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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

06.03.2016 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Trzeba się weselić i cieszyć (Łk 15,1-3.11-32)
Z okazji Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia włoska mennica państwowa przygotowała na zamówienie Watykanu specjalny medal. Na awersie medalu umieszczono
herb papieski oraz łaciński napis: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 2015. Na
rewersie zaś pojawił się fragment obrazu Rembrandta „Powrót syna
marnotrawnego”, także napis po łacinie: „Jego miłosierdzie na wieki”.

Chrystusowy Ordynans 06.03.2016
Obraz Rembrandta van Riijn – „Powrót syna marnotrawnego”, znajduje się
w zbiorach Ermitażu w Sankt Petersburgu. Przed tym obrazem prawie cały czas są
tłumy. Najczęściej z grupą jest przewodnik, który w kilkunastu zdaniach omówi słynne
dzieło i po chwili grupa idzie dalej. Zwiedzający nie mają czasu na to, aby się zatrzymać, pomedytować.
Podobnie jest też czasami w czasie liturgii. Uczestniczący w Eucharystii w postawie stojącej (jak zwiedzający galerię) wysłuchają słów Ewangelii o marnotrawnym
synu (Łk 15,1-3.11-32). Potem słuchają z uwagą homilii (tak jak oni przewodnika),
a potem idą dalej, do swych domów, zajęć i … zapominają o marnotrawnym synu,
miłosiernym ojcu, rozgniewanym bracie. Co uczynić, aby ów obraz „żył w słuchaczach”, aby mogli medytować treści, które zawiera? Można głębiej się zamyślić nad
sensem tego fragmentu Ewangelii. Nie tylko dlatego, że obchodzimy Rok
Miłosierdzia Bożego, że przeżywamy wielkopostny czas – okres nawrócenia, ale
dlatego, że spotykamy się z Ojcem, który nas kocha i pragnie, abyśmy zawsze byli
przy Nim. Każda Eucharystia jest dla nas świętem Paschy, podczas której miłosierny
Ojciec nas przygarnia do siebie. Co więcej – w Chrystusie jednamy się z Bogiem
i jesteśmy nowym stworzeniem.
My również, jak ów młodszy syn, mamy przykre doświadczenia wolności. My
także nazywamy się marnotrawnymi, bo nie potrafiliśmy skorzystać z wolności. My
również dokonujemy refleksji i powracamy do miłosiernego Ojca. Ów fragment
Ewangelii nazywany jest także przypowieścią o miłosiernym ojcu. Wierzymy, że
Ojciec nas kocha i że przyjmuje nas z powrotem do siebie. Decydujemy się nie tylko
wciąż powracać do domu Ojca, ale także nieustannie przepraszamy Boga za
wszystko zło, jakie uczyniliśmy. Pan już na samym początku naszego życia duchowego, w sakramencie chrztu św., przyodział nas szatą łaski, okazał swą miłość
i radość.
Dlatego radujmy się i cieszmy, że Bóg przebacza nam grzechy. Jesteśmy ufni
względem Jego miłości. Kościół cały czas doświadcza tej łaski. Tak wielu ludzi
pragnie powrócić do Boga i do Kościoła. Pomóżmy im.

13.03.2016 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Przyprowadzili do Niego kobietę (J 8,3)
Jako wierzący owoce usprawiedliwienia otrzymujemy nie na podstawie Prawa,
lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego wytężamy siły ku przyszłości, a zapominamy o tym, co za nami.
Uczeni w Piśmie i faryzeusze widzieli tylko jedną stronę grzechu – kobiecą.
Przyprowadzają do Jezusa kobietę schwyconą na cudzołóstwie i pytają, co z nią
należy uczynić (J 8,1-11). Cudzołóstwo było karane przez kamienowanie.
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Jezus nie odpowiada na pytania, lecz pisze palcem po ziemi. W końcu słyszą:
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Następuje
cisza. Po chwili oskarżyciele odchodzą. Pozostaje Jezus i kobieta. Słyszy słowa
Mistrza: „I ja ciebie nie potępiam”. Jest wolna od nienawistnych spojrzeń i potępienia oskarżycieli.
Jako wierzący w Chrystusa nie unikniemy oskarżeń, potępienia. Jesteśmy zbyt
grzeszni. Tym bardziej winniśmy przylgnąć do Jezusa, który wciąż wyzwala nas
z niewoli grzechu.

