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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

20.03.2016 NIEDZIELA PALMOWA,
CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
Pokój w niebie i chwała na wysokościach (Łk 19,38)
Dziś razem z Panem wjeżdżamy do Jerozolimy i jesteśmy świadkami inauguracji
królestwa mesjańskiego. Witamy Jezusa tak samo jak ówcześni – jako Króla, który
przychodzi w imię Pańskie. Z uwagą słuchamy opisu cierpiącego Sługi Bożego, czyli
Mesjasza. Jego cierpienia są również współcierpieniem całego nowego Ludu
Bożego, czyli wszystkich przynależących do Chrystusa. Opis Męki Pańskiej
(Łk 22,14 - 23,56) wprowadza nas w tajemnice Wielkiego Tygodnia, a szczególnie w wydarzenia trzech dni paschalnych.
Łukasz opisuje mękę i śmierć Jezusa
jako wielki triumf Bożego miłosierdzia.
Objawia się ono w przebaczeniu. Scena
ukrzyżowania rozpoczyna się słowami: Ojcze,
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Później
obietnica zbawienia udzielona Dobremu
Łotrowi. Jezus na krzyżu wypełnił więc w doskonały sposób to, co pozostawił nam jako
przykazanie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. On modli się i przebacza. Swoją miłością miłosierną obejmuje wszystkich, a
szczęścia wiecznego udziela tym, który szczerze się nawracają do Boga.
Tajemnice Wielkiego Tygodnia, a szczególnie żywa obecność w liturgii,
utwierdzają nasza wiarę w Boga.
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27.03.2016 NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Ujrzał i uwierzył (J 20,8)
Razem z Marią Magdaleną o brzasku przychodzimy do grobu Pana (Ewangelia
J 20,1-9). Widzimy, że jest on pusty. Wzmaga się nasza wiara w zmartwychwstanie
Jezusa. Nie stoimy jednak z założonymi rękami! Zawiadamiamy najbliższych,
krewnych, przyjaciół, sąsiadów, znajomych i ogłaszamy im radośnie: – Chrystus
zmartwychwstał! Co usłyszymy? –
Prawdziwie zmartwychwstał! Radujemy
się razem z Piotrem, bo jesteśmy świadkiem
największego cudu – spotkania z żyjącym
Chrystusem (Dz 10,34a.37-43). Radujemy
się z Pawłem i dążymy tam, gdzie jest
Chrystus (1 Kor 5,6b-8). Wyrzucamy stary
kwas, abyśmy stali się przaśni.
Pogłębiamy wiarę w zmartwychwstanie
Chrystusa poprzez uczestnictwo w liturgii,
indywidualną modlitwę, lekturę Pisma
Świętego i odpowiednie lektury.

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!

