najpierw zadbajmy o samych siebie, o
czystość serca i pokój ducha, a potem – o ile dojdziemy do takiego przekonania –
przekonujmy do nawrócenia naszych bliźnich. Początki są zawsze trudne, ale nie
załamujmy się niepowodzeniami.
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14.02.2016 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Przebywał w Duchu na pustyni (Łk 4,1)
Na pustyni organizowane są renomowane rajdy. To trudny i niebezpieczny sport,
wymaga hartu ducha, siły woli i mięśni, orientacji. Są też tacy śmiałkowie, którzy
pokonują pustynię na własnych nogach – idąc i biegnąc, aby tylko dotrzeć do celu.
Niektórzy pokonują ją rowerem.
Jakie to ciekawe, że pustynia uczy samozaparcia, pokonania samego siebie.
Wielu świętych udawało się właśnie na pustynię, bo tam byli bliżej Boga. Udajemy się
na pustynię także i my, aby wzorem Mojżesza przypomnieć sobie wszelkie znaki
i cuda, jakie Pan zdziałał dla Izraelitów(Pwt 26,4-10). Z uwagą słuchamy św. Pawła:
„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie” (Rz 10,813). Wyznajmy więc i powiedzmy: Moim Panem jest Jezus!
Na pustynię udał się także Chrystus. Był tam przez czterdzieści dni i czterdzieści
nocy. Dzięki sile swego ducha odrzucił trzy przewrotne propozycje diabła, odpowiadając słowami wziętymi z tekstów Pisma. Chrystus wypełnił zbawcze plany Ojca
dotyczące realizacji królestwa Bożego w świecie (Ewangelia (Łk 4,1-13).

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE 2015 ROK
Z łaską Boga, prawie miesiąc temu, rozpoczęliśmy kolejny rok nowego Trzeciego
Tysiąclecia Chrześcijaństwa, rok 2016.
Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do Niego zdążamy każdego dnia naszego życia.
Często jednak o tym zapominamy, przygniecieni nawałem codziennych spraw
i zajęć. Dlatego potrzebne są nam takie momenty w życiu, w których moglibyśmy
głębiej zastanowić się nad sobą. Zastanówmy się więc, ile dobra, ile zła wniósł
miniony rok w nasze życie osobiste, rodzinne, parafialne, życie naszej Ojczyzny
i całego świata.
Jak zapewne pamiętamy, obecny rok duszpasterski przeżywamy w naszej
Ojczyźnie, świętując 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz przygotowując się do
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Te
ważne wydarzenia wpisują się w Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który
rozpoczął się w Kościele powszechnym 8 grudnia 2015 roku. Te wszystkie wydarzenia stają się szczególną okazją do wdzięczności Panu Bogu za łaskę chrztu
świętego i przynależność do wspólnoty Kościoła oraz do skorzystania z odpustów
i łask Roku Miłosierdzia. Niech nam o tym przypomina i ciągle do tego zachęca, ten
ogromny baner, który zawisł na froncie naszego kościoła, z wizerunkiem Jezusa
Miłosiernego. Trzeba nam zatem ciągle wpatrywać się w swoje życie, w oparciu
o Słowo Boże, które czytamy w Kościele, także w oparciu o przeżywaną liturgię
Kościoła i podejmować trud osobistego nawrócenia, by budować jeszcze owocniej
komunię z Bogiem i miedzy sobą.
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W ubiegłym roku duszpasterskim przeżywaliśmy wspólnie, od czwartej niedzieli
Wielkiego Postu, rekolekcje wielkopostne, które prowadził Ks. Grzegorz Bogdan,
Dyrektor Centrum Caritas w Brodnicy. Do wspólnych przeżyć liturgicznych należy
przeżywanie Triduum Paschalnego, świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
Uroczyste świętowanie Odpustów parafialnych ku czci św. Stanisława, 8 maja z obecnością Księdza Biskupa i Św. Teresy, 1 października. Niecodzienną
uroczystością było wprowadzenie do naszej świątyni, Relikwii św. Jana Pawła II - 9
maja i spektakl muzyczny „Santo Subito”. Radosnym wydarzeniem jest coroczny
festyn parafialny, jak również organizowane pielgrzymki, w tym roku do Warszawy,
Sokółki i Białowieży oraz w Bieszczady.
Do stałych celebracji liturgicznych należy adoracja Najświętszego Sakramentu
w pierwsze czwartki miesiąca i modlitwy w intencji powołań, w pierwsze piątki
miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i zawierzenie Sercu Jezusowemu
oraz adoracja w pierwsze soboty miesiąca.
Do nabożeństw, licznie gromadzących wiernych, należy Nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego, w poniedziałki o godz. 17.30 oraz Nowenny do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w środy w łączności z mszą świętą wieczorną, jak również
nabożeństwa okresowe; majowe, Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.
Podsumowując wydarzenia zbawcze ubiegłego roku:
Chrztu udzielono 70 dzieciom.
Do Pierwszej Komunii przystąpiło 64 dzieci.
Sakramentu Bierzmowania udzielono 50 osobom.
Sakrament małżeństwa przyjęły 12 pary.
Na drogę do domu Ojca odprowadziliśmy 45 wiernych.