Zasłanianie krzyży i obrazów
W Wielkim Poście od V Niedzieli zasłania się krzyże i obrazy. Zwyczaj ten
znano i praktykowano już w XIII w. Krzyże były wówczas bardzo bogato ozdabiane
klejnotami i drogimi kamieniami na znak zwycięstwa i chwały Zbawiciela. Postać
Chrystusa wyrażała nie tyle umęczonego, co zwycięskiego Zbawiciela, często
w szatach królewskich, ze złotą koroną na głowie. Tymczasem treścią rozważań
dwóch ostatnich tygodni przed Paschą była męka i śmierć Chrystusa. Nie
godziło się to z „paschalną wizją” krzyża. Dlatego zasłaniano go na czas rozważań
męki i ukrzyżowania Chrystusa. Konferencja Episkopatu Polski na 116 posiedzeniu
plenarnym postanowiła zachować ten zwyczaj zasłaniania krzyża i obrazów
w dwóch ostatnich tygodniach Wielkiego Postu.

Z toruńskiego Seminarium
W niedzielę, 14 lutego, w katedrze Świętych Janów w Toruniu, bp Józef
Szamocki udzielił klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu błogosławieństwa do posługi lektoratu i akolitatu. Wśród nowo ustanowionych lektorów
jest także nasz parafianin, kleryk Mateusz Wiśniewski.
Cieszymy się z kolejnego etapu w docieraniu
do upragnionego celu
i życzymy Mateuszowi
dalszego wzrostu w Bożej
łasce. A jako wspólnota
parafialna zapewniamy
o naszej modlitewnej
pamięci.
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Rekolekcje wielkopostne i spowiedź wielkanocna
Wielki Post już w starożytności chrześcijańskiej, w okresie istnienia instytucji
katechumenatu dla dorosłych (III-VII w.), był czasem szczególnie intensywnego
przygotowania do przyjęcia sakramentu inicjacji, czyli wtajemniczenia chrześcijańskiego. Chodzi tu o trzy sakramenty: chrztu, bierzmowania i przyjęcia I Komunii św.
Prawdopodobnie już w tej tradycji należy szukać korzeni organizowanych w parafiach
rekolekcji wielkopostnych kończących się spowiedzią i Komunią św. W ten sposób
wierni nie tylko duchowo przygotowują się do godnego przeżycia Paschy Chrystusa.
Równocześnie mają też okazję do wypełnienia przykazań kościelnych. Przykazania
te określają (jako minimum), że każdy wierzący katolik winien przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii św. przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym.
Celem świętych dni Wielkiego Postu jest przygotowanie do uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego. Otwórzmy nasze serca i umysły na święte teksty
liturgii tego okresu. Słuchajmy ich uważnie. Niech one ożywiają naszą wiarę
i pogłębiają świadomość religijną. Niech przyczynią się do nowego spojrzenia
na Misterium Paschalne Chrystusa, do którego świętowania nas ten czas
przygotowuje.