Na święta Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy radości i pokoju.
Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami,
Udziel nam radości Twego Zmartwychwstania.
Niech się okażemy Twoimi uczniami,
A stół nasz niech będzie znakiem pojednania.
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03.04.2016 II NIEDZIELA WIELKANOCNA,
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Te zaś zapisano, abyście uwierzyli (J 20,31)
Trwamy w Roku Miłosierdzia Bożego
dlatego dzisiejsza niedziela wielkanocna
wieńczy nasze pragnienia, modlitwy,
prośby, które kierujemy do miłosiernego
Pana. Z ufnością powtarzamy „miej
miłosierdzie dla nas i całego świata”.
Ciągłe powtarzanie tych samych wezwań
nie jest „chrześcijańską mantrą”, jak
twierdzą niektórzy, lecz wspaniałą modlitwą pełną zaufania, zawierzenia.
Wierzymy, iż Pan otacza nas swoją
miłością miłosierną.
Tego zawierzenia uczymy się od
Apostołów, którzy po zmartwychwstaniu
Jezusa, obdarzeni silną wiarą, dokonywali
wiele znaków i cudów (Dz 5,12-16). Stało
się tak, aby rodzący się Kościół stał się
wspólnotą sióstr i braci, którzy mają taką
samą moc jak ich Założyciel. W pierwsze
dni po zmartwychwstaniu wielu ludzi uwierzyło w Chrystusa. Przyjęli chrzest i stali
się nie tylko chrześcijanami ale gorliwymi naśladowcami Jezusa. Za pośrednictwem
Jezusa i przez dzieło Jego odkupienia, tak jak niegdyś Izrael, tak teraz Kościół stał
się ludem Boga przejmującym jego zadania.
(Ewangelia J 20,19-31). Dotykamy dziś tajemnicy spotkania Apostołów ze
Zmartwychwstałym. Pozdrawia ich słowami „Pokój wam” i pokazuje ślady męki na
swym ciele. Apostołowie uwierzyli w obecność w Zmartwychwstałego, bo Go
zobaczyli. Ponieważ Apostoł Tomasz nie był obecny, dlatego między Apostołami
wywiązała się dyskusja. Tomasz nie wierzy na słowo, lecz pragnie spotkać się
z Mistrzem. Oczekiwał na to „aż” osiem dni. Wtedy usłyszał: „Uwierzyłeś, bo Mnie
ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
My nie widzieliśmy, ale uwierzyliśmy i dlatego tym bardziej radujemy się z wiary i z
życia jako „błogosławieni”. Nasza wiara jest nie tylko darem, ale i zadaniem, gdyż
świat potrzebuje świadków wiary w Boga, którzy przykładem swego życia zaświadczą o mocy zmartwychwstania. Nie potrzebujemy więcej ani znaków, ani słów
natchnionych, ani cudów. Wystarczy nam to co, zapisano, abyśmy uwierzyli.
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Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Pańskiego
Wydarzenia naszego odkupienia według Ewangelii
Czwartek, późne godziny wieczorne: Jezus udaje się z Wieczernika do ogrodu
Getsemani, na zachodnim stoku góry Oliwnej. Droga wynosi około 1,5 km
(Mk 14,26-31)
Piątek, głęboka noc (około 2.00): pojmanie Jezusa przez straż świątynną
i żołnierzy rzymskich. Więzień zostaje przyprowadzony do pałacu rodziny Annasza,
którego jedno skrzydło prawdopodobnie zajmował arcykapłan Kajfasz, teść
Annasza (J 18,12-14). Około godz. 3.00: prawdopodobnie w pałacu Annasza
rozpoczyna się pierwszy proces Jezusa. Wysokiej Radzie (Sanhedrynowi) przewodniczy arcykapłan Kajfasz (Łk 22,54-57).
Poranek (około 5.00): rozpoczyna się drugi proces Jezusa, prawdopodobnie w
siedzibie Wysokiej Rady, w pobliżu świątyni (Mt 27,1-10).
Około godz. 6.00 (wg żydowskiego sposobu liczenia czasu – 1 godz. dnia):
Jezus zostaje przyprowadzony do Piłata, do twierdzy Antonia, przylegającej do
świątyni, aby zgodnie z prawem namiestnik Rzymu zatwierdził wyrok śmierci
wydany przez Sanhedryn (Mt 27,11-30). Godziny poranne: Piłat dowiaduje się, że
Jezus pochodzi z Galilei. Odsyła Go więc do Heroda Antypasa, zarządcy Galilei,
który w tych dniach przebywał w Jerozolimie (Łk 23,6-7).
Godziny przedpołudniowe: Herod odsyła Jezusa ponownie do Piłata. Wcześniej
wyśmiewa Go, ale nie znajduje w Nim niczego, za co musiałby skazać Go na śmierć
(Łk 23,13-15). Piłat próbuje uwolnić Jezusa. Podburzony lud wybiera Barabasza,
więc Piłat skazuje Jezusa na biczowanie i publicznie ośmiesza (Mt 27,15-26; Łk
15,15-19). Około godz. 11.00 (wg żydowskiego sposobu liczenia czasu w ciągu dnia
– ok. godz. 5): Piłat w twierdzy Antonia skazuje Jezusa na ukrzyżowanie. Ten rodzaj
kary śmierci był stosowany u Żydów niezwykle rzadko (Mt 27,24-25).
Przed południem: Jezus wyrusza na miejsce stracenia. Na wzgórze Golgota z
zamku Antonia jest około 700 metrów. Zwykle skazani pokonują ją w ciągu pół
godziny (Mt 27,31-32).

