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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

13.11.2016 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ocalicie życie wasze (Łk 21, 5-19)
W dzisiejszej Ewangelii Jezus poucza, że nadejdzie czas zburzenia Jerozolimy.
Słuchający pytają o znaki, które mają towarzyszyć temu wydarzeniu. W odpowiedzi
nie słyszą jednak o znakach zapowiadających zburzenie świątyni, lecz o drugim
przyjściu Pana.
Znaki czasów, które zapowiadał Chrystus, spełniły się. Z historii Kościoła wiemy,
że wrogowie Chrystusa prześladowali Jego uczniów i cały Kościół. Potem miało
miejsce zburzenie Jerozolimy, wybuch wojny żydowskiej. Dlatego krytycznie
obserwujemy świat i współczesne znaki czasów, które interpretujemy zgodnie
z nauczaniem Kościoła: Biblią, Tradycją i Magisterium Kościoła.
Czy napawa nas lękiem świadomość, że oto na naszych oczach wypełniają się
słowa Jezusa, zapowiadające koniec świata? Przed końcem roku liturgicznego
Jezus zwraca naszą uwagę na koniec świata. Mówi jednak o tym nie po to, aby
wzbudzać lęk, lecz przeciwnie - wielką nadzieję. Zapewnia On, że wśród najgorszych
kataklizmów nie zginie nawet włos z waszej głowy. Mamy być wytrwali, bo dzięki
temu zyskamy życie.
Jezu, każde Twoje słowo biorę sobie do serca, gdyż ono jest moim umocnieniem we wszelkich przeciwnościach. Udziel mi Twego Ducha, abym mógł
świadczyć o prawdzie Twej Ewangelii.
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20.11.2016 JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
On nic złego nie uczynił. On króluje przez miłość
(Łk 23, 35-43)
Oddajemy dziś cześć Jezusowi Chrystusowi,
Królowi Wszechświata. On, który nic złego nie
uczynił, a wręcz przeciwnie – spełniał same
dobro, został wydany na śmierć przez ukrzyżowanie. Ta chwila jest dla całego świata momentem zwrotnym, najważniejszym, niezrozumiałym, trudnym do zaakceptowania.
Zapisana w Ewangelii scena męki Chrystusa
jest również trudna do przyjęcia. Oto gdy
Chrystus umiera na Krzyżu, członkowie
Wysokiej Rady drwią z Niego, mówią, że „On jest
Mesjaszem”. Także żołnierze szydzą, mówiąc,
że jest „Królem żydowskim”. Jeden ze złoczyńców kpi, a drugi w chwili męki wyznaje swą winę i zarazem niewinność, nawraca się
i okazuje wiarę w Chrystusa. Do niego mówi Pan: „Zaprawdę powiadam ci: dziś ze
Mną będziesz w raju”.
Każde ziemskie królestwo przemija i każda ziemska potęga upada, a Chrystus
Król żyje i wszystko w Nim istnieje. On króluje przez miłość, a nie przez rozkazy
i ustawy. Dlatego pragnie, aby wszyscy byli w Jego królestwie i swoim słowem
wprowadza tego, kto szczerze się nawraca. Jezus ma więc władzę, ale objawia ją
jako niewolnik ofiarowany za każdego z nas, bo królestwo Jego nie jest z tego świata.
Chrystus Król czeka na nas cierpliwie na krzyżu, abyśmy zapragnęli Jego panowania. Cierpliwie, bo jest innym królem niż wszyscy pozostali władcy. Jeszcze w godzinie śmierci daje On każdemu z nas szansę na nawrócenie.
Chryste, nawet w obliczu śmierci szukasz zabłąkanej owcy i przyprowadzasz ją do owczarni. Taka jest Twoja pełna miłości królewska władza. To dzięki
niej otwierasz bramy królestwa.
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Wszyscy święci balują na Rządzu
W niedzielę, 23 października po Mszy Świętej dla dzieci, o godz. 11:00 dla
naszych najmłodszych parafian odbył się Bal Wszystkich Świętych.
Dzieci, uprzedzone o planowanym wydarzeniu przybyły w pięknych przebraniach
już na Mszę Świętą, dzięki czemu nasz kościół wypełnił się masą świętych i aniołów