ź
ź
ź
ź
ź

Inwestycje parafialne dokonane w ubiegłym roku. Wykonanie czterech witraży w
prezbiterium, za sumę 56.000 zł. Otynkowanie i elewacja budynku gospodarczego.
Nowe ołtarze; św. Jana Pawła II i św. Teresy. Wykonano marmurowe pilastry w
prezbiterium, opaski wokół kościoła, położono płytki na schodach prowadzących na
chór i płyty granitowe na schodach przy bocznym wejściu do kościoła, od strony
ogrodu. Wyłożono klinkierem wejścia do kaplicy pogrzebowej oraz przy bocznych
wejściach do kościoła i wykonano częściowy remont domu parafialnego, mieszkania wikariuszy. W sumie inwestycji dokonano na kwotę prawie 100,000 zł. Dzięki
moim staraniom, udało się pozyskać fundusze, na dokończenie i zrealizowanie
najdroższej inwestycji, czyli budowy parkingu przy kościele. Wykonano profesjonalne przejścia i zjazdy przez torowisko z terenu kościelnego. Teren został
oświetlony, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo.
Zobowiązania parafii wobec Kurii Diecezjalnej, Seminarium, KUL-u i zbiórki
charytatywne wyniosły 52.000 zł. Bieżące utrzymanie kościoła i plebani 120.000 zł
(energia elektryczna, gaz, podatki, stałe opłaty, pensje pracowników).
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W tym miejscu, chciałbym podziękować wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom
wspierającym inwestycje w naszej parafii, poprzez ofiary budowlane składane na
comiesięcznej tacy, czy wpłacane na konto parafii. Dziękuję wszystkim, którzy przez
cały rok ochotnie włączali się do pracy przy kościele, pomocy przy pielęgnacji ogrodu,
sprzątaniu i dekorowaniu kościoła. Dziękuję osobom włączającym się w organizację
festynu parafialnego, paczek świątecznych dla dzieci i organizacji różnych spotkań
parafialnych. Dziękuję za prowadzenie biblioteki parafialnej i redagowanie biuletynu
parafialnego, prowadzenie kroniki parafialnej, scholi dziecięcej i strony internetowej.
Lista osób zaangażowanych jest spora, dlatego nie wymieniam nikogo osobiście, by
czasem kogoś nie pominąć. Wszystkim z serca gorąco dziękuję, za to, co społecznie
czynicie dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Niech dobry Bóg wynagrodzi Was
swoim błogosławieństwem.
Z najbliższych planów duszpasterskich czekają nas;17 lutego, 2. rocznica śmierci
mojego poprzednika i nadanie nazwy - ,,Rondo ks. Janusza Majewskiego'', rondu przy
kościele. Rekolekcje wielkopostne i szkolne w Wielkim Poście, od 6 marca. Pierwsza
Komunia Święta dzieci - 1 maja, odpust ku czci świętego Stanisława. Poza tym
normalne bieżące duszpasterstwo parafialne.
Z planowanych inwestycji na 2016 rok, to sprawienie witraży do naszej świątyni.
W pierwszej kolejności, dwa nad bocznymi wejściami do kościoła i w miarę funduszy kolejne, tak by nasza świątynia piękniała na chwalę Boga. Na ten cel zostały złożone
już dodatkowe ofiary podczas kolędy, w kwocie 40.370 zł., za które serdecznie
dziękuję. O ile nam pozwolą środki finansowe, to marzy mi się elewacja naszej
świątyni.
Drodzy Parafianie.
Wszystkie nasze poczynania powierzamy Bożej Opatrzności, z nadzieją, że
będzie to dla nas czas błogosławiony i obfity w Bożą pomoc, orędownictwo Matki
Bożej i opiekę naszych patronów, Świętego Stanisława i Świętej Teresy.
Wasz proboszcz Waldemar