Droga Krzyżowa
Jerozolima - marzec 2012
Pielgrzymka Parafialna do Ziemi
Świętej pod przewodnictwem
duchowym śp. Księdza Proboszcza
Janusza Majewskiego.
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Godzina 12.00 (wg żydowskiego sposobu liczenia czasu – godz. 6): Jezus
zostaje przybity do krzyża, zaczyna się trzygodzinna agonia. Śmierć przez ukrzyżowanie należała wówczas do najbardziej okrutnych. Na ukrzyżowanie byli skazywani tylko niewolnicy i obcokrajowcy, nigdy obywatele rzymscy (Mk 15,22-32).
Godzina 15.00 (wg żydowskiego sposobu liczenia czasu – godz. 9): śmierć
Jezusa na krzyżu (Mt 27,45-56).
Godziny wieczorne, przed zachodem słońca: Józef z Arymatei składa ciało
Jezusa do grobu. Musi zdążyć przed zachodem słońca, potem rozpoczyna się
szabat (Mk 15,42-46).
Sobota: Piłat na żądanie faryzeuszów, zgadza się na ustawienie straży przy
grobie Jezusa (Mt 27,62-65).
Niedziela, wcześnie rano: Maria Magdalena, Maria, żona Jakuba, i Salome
zastają kamień odwalony i pusty grób (Mt 28,1-18).
Czas i miejsce wydarzeń zostały podane na podstawie badań przeprowadzonych przez biblistów.

Każdy dzień Wielkiego Tygodnia jest pełen dostojeństwa. Jednakże
Triduum Paschalne jest kulminacją przeżyć tajemnic Chrystusa uobecniających się w liturgii.
Liturgia tych trzech dni jest bez wątpienia najpiękniejsza pośród innych świąt w
Kościele katolickim. Tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
daje wiernym możliwość kontemplowania i przeżywania najważniejszych wydarzeń
historii zbawienia.
Święte Triduum Paschalne inaczej nazywamy Świętami Paschalnymi albo
Świętami Wielkanocnymi. Ta ostatnia nazwa skupia się na tym, co najważniejsze w
tym czasie – Nocy, którą określa się Wielką. Należy zdać sobie sprawę, iż Święta
Wielkanocne nie zaczynają się od rezurekcji czyli Mszy św. odprawianej w poranek
wielkanocny i nie trwają dwa dni (niedziela, poniedziałek), ale że święto to zaczyna
się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami w Wielką
Niedzielę. I nie są to trzy dni świąt, lecz jedno święto trwające trzy dni.
„Triduum” – oznacza trzy dni. Ale co znaczy „paschalne”? słowo to pochodzi od
hebrajskiego „pasach”, które tłumaczy się jako „przechodzenie, wychodzenie”. W
głębszym rozumieniu oznacza przejście z niewoli do wolności, ze śmierci do życia,
od zła do dobra, zawsze poprzez cierpienie, wyrzeczenie, ból.

Zapraszamy i zachęcamy do przeżywania tajemnic
Wielkiego Tygodnia, do żywej obecności w liturgii
Triduum Paschalego.
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W naszej wspólnocie parafialnej
Rekolekcje parafialne
Od V Niedzieli Wielkiego Postu nasza parafia przeżywała coroczne rekolekcje.
Poprowadził je ks. Sławomir Skonieczka, proboszcz parafii w Hartowcu i dyrektor
tamtejszego ośrodka rekolekcyjnego, a prywatnie kolega z roku naszego Księdza
Proboszcza. Przez cztery kolejne dni opowiadał o tajemnicy Bożego Miłosierdzia,
które zgłębialiśmy wspólnie wsłuchując się w Jezusowe przypowieści. Ostatnia nauka
to zachęta do praktykowania w swojej codzienności uczynków miłosierdzia co do
duszy i co do ciała.
Równocześnie trwały rekolekcje szkolne. Codziennie wszyscy uczniowie (od
pierwszych klas szkoły podstawowej po maturzystów z Liceum) gromadzili się
w kościele na naukach i wspólnej modlitwie. Zwieńczeniem rekolekcji szkolnych było
przeżycie Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii. Bogu niech będą dzięki
za czas tegorocznych rekolekcji!
Ksiądz Andrzej

Kurs lektorski

W naszej parafii przez kilka ostatnich sobót odbywał się kurs do posługi lektora
w zgromadzeniu liturgicznym. Brała w nim udział grupa prawie 30 ministrantów
z parafii rejonu grudziądzkiego: z Grudziądza (parafie WNMP, Podwyższenia Krzyża
Św. i św. Stanisława), Gruty, Chełmna i Wielkich Łunaw.
Organizatorem spotkań był Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej z rejonowymi duszpasterzami. Kurs lektorski w naszej parafii prowadził ks. Andrzej.
Na tych spotkaniach, przez formację duchową, liturgiczną, biblijną i fonetyczną,
ministranci przygotowywali się do nowych zadań w swoich parafiach.
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Poniedziałek 28 marca
Poniedziałek Wielkanocny

Poniedziałek 21 marca

8

18

00

00

o zdrowie i bł. Boże dla Heleny
Plutowskiej w dn.ur.