spośród których, część została nam już przedstawiona przez ks. Sławka podczas
spotkania z dziećmi w kościele. Jednak prawdziwa zabawa rozpoczęła się po Mszy,
kiedy dzieci w swoich pięknych przebraniach przeszły do sali parafialnej, gdzie
czekały na nie specjalnie przygotowane gry, zabawy przy muzyce i oczywiście
uwielbiane przez dzieci upominki. Na rozpoczęcie nie mogło oczywiście zabraknąć
przedstawienia się imieniem świętego za którego przebrały się dzieci a zarazem
podziwiania ich bardzo pomysłowych strojów. I tak podczas naszego parafialnego
balu wszystkich świętych, niesamowitą okazję do spotkania się, mieli święci
z różnych epok, bowiem w naszym gronie nie zabrakło najbliższych Panu Jezusowi
osób jak Maryja, św. Józef, św. Anna, jak i wielu innych świętych w gronie których,
znaleźli się m.in. św. Mikołaj, św. Michał Archanioł, św. Daria, św. Łucja, św. Patrycja,
św. Matka Teresa z Kalkuty, bł. Stefan Wincenty Frelichowski, św. Jadwiga, św.
Joanna Beretta Molla, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bł. Karolina Kózkówna i wielu
innych, których otaczał cały krąg aniołów.
Podczas przygotowanych zabaw dzieciom nie zabrakło mnóstwa radości, emocji
oraz odrobiny zdrowej rywalizacji w pogoni do oczekujących na nie nagród.
Oczywiście skoro był to bal to nie mogło na nim zabraknąć również tańców prowadzonych przez Panią Luizę, która na czas balu zamieniła się w św. Jadwigę Królową,
a wspólna zabawa przynosiła dzieciom całą masę radości widoczną na ich twarzach,
na których zagościły piękne uśmiechy.
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Kulminacyjnym punktem naszego balu było rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przebranie, którym okazał się strój św. Matki Teresy z Kalkuty. Oczywiście wszystkie przebrania były bardzo pomysłowe i starannie przygotowane przez dzieci, dlatego
w nagrodę wszystkie z nich zostały obdarowane słodkimi upominkami.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej wspólnej zabawie.
Serdeczne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy zadbali o udział dzieci
w balu wszystkich świętych i wspomogli je w przygotowaniu strojów. Żywimy wielką
nadzieję, że poprzez naszą wspólną zabawę w dzieciach zakiełkuje bądź wzrośnie
kult do świętych i błogosławionych, a udział w balu wszystkich świętych stanie się dla
nich znakomitą alternatywą dla Halloween.
Dziękujemy również wszystkim, którzy wspomogli nas w organizacji balu wszystkich świętych. Szczególne podziękowania kierujemy do ks. proboszcza i księży
wikariuszy, którzy nie tylko materialnie, ale co dla nas szczególnie ważne - dobrym
słowem i życzliwą postawą wspierali nas w organizacji tego wspólnego święta radości
dla naszych najmłodszych parafian.
Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok i ponownie będziemy się wspólnie
radować, a przykłady wybranych przez dzieci świętych staną się dla nich okazją do
naśladowania w codziennym życiu.
Magdalena Rombalska
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DRODZY PARAFIANIE
Z radością w sercu dzielę się z wami wiadomością, że nasz parafianin, długoletni
ministrant i lektor, Paweł Nastrożny, w czerwcu tego roku, po odbytej rocznej formacji
diecezjalnej, otrzymał z rąk ks. bp. Józefa Szamockiego posłanie do posługi stałej lektoratu. Myślę, że jest to wielka radość i wyróżnienie całej naszej wspólnoty parafialnej, a szczególnie dla samego Pana Pawła, tym bardziej że kontynuuje On dalszą
formację do przyjęcia posługi akolitatu. Panu Pawłowi gratulujemy i życzymy Bożego
błogosławieństwa w dalszej formacji.
Wasz proboszcz
Ks. Waldemar Deuter

