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Nr 5C (326) Rok XIX

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

21.02.2016 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Zachowali milczenie (Łk 9,36)
Należymy do Chrystusa i dlatego wciąż dbamy o siłę wiary, wciąż przemieniamy
nasze wnętrza. W ten sposób cały Kościół wciąż się przemienia. Ziemska ojczyzna
służy ojczyźnie niebiańskiej. Żyjemy tu, na ziemi, ale oczy mamy utkwione w niebo.
Wzorem Abrahama zawierzamy Bogu (Rdz 15,5-12.17-18), słuchając zaś
św. Pawła (Flp 3,17 - 4,1) nie ulegamy podszeptom nieprzyjaciół krzyża. Upatrują oni
sens życia w czymś tak bardzo odmiennym od Ewangelii, że ich dążenia są przyziemne. „Ich losem – zagłada; ich bogiem – brzuch, a chwała w tym, czego winni się
wstydzić”. Jako chrześcijanie wpatrujemy się w niebo, bo „Nasza ojczyzna jest
w niebie”. Przemieniamy nasze wnętrza.
Razem z Chrystusem oraz Apostołami – Piotrem, Janem
i Jakubem – wspinamy się dziś na górę Tabor. Wydarzenia na
Górze Przemienienia współgrają z Przymierzem, które zawarł
Bóg z Abrahamem. Chrystus przemienia się względem
wybranych Apostołów, aby umocnić ich wiarę na godzinę
próby – Jego męki i śmierci. Ewangelista zaznacza, że
uczniowie zasnęli i nie znali całej treści rozmowy Jezusa
z Mojżeszem i Eliaszem. Usłyszeli tylko słowa dotyczące
odejścia Jezusa. Dane im za to było usłyszeć głos z nieba
skierowany osobiście do nich: "To jest mój Syn wybrany,
Jego słuchajcie" – Ewangelia (Łk 9,28b-36). Była to proklamacja Jezusa jako Syna Bożego oraz nakaz słuchania Go.
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28.02.2016 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czyż myślicie, że ci Galilejczycy (…), że owych osiemnastu …
(Łk 13,2)
Gdybyśmy mieli tak silną wiarę jak Mojżesz (Wj 3,1-8a.13-15), św. Paweł (1 Kor
10,1-6.10-12), to widzielibyśmy nie tylko cudowne znaki, takie jak płonący krzew,
który się nie spala, ale widzielibyśmy samego Boga, który się nam objawia poprzez
nasze zaangażowanie w wierze. Życie jest wędrówką ku ziemi obiecanej, dlatego
winniśmy jeszcze bardziej zaufać Bogu, że nas poprowadzi do Ojca. Popatrzmy na
życie przez pryzmat daru chrztu świętego, który jest przejściem z niewoli grzechu do
wolności dzieci Bożych. Jednak to przejście nie dokonuje się samoczynnie, lecz
wymaga duchowego wysiłku ze strony przyjmującego obmycie wodą chrzcielną.
Przyjmujący wiarę w Chrystusa musi dokonać wyboru odżegnania się, co sprzeciwia
się łasce wybrania w wierze. Wszyscy jesteśmy przeznaczeni do zbawienia.
Interpretacja znaków czasu w świetle wiary w Chrystusa nie jest łatwa, bo
wymaga spojrzenia na wydarzenia w kontekście zbawienia. Jezus posługuje się
przykładem Galilejczyków, których dotknęło przykre doświadczenie. Nie zajmuje
stanowiska w tej sprawie, lecz „prostuje mentalność ludzką”. W obliczu Boga wszyscy są grzesznikami i wszystkich czeka sąd. Podobnie tłumaczy śmiertelny wypadek
przy pracy osiemnastu ludzi, na których zwaliła się wieża w Siloe. Uważano to za karę
Bożą. Pan odwodzi od takiego myślenia i ponownie wzywa do pokuty, uzasadniając
przypowieścią o nieurodzajnym drzewie figowym Ewangelia (Łk 13,1-9).