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
I ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
W GRUDZIĄDZU
PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
06-09 MARZEC 2016
Niedziela 6 marzec 2016
7.30
9.30
11.00
12.30
17.15
18.00
20.00

Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką dla dzieci
Msza św. z nauką ogólną
Gorzkie Żale z nauką pasyjną
Msza św. z nauką ogólną
Apel Jasnogórski
Nauka i spotkanie dla młodzieży
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Poniedziałek 7 marzec 2016
8.00

Msza św. z nauką ogólną

9.45
10.45
11.45
12.40

Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. IV – VI
Spotkanie z nauka rekolekcyjną dla Gimnazjum
Spotkanie z nauka rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. I – III
Spotkanie z nauka rekolekcyjną dla Liceum

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla Rodziców dzieci komunijnych i Rodziców młodzieży
do bierzmowania

Wtorek 8 marzec 2016
8.00

Msza św. z nauką ogólną

9.45
10.45
11.45
12.40

Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. IV – VI
Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Gimnazjum
Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. I – III
Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Liceum

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi świętej
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla małżonków

Środa 9 marzec 2016
8.00

Msza św. z nauką ogólną

9.45
10.45
11.45
12.40

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. IV – VI
Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Gimnazjum
Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. I – III
Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Liceum

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazja do spowiedzi świętej
18.00 Msza św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji
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Obchody drugiej rocznicy śmierci
ks. kanonika Janusza Majewskiego
W środę, 17 lutego, nasza wspólnota parafialna obchodziła drugą rocznicę śmierci
pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła, ks. kanonika Janusza
Majewskiego. Obchody rozpoczęły się Mszą św., a ich dopełnieniem było nadanie
imienia „Rondo Ks. Janusza Majewskiego” skrzyżowaniu z ruchem okrężnym
niedaleko naszej świątyni.
Na wieczornej Mszy św. zebrało się w naszej świątyni wielu Parafian i Gości, a
wśród nich Prezydent Grudziądza, pan Robert Malinowski, Radni Miasta Grudziądza,
Rodzina Ks. Majewskiego, Dyrekcje szkół położonych na terenie parafii, przedstawiciele innych instytucji. Eucharystii przewodniczył dziekan dekanatu Grudziądz II,
ks. prałat Henryk Kujaczyński. Koncelebrowali ją kapłani związani ze zmarłym
Proboszczem, a także Ks. Proboszcz, który na początku serdecznie przywitał
wszystkich zebranych. W homilii Ks. Dziekan nawiązywał do ronda i głębokiej symboliki koła. Bo życie Ks. Kanonika Majewskiego zatoczyło się kołem – z Grudziądza
wyszedł i do niego powrócił, by zgodnie z wolą Bożą budować kościół materialny
i duchowy na Rządzu. Podobnie jest z życiem każdego człowieka, który zatacza koło
od Boga wychodząc i do Niego powracając. Ks. Kujaczyński ukazał także czas postu
jako kolejny powrót szansy danej nam przez Boga na nawrócenie. A nawiązując do
życia Zmarłego przypomniał Krzyż Jezusowy, który stanął na terenie kościelnym jako
pierwszy element po powołaniu parafii.
Po Mszy św. przedstawiono krótki życiorys Ks. Kanonika Janusza Majewskiego,
a przedstawicielka parafii i jedna z pomysłodawczyń inicjatywy - Pani Wiesława
Siatkowska, odczytała uchwałę Rady Miasta Grudziądzu o nadaniu imienia rondu.
Następnie głos zabrała przedstawicielka Rodziny, po czym wszyscy uczestnicy liturgii
udali się do Ronda, by tam Prezydent Miasta i Rodzina odsłonili tablice z dedykowaną
nazwą. Uroczystość zakończyła się przy grobie Zmarłego Proboszcza wspólną
modlitwą poprowadzoną przez Ks. Proboszcza oraz
złożeniem kwiatów i zapalonych zniczy. Parafianie
ofiarowali kolejne Msze św., które sprawowane są
każdego 17-go dnia miesiąca o godz. 18.00. Z okazji
2-giej rocznicy śmierci przygotowano także wystawę
zdjęć wspominających Zmarłego.
Ks. Andrzej
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Poniedziałek 7 marca
8