Posługa stałego lektoratu w Polsce
Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz
mocniej działało w sercach ludzkich (z ceremonii ustanowienia lektorów stałych).
Słowo „lektor” pochodzi z języka łacińskiego: legere (czytać) i oznacza osobę
odczytującą na głos teksty biblijne lub liturgiczne podczas Mszy Świętej
i innych nabożeństw. Zwyczaj czytania Pisma Świętego podczas liturgii został przez
chrześcijaństwo przejęty z tradycji żydowskiej. Później, w Kościele starożytnym
świeccy lektorzy (mężczyźni) czytali Słowo Boże podczas Eucharystii.
Około V stulecia urzędy kościelne takie jak: ostiariat, lektorat, egzorcystat, akolitat
i subdiakonat stały się wyłącznie stopniami prowadzącymi do kapłaństwa. Zaliczono
je do święceń niższych, dla odróżnienia od święceń wyższych (diakonatu, prezbiteratu i biskupstwa), związanych bezpośrednio z posługą sakramentalną.
Znaczącą reformę w tym względzie przyniósł wiek XX. W 1972 r. papież Paweł VI
w Motu proprio Ministeria quaedam zniósł w Kościele rzymskokatolickim
święcenia niższe oraz subdiakonat (od XI w. pierwsze ze święceń wyższych),
pozostawiając jedynie lektorat oraz akolitat i zaliczając je do posług, które mogą
być powierzane wiernym świeckim, a więc przestają być zastrzeżone wyłącznie
dla kandydatów do sakramentu kapłaństwa.
W Polsce posługę stałego lektora i stałego akolity wprowadził II Synod Plenarny,
którego uchwały weszły w życie w 2001 r. W dokumencie o liturgii wymieniono
następujące warunki dla kandydatów: „ukończony 25. rok życia, dobra opinia,
posiadanie odpowiednich przymiotów i przygotowanie do swoich zadań poprzez
formację”. W 2007 r. Episkopat Polski przyjął „Instrukcję w sprawie udzielania posługi
lektora i akolity świeckim mężczyznom”. Określono wówczas zasady formacji
kandydatów do tych posług oraz wyraźnie zaznaczono, że dotyczą one mężczyzn,
którzy nie zamierzają przyjmować sakramentu święceń kapłańskich.
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Mogą więc być już żonaci lub bez jakichkolwiek przeszkód później wstąpić
w związek małżeński i założyć rodzinę. Dla takich osób lektorat i akolitat stają się
formą realizacji życiowego powołania w Kościele. Hierarchicznie pierwszą, niższą
posługą, przewidzianą przez prawo kościelne dla wiernych świeckich, jest lektorat
stały. Eucharystia składa się z dwóch podstawowych części: Liturgii Słowa i Liturgii
Eucharystycznej. W sposób szczególny zadania lektora odnoszą się do pierwszej
z nich – posługi przy stole Słowa. Lektor jest ustanowiony wykonywania czytań
z Pisma Świętego (za wyjątkiem Ewangelii), może podawać intencje modlitwy
powszechnej oraz przygotowywać komentarze i inne niezbędne wyjaśnienia,
kierując uczestnictwem wiernych w liturgii. W zakresie powyższych praw nie różni
się on od „lektora”, jako stopnia w Liturgicznej Służbie Ołtarza (kandydaci, ministranci, lektorzy). Kościół dokonuje jednak wyraźnego rozróżnienia na: lektorów –
ministrantów Słowa (najczęściej chłopców), którym udziela się błogosławieństwa do
funkcji czasowej i lektorów (mężczyzn po 25. roku życia), którzy po przejściu formacji
są przez biskupa diecezjalnego ustanawiani do posługi stałej. Jednocześnie właśnie
stali lektorzy (ustanowieni) mogą spełniać szereg innych funkcji, we współczesnym
rozumieniu wiernych w Polsce wręcz nieprawdopodobnych. Są to m.in.: przewodniczenie nabożeństwom (Różaniec, Droga Krzyżowa itp.), prowadzenie podczas
pogrzebu stacji w domu zmarłego (w kaplicy pogrzebowej) oraz stacji na cmentarzu
(pochówek). Ponadto stali lektorzy mogą święcić pokarmy (np. na stół wielkanocny)
czy pojazdy (we wspomnienie św. Krzysztofa) itp. Poza liturgią do zadań stałego
lektora należy m.in. przygotowywanie wiernych do godnego przyjęcia sakramentów
świętych. Formacja, którą przechodzą kandydaci, składa się z części duchowej,
intelektualnej i praktycznej. Jej najważniejszym elementem jest pierwsza
z wymienionych: udział w rekolekcjach, dniach skupienia i ćwiczenia indywidualne.
Po przyjęciu posługi lektorzy podejmują formację stałą. Strojem liturgicznym lektora
jest alba. Należy zaznaczyć, że lektorzy ustanowieni nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Ich stała służba jest odpowiedzią na indywidualne powołanie.
Paweł Nastrożny
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Poniedziałek 14 listopada
8