7

30

+Radosława Rutkowskiego

9

30

++Salomei i Henryka Piątkowskich i
dusze w czyśćcu

11

00

+Stanisławy Wesel w 15.r.śm.

12

30

dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże i
opiekę MB dla rodziny Rafała i Izabeli

18

00

+Danuty Welc w 1.r.śm. +E. Weiss
+Jerzego Welc

8

00

++Wandy i Tadeusza Cywińsk ich

18

00

+Mariusza Przerwy w 1.r.śm.

8

00

18

00

Wtorek 22 marca
8

00

18

00

8

00

18

00

+Mariana Plassana

Wtorek 29 marca

Środa 23 marca

++Katarzyny, Józefa (ojca i syna) i
Mieczysława

Środa 30 marca

Czwartek 24 marca
Wielki Czwartek
8

00

18

00

+Edmunda Reszkowskiego w dn.ur.

8

00

18

00

00

8

00

18

00

18

00

Sobota 26 marca
Wielka Sobota

22

00

++Jadwigi i Stanisława ++Bogusława i
Jana Tomaszewskich

o Boże Miłosierdzie dla ++Andrzeja i
Elżbiety Dziedzic

30

9

30

+Leszka Grzonkowskiego

11

00

+Wiktora Hofnera w 15.r.śm.

12

30

+Jadwigi Bąkowskiej w 4.r.śm. i ++z
rodziny

zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

Sobota 2 kwietnia
8

00

18

00

Niedziela 27 marca
Wielkanoc
7

1. +Wiesławy Wenta w 5.r.śm. ++z
obojga stron
2. ++Haliny w 2.r.śm. i Henryka w 90.r.ur.
++rodziców z obojga stron

Piątek 1 kwietnia

8

00

1. +Szymona Walawandera
2. +Kazimierza Krukowskiego w 21.r.śm.
++rodziców z obojga stron

Czwartek 31 marca

Piątek 25 marca
Wielki Piątek

8

20.03.2016

wynagrodzenie MB za grzechy
popełnione przeciwko Jej Nieskalanemu
Sercu
1. +Gerarda Ambrosiusa w 2.r.śm.
2. ++z rodziny Dąbrowskich, Kamińskich,
Łapińskich, Murawskich i dusze w
czyśćcu

Niedziela 3 kwietnia
7

30

+Edmunda Fidurskiego w 24.r.śm.
+brata Józefa

9

30

11

00

12

30

18

00
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++rodziców Małgorzaty i Franciszka
Jankowskich, ++Heleny i Eugeniusza
Cop, +brata Zenona
+Benedykta Polakowskiego (int. od
sąsiadów)
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WIELKI TYDZIEŃ 2016
20.03.2016 – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego
24.03.2016 – Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00
25.03.2016 – Wielki Piątek Męki Pańskiej;
Liturgia Męki Pańskiej; Adoracja Krzyża, godz. 18.00
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
26.03.2016 – Wielka Sobota, błogosławieństwo pokarmów,
godz. 12.00, 15.00, 16.00, 17.00

C z a s

W i e l k a n o c y

Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Ceremonie Wielkosobotnie z Procesja Rezurekcyjna - godz. 22.00.
Jest to Msza Św. najbardziej uroczysta w całym roku kościelnym.
Na obrzędy Wigilii Paschalnej przynosimy świece.
27.03.2016 – NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
Msze Święte, godz. 07.30, 09.30, 11.30, 12.30
Koniec Triduum Paschalnego
28.03.2016 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze Święte, jak w każdą niedzielę
03.04.2016 – II NIEDZIELA WIELKANOCNA,
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Tydzień Miłosierdzia Bożego
Zapraszamy i zachęcamy do przeżywania tajemnic
W i e l k i e g o Ty g o d n i a ,
d o ż y w e j o b e c n o ś c i w l i t u r g i i Tr i d u u m P a s c h a l n e g o .
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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