Wielki Post
Środą Popielcową Kościół katolicki rozpoczął okres Wielkiego Postu. Znak
posypania popiołem jest zewnętrznym gestem gotowości podjęcia pokuty. Wszystko
po to, aby przygotować się do największego święta chrześcijańskiego - Wielkanocy.
Wielkanoc jest liturgicznym przeżyciem największego i fundamentalnego wydarzenia chrześcijaństwa - Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który
stał się człowiekiem i umarł dla zbawienia każdego człowieka.
Wielki Post to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem
i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i mocami zła.
Początkowo było to zaledwie 40 godzin, czyli praktycznie tylko Wielki Piątek i Wielka
Sobota. Potem przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V wieku czas
przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania wydłużył się do 40 dni, na
pamiątkę 40 dni postu Jezusa na pustyni i 40 lat błąkania się ludu wybranego po
ucieczce z Egiptu. Z liturgii znika w tym czasie radosne "Alleluja" i hymn "Chwał na
wysokości Bogu", a dominującym kolorem szat liturgicznych staje się fiolet.
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Istotą Wielkiego Postu jest przygotowanie wspólnoty wiernych przez nawrócenie, słuchanie Słowa Bożego i modlitwę do największego święta chrześcijan, jakim
jest Wielkanoc. Nawrócenie, które stanowi najważniejszy temat Wielkiego
Postu, streszcza się w trzech praktykach wielkopostnych: modlitwie, poście
i jałmużnie. "Katechizm Kościoła Katolickiego" przypomina, że bez nawrócenia
serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie - nawrócenie
wewnętrzne, skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty
i czyny pokutne.
Modlitwa, szczególnie otwarta na słuchanie słowa Bożego, pozwala człowiekowi zrozumieć zamysł Boga w stosunku do niego i do całego świata. Post w praktyce wielkopostnej nie ma charakteru dietetyczno-medycznego, ale staje się swoistym
czasem uwolnienia wiernych od złudzeń, jakim ulegają w stosunku do rzeczy. Innym
ważnym aspektem postu staje się jego wymiar wspólnoty z najuboższymi - jałmużna.
Aby nas w pełni wprowadzić w radość świąt wielkanocnych, Kościół wniósł
szereg zwyczajów, które wielkopostnemu przygotowaniu nadają specyficzny
charakter. Tak więc ogołaca kościoły i ołtarze z kwiatów, aby wprowadzić nastrój
smutku i pokuty. Ogranicza światło, aby pomóc w skupieniu się i zadumie; prawie
milkną organy; szaty liturgiczne maja barwę pokutnego fioletu. W świątyniach
rozbrzmiewają pieśni przypominające o męce naszego Zbawiciela.
Z liturgią wielkopostną łączy się od XI w. zwyczaj zasłaniania ołtarza na cały 40dniowy okres. Od XVIII w. czyniono to tylko podczas dwóch ostatnich tygodni (tzw.
czas pasyjny). W XIII w. zasłaniano tylko krzyż i obrazy. Ten zwyczaj zachował też
Kościół w Polsce, od V Niedzieli Wielkiego Postu aż do Wielkiego Piątku kiedy to
podczas uroczystego nabożeństwa odsłania się i adoruje Krzyż święty.
Jedną z najbardziej popularnych praktyk okresu wielkopostnego jest Droga
Krzyżowa. Jej początki są związane z posługą dwóch powstałych w średniowieczu
zakonów: franciszkanów i dominikanów. Pierwsza wzmianka o Via Dolorosa
pochodzi z roku1228. Nabożeństwo to zrodziło się z pragnienia przeżycia i utrwalenia najbardziej dramatycznych momentów życia Jezusa, przedłużenia dramatu
Bożej miłości w ludzkiej egzystencji. Typowo polskim
zwyczajem wielkopostnym stało się nabożeństwo
Gorzkich Żali. O. Wawrzyniec Beniok, misjonarz (lazarysta), ułożył w 1707 r. teksty polskie, które dały początek
nabożeństwu Gorzkich Żali.
Bogactwo liturgii i tradycji związanych z Wielkim
Postem ma pomóc w kontemplacji Oblicza cierpiącego Zbawiciela. Na co dzień pozostaje prosty znak
krzyża i rada Romano Guardiniego: "Czyniąc znak
krzyża, czyń go starannie. Nie tak zniekształcony,
pośpieszny, który nie wiadomo co oznacza. Czyń powoli
duży, staranny znak krzyża: od czoła do piersi, od jednego
ramienia do drugiego, czując, jak on cię całego ogarnia.
Staraj się skupić wszystkie swoje myśli i zawrzyj całą siłę
swojego uczucia w tym geście kreślenia krzyża".
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Druga rocznica śmierci
ś.p. Księdza Kanonika Janusza Majewskiego
Msza Święta i uroczystość odsłonięcia tablic i poświęcenia ronda
imienia Ks. kan. Janusza Majewskiego
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W naszej wspólnocie parafialnej
We wspólnocie z chorymi
Światowy Dzień Chorego jest obchodzony 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie
Matki Bożej z Lourdes. Podobnie jak w latach ubiegłych z tej okazji osoby chore,
starsze, niepełnosprawne, zaprosiliśmy na Mszę Świętą o godz. 10. Chorzy i cierpiący zawsze byli otaczani szczególną troską Kościoła, mówił o tym papież
Franciszek w liście skierowanym do chorych. „Czas spędzony obok chorego jest
czasem świętym. To uwielbienie Boga, który kształtuje nas na obraz swego Syna,
który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz by służyć i dać swoje życie na okup za wielu
(Mt 20,28). Świat, w którym żyjemy zapomina niekiedy o szczególnej wartości jaką ma
czas spędzony przy łóżku chorego”. List ten odczytał Ksiądz Proboszcz podczas
Eucharystii, którą sprawował w intencji chorych. Ojciec Święty w tym liście zwraca
uwagę również na osoby, które towarzyszą chorym w ich bólu i cierpieniu i pełnią
różnorodną posługę w szpitalach, hospicjach a także w domach opiekują się chorymi,
osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Na zakończenie, uczestniczący w Eucharystii, otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem w sposób lourdzki. Po
Mszy św. zostali zaproszeni na poczęstunek, do sali parafialnej, gdzie przy kawie,
herbacie i domowym cieście, wśród serdecznych rozmów i wspólnym śpiewie, miło
spędzili czas.
Pamiętamy o osobach samotnych i chorych z naszej wspólnoty. Są oni otoczeni
opieką duszpasterską. Kapłani odwiedzają chorych w pierwsze soboty miesiąca.
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Poniedziałek 22 lutego
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Poniedziałek 29 lutego