Światowy Dzień Chorego
11.02.2016 – NMP z Lourdes
XXIV Światowy Dzień Chorego

Chorych i osoby starsze zapraszamy na Mszę św.
z okazji Dnia Chorego,
w czwartek 11.02.15 o godz. 10.00.
Po Mszy św. podobnie jak w latach ubiegłych,
zapraszamy na spotkanie w sali parafialnej.
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W naszej wspólnocie parafialnej
Drodzy Parafianie!
Zbliża się kolejna rocznica śmierci
mojego Poprzednika – Ks. Kanonika
Janusza Majewskiego. 17 lutego miną
dwa lata od jego nagłej śmierci. Czas
szybko biegnie, ale nasza pamięć dla
Jego osoby i zasług dla naszej
wspólnoty parafialnej, jest wciąż żywa.
Wyrazem tej pamięci była inicjatywa
wielu parafian, mieszkańców naszego
osiedla, aby uczcić pamięć Jego osoby,
zwracając się do Rady Miasta
Grudziądza o nadanie nazwy - „Rondo
Ks. Janusza Majewskiego”, na
skrzyżowaniu z ruchem okrężnym u
zbiegu ulic Konstytucji 3 Maja i Jana III
Sobieskiego. Taką uchwałę Rada
Miasta Grudziądza podjęła 28 października 2015 roku.
W 2-gą rocznicę Jego śmierci, 17 lutego 2016 roku, uroczyście chcemy dokonać
odsłonięcia tablic i poświęcenia ronda. Dlatego już dziś zapraszam Was serdecznie
do wzięcia udziału w tej uroczystości. Swoją obecność potwierdził Prezydent naszego
Miasta, Pan Robert Malinowski i wielu innych zaproszonych Gości.
Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00 w naszym kościele. Następnie
przejdziemy wokół ronda, gdzie odsłonięte zostaną tablice z nazwą ronda i z powrotem udamy się do grobu ś.p. Księdza Janusza Majewskiego przy kościele, na modlitwę i złożenie kwiatów.
Weźmy na tę uroczystość choć małe światełka (znicze lub świece), które zapalimy
podczas procesji. Niech one będą wyrazem naszej modlitewnej pamięci. Jeszcze raz
serdecznie Was zapraszam, Drodzy Parafianie, do wzięcia udziału w tej niecodziennej uroczystości i modlitwy w intencji mojego Poprzednika.
Wasz Proboszcz, Ks. Waldemar Deuter
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Poniedziałek 08 lutego

Poniedziałek 15 lutego
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Wtorek 09 lutego
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+ Haliny Złotowskiej (intencja od
sąsiadów)

00
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W intencji chorych (intencja Róż
Różańcowych)
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Piątek 12 lutego

Piątek 19 lutego

Sobota 13 lutego

18

00

+ Grzegorza Romanowskiego (6.r.śm.)

+ks. kan. Janusza Majewskiego (int. od
parafian)

Czwartek 18 lutego

+ Adama Ciesielskiego (w dn. ur.) –
intencja od rodziny Szczepanik z Bielska
Białej

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

++Kornelii i Zygmunta Jarentowskich

Środa 17 lutego

Czwartek 11 lutego
8

+ Teresy Buda w 2.r.śm.

Wtorek 16 lutego

Środa 10 lutego
POPIELEC
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+ Danuty Welc (int. od córki z rodziną)

Sobota 20 lutego

18

00

Niedziela 14 lutego

1. + Michaliny Paczkowskiej w 2.r.śm.
++Jana, Wojciecha Paczkowskich,
Michaliny Sobiechowskiej, Andrzeja
Sarnowskiego
2. ++ Ireny i Zygmunta Kozłowskich i
++dziadków

Niedziela 21 lutego

++ rodziców Heleny i Franciszka
Rembowskich, rodzeństwo i zmarłych z
rodziny

7

30

9

30

++ Krystyny Śliwińskiej i Ewy
Walawander w r.śm.

7

30

9

30

++ Anity, Błażeja, Heleny i Czesława
Demby

11

00

++ rodziców i rodzeństwo Karbowskich i
Głowackich

11

00

+ Mariusza Kabańskiego w 3.r.śm.

12

30

++ Ryszarda Górskiego (w rocz.ur.),
Klary i Henryka Górskich, rodziców
Marianny i Jana Zawierucha, brata Jana
Zawierucha

12

30

+ Teresy Ławickiej w 4.r.śm.

18

00

+ Barbary Górzewskiej

18

00

++ Bartłomieja i Lidii w r.ur.
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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)
107.02.2016 – V NIEDZIELA ZWYKŁA
W niedzielę, poniedziałek i wtorek w kościołach trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu (dawne czterdziestogodzinne nabożeństwo). W naszym kościele
adoracja od godz. 16 do18

Czas Wielkiego Postu
10.02.2016 – ŚRODA POPIELCOWA – Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 16.30, 18.00
49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
11.02.2016 – NMP z Lourdes - XXIV Światowy Dzień Chorego
Mszę św. z okazji Dnia Chorego o godz. 10.00.
12.02.2016 – Pierwsza Droga Krzyżowa, godz. 16.30 dla dzieci i 17.30
14.02.2016 – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Nabożeństwo Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym godz. 17.15
17.02.2016 – 2. rocznica śmierci Księdza Kanonika Janusza Majewskiego,
Msza św. o godz. 18.00 i uroczystość poświęcenia ronda Jego imienia.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki oraz
w nabożeństwach Gorzkich Żalów we wszystkie niedziele Wielkiego Postu.
Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
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.

Strona 8