00

Poniedziałek 21 listopada

+ Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)
1. O powrót do zdrowia i opiekę Matki
Bożej oraz o wszystkie potrzebne Dary
Ducha Św. dla Aleksandry – int. od
przyjaciół
2. dziękczynna z prośbą o zdrowie i
błogosławieństwo Boże dla Teresy, Marii,
Wojciecha, Heleny, Nikodema i ich
rodziców

18

00

8

00

+ Krystyna, Jan, Andrzej Rapaccy i zmarli
z rodziny

18

00

1. + Za dusze potrzebujące pomocy
(greg. 15)
2. + Henryk Lipski – int. od sąsiadów i
lokatorów

8

00

18

00

8

00

18

00

Wtorek 15 listopada

18

00

00

1. + Tadeusz Kaczmarek i Genowefa
Kaczmarek
2. + Kazimiera Stachura, Bogdan
Stachura, rodzice Bronisława (k) i Teodor
Kasiorkiewicz, Janina i Zygfryd
Ciechanowscy

18

00

+ Za dusze potrzebujące pomocy (greg.
24)
1. + Anna Lis
2. + Włodzimierz

Czwartek 17 listopada
8

8

18

00

+ ks. Kan. Janusz Majewski – int. od
parafian

18

00

Piątek 18 listopada

18

+ Za dusze potrzebujące pomocy (greg.
18)

Piątek 25 listopada
8

00

18

00

Sobota 19 listopada
8

00

18

00

+ Za dusze potrzebujące pomocy (greg.
19)

1. +Zygmunt Opatecki (30 rocz. śm) i
Wojciech Wasiewski (2 rocz. śm)
2. rezerwacja

1. + Za dusze potrzebujące pomocy
(greg. 23)
2. + Rodzice Grabowscy i Banieccy i
zmarli o obojga stron

Czwartek 24 listopada
00

00

1. + Za dusze potrzebujące pomocy
(greg. 22)
2. + Bronisława Garajdowska (2 rocz.
śm)

00

8.00 Za dusze potrzebujące pomocy
(greg. 17)

rezerwacja

rezerwacja

8

00

00

1. + ks. kan. Janusz Majewski w dniu
imienin – int od p. Dedkowskich
2. + ks. Kan. Janusz Majewski – int od
Margaretek

Środa 23 listopada

+ Za dusze potrzebujące pomocy (greg.
16)

8

+ Za dusze potrzebujące pomocy (greg.
21)

Wtorek 22 listopada

Środa 16 listopada
8

13.11.2016

do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo
dla rodziny, parafii, Ojczyzny i za
kapłanów
1. + Leokadia, Kazimierz, Stefan
Sikorscy, ks. Jan oraz zmarli z rodziny
Bartlewicz
2. + Za dusze potrzebujące pomocy
(greg. 25)

Sobota 26 listopada
8

00

18

00

Niedziela 20 listopada

1. Jerzy Nowakowski, rodzice
Czaplewscy i Nowakowscy
2. + Za dusze potrzebujące pomocy
(greg. 26)
1. + rodzice Maria i Jan
2. dziękczynna z prośbą o
błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia
dla Władysławy Durzyńskiej w 90 rocz.
urodzin

Niedziela 27 listopada
1. Dziękczynna z prośbą o
błogosławieństwo Boże dla Teresy i
Romana w 35 rocz. Ślubu
2. + Za dusze potrzebujące pomocy
(greg. 27)

7

30

+ Za dusze potrzebujące pomocy (greg.
20)

7

30

9

30

+ Kazimierz Łukaszewski (11 rocz. śm) i
zmarli z rodziny

9

30

+ Czesława (k) i Zdzisław Kukielscy

11

00

+ Salomea (z ok. imienin) i Henryk
Piątkowscy i dusze w czyśćcu cierpiące

11

00

+ z rodziny Pękałów, Stypułów, Hagenau

12

30

+ Urszula Cytarska (11 rocz. śm) i
Franciszek (33 rocz. śm)

12

30

+ Adam, Janina Kwiatkowscy,
Mieczysław i Bogusława (k) Polenik
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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)
13.11.2016 – XXXIII Niedziela Zwykła
19.11.2016 – Uroczystość Jubileuszowego przyjęcia Jezusa za Króla
i Pana.
Główne uroczystości związane z tym wydarzeniem odbędą się w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Rozpoczną się one o godz. 10:00, a ich
kulminacyjnym punktem będzie Liturgia Mszy Świętej o godz. 12:00. Jubileuszowy
Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym
Sakramencie. Ci z nas, którzy nie wybiorą się do Łagiewnik, będą mogli śledzić to
ważne wydarzenie w mediach.

20.11.2016 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Tego dnia we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce, każdy będzie
mógł osobiście i razem z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego,
dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

21.11.2016 – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

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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