+ Józefa Poeplau (intencja od sąsiadów)

8
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8
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Wtorek 23 lutego

Środa 24 lutego

Środa 2 marca

++ Janusza Misiaka (50 r. śm.) i jego ojca
Jana

Czwartek 25 lutego

18

00

++ Jana, Aleksandra i rodziców

8

00

++ Emilii Szachnitowskiej (8 r. śm.) i
dusze w czyśćcu cierpiące

18

00

8

00

18

00

Piątek 26 lutego

00

18

00

1. ++ Andrzeja Grossmana (1 r. śm.) i
rodziców z obojga stron
2. ++ Zofii (10 r. śm.) i Bronisława
Skonickich oraz zmarłych z obojga stron

++ Wiktorka Staruszkiewicza (z okazji
urodzin), rodziców i krewnych z obojga
stron

+Kazimierza ++rodziców z obojga stron
++Reginy i Bogdana Napiórkowskich

Piątek 4 marca
8

00

18

00

Sobota 27 lutego
8

+Józefa Peplau

Czwartek 3 marca

Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo
Boże dla rodziny, parafii, Ojczyzny i za
kapłanów

00

++Zygmunta (4.r.śm.), Marty (1.r.śm.)

Wtorek 1 marca

+ Leszka Pukownika (intencja od
sąsiadów)

8

21.02.2016

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

Sobota 5 marca
8

00

18

00

Niedziela 28 lutego

Wynagrodzenie MB za grzechy
popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu
Sercu
+Zenona Dąbrowskiego (9.r.śm. męża i
ojca), +Czesława (brata) ++rodziców z
obojga stron

Niedziela 6 marca

7

30

++ rodziców Edmunda i Heleny
Kraśniewskich

7

30

+Kazimierza Kurkowskiego +Franciszki
Ulatowskiej ++z rodziny

9

30

++ Salomei i Henryka Piątkowskich i
dusze w czyśćcu

9

30

+Mieczysława Zawadzkiego (8.r.śm.)

11

00

(rez.)

11

00

+Bronisława Nowackiego (27.r.śm.)

12

30

++ Tadeusza Zarębskiego (1 r. śm.),
Stefana Sikorskiego, Kazimierza,
Leokadii, o. Jana Bartlewicza, Marty i
Jana Górnych

12

30

++z rodziny Mroczniak i Gmaj

18

00

+ Heleny Łuckiej (1 r. śm.)

18

00

+Romana Kałdowskiego (3.r.śm.)
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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)

Czas Wielkiego Postu
21.02.2016 – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
22.02.2016 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła
28.02.2016 – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
04.03.2016 – Św. Kazimierza Królewicza – święto

Nabożeństwa Pasyjne
Droga Krzyżowa, piątki godz. 16.30 dla dzieci i 17.30
Nabożeństwo Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym, niedziela godz. 17.15
Za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów można uzyskać
odpust zupełny.
Od IV Niedzieli Wielkiego Postu (6.03.2016)
w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się rekolekcje wielkopostne.
Dokładny plan rekolekcji będzie w następnym biuletynie.

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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