00

18

00

8

00

18

00

8

00

18

00

Poniedziałek 14 marca

1. +Wojciecha Polcyna w 3.r.śm.
2. ++Franciszka w 17.r.śm. Klary i Jana
++z rodziny Dłużewskich i Wesslów

8

00

18

00

8

00

18

00

8

00

18

00

Wtorek 8 marca

1. +Bolesława Lisa w dn. ur. oraz
++rodziców i rodzeństwo
2. +Leszka Jasińskiego ++Rozalii,
Józefa, Eugeniusza Samorajczyk
+Stanisławy Wójcik

18

00

1. +Bernarda
2. +Anny Karpiuk i ++rodzeństwa

00

18

00

+Moniki Rombalskiej w 2.r.śm.

Czwartek 17 marca

+Benedykta Polakowskiego

8

00

o Boże Miłosierdzie i łaskę nieba dla
++Patryka, Jerzego, Mirosławy i Jerzego

18

00

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

Piątek 11 marca
8

++Krystyny i Zbigniewa Maskulak

Środa 16 marca

Czwartek 10 marca
00

++Marianny i Edwarda Zielińskich w r.śm.

Wtorek 15 marca

+Mieczysława Kusaka ++Ireny i
Czesława ++z obojga stron

Środa 9 marca

8
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Piątek 18 marca

++rodziców; Bronisławy i Stefana
Jaranowskich w 48.r.śm. +Stefana
Wąszkowskiego
1. +Zygmunta Pawłowskiego ++z rodziny
Oswald i Mozler
2. +Radosława Rutkowskiego w 27.r.ur.

8

00

18

00

Sobota 12 marca

Sobota 19 marca

+Marka Krawczyka w 1.r.śm. ++rodziców;
Bronisławy, Walentego, Bronisława ++z
obojga sttron

8

00

1. ++Eleonory i Barbary Mańczak w r.śm.
++z rodzin
2. ++Haliny i Witolda Dłużyńskich oraz
++Mirosławy, Franciszka i Marii Stencel i
rodziców z obojga stron

18

00

+Józefa Tek lińskiego ++rodziców z
obojga stron

zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

7

30

dziękczynna w 40.r.ślubu Krystyny i
Zdzisława

30

+Edmunda Ranisza w 2.r.śm.

9

30

11

00

+Arkadiusza Michalaka w 18.r.śm.

11

00

12

30

+męża Zdzisława w 3.r.śm. ++rodziców i
dziadków z obojga stron i ++z rodziny

12

30

++Teresy, Mieczysława Gadek, ++z
rodziny Gadek i Ozimek

18

00

dziękczynna z prośbą o bł. Boże opiekę
MB i łaskę zdrowia dla Heleny Misiak w
81.r.ur.

18

00

+Elżbiety Świszczorowskiej

8

00

18

00

7

30

9

Niedziela 13 marca

Niedziela 20 marca
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++rodziców; Marii i Bernarda Urbańskich,
dziadków Agnieszki i Antoniego
Dębskich, brata Romana, bratanków
Andrzeja i Krzysztofa
++Bartłomieja, Henryka
Lewandowskiego, Lidii i Jerzego
Kasilewskich
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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
06.03.2016 – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
13.03.2016 – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
13.03.2016 – III rocznica wyboru papieża Franciszka
19.03.2016 – Św. Józefa Oblubieńca NMP – UROCZYSTOŚĆ

19.03.2016 – Spowiedź wielkanocna z zaproszonymi kapłanami

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.
____________________________________________________________________________________________________________________

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na uroczystości
nadania imienia Rondu ks. Janusza Majewskiego, za złożone ofiary na kolejne
comiesięczne Msze święte, które odprawiamy każdego 17. dnia miesiąca
w intencji śp. Ks. Janusza Majewskiego. Szczególne podziękowania
Paniom Wiesławie Siatkowskiej i Grażynie Bińczyk za trud podjęty
w organizację tej uroczystości.
Wasi Duszpasterze
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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