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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

27.11.2016 I NIEDZIELA ADWENTU
Czujność naszą cnotą (Mt 24, 37-44)
Na początku Adwentu Kościół przypomina
nam o Paruzji, czyli ponownym przyjściu Pana na
końcu czasów i zachęca do czujności, wierności,
wyciszenia i modlitewnego przygotowania.
Jezus w Ewangelii odwołuje się najpierw do
czasów Noego. Były to podobnie jak dzisiaj czasy
„zsekularyzowane”. Codzienność i przyjemności
nie pozwalały koncentrować się na sprawach
ducha ani dostrzegać widocznych znaków Boga. Przypomnienie czasów Noego nie
ma służyć lękowi, ale być zachętą do świadomego czuwania i wytrwałości. Życie
duchowe jest czuwaniem, oczekiwaniem, nadzieją. Jest przeciwieństwem bierności,
duchowej apatii, lenistwa. Serce nie lubi pustki. Kiedy pojawia się pustka pragnie
ją czymś zapełnić. Gdy nie ma wartości głębszych, duchowych, ich miejsce zajmą
sprawy drugorzędne: codzienne sprawy, obowiązki, troski, zmartwienia, lęki, a także
radości, zmysłowe przyjemności, namiętności, pokusy, grzechy… Konsekwencją
jest rutyna i urządzenie się w przeciętności.
Lekarstwem na pustkę, nudę, bierność i apatię duchową jest modlitewne czuwanie: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch wprawdzie
ochoczy, ale ciało mdłe”.
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Zastanówmy się dzisiaj, co czuję, myśląc o spotkaniu z Jezusem w chwili
śmierci? Co chciałbym Mu powiedzieć? Za co dziękować? Za co przepraszać? O co
prosić? A co Jezus chciałby mi powiedzieć?
Panie, rozpoczynam nowy rok liturgiczny od szczerego przejęcia się Twoim
słowem. Muszę nie tylko pamiętać, że ponownie przyjdziesz, ale być zawsze
dobrze przygotowanym na spotkanie z Tobą.

04.12.2016 II NIEDZIELA ADWENTU
Głos wołającego na pustyni (Mt 3, 1-12)
Jan Chrzciciel utożsamił się całkowicie z
życiem i misją Jezusa. Ewangelista Mateusz
odnosi do niego słowa Izajasza, nazywając go
„głosem wołającego na pustyni”. Jest to głos inny,
szczególny, niezwykły, bo wzywa do prostowania
ścieżek Panu. I jest to głos skuteczny. Do Jana
przychodziły tłumy ludzi, prosząc o chrzest
i pytając: „cóż mamy czynić”? (Łk 3, 10).
Co takiego szczególnego w Janie przyciągało ludzi? Przede wszystkim prostota
i autentyzm znajdujące wyraz w jego nauczaniu. Jan nie zabiega o niczyją sympatię.
Mówi to, co czuje. W swoich wystąpieniach nie
czuje się od nikogo zależny. Jest wolny wewnętrznie.
Jan jest człowiekiem głębokiej pokory. Nie
skupia uwagi na sobie, nie chce być podziwiany, nie
wywołuje sensacji, nie interesuje go wielkość, nie
dąży do sukcesu, prestiżu. Swoją misję rozumie
jako „umniejszanie”. Wskazuje Jezusa i umniejsza
się, aby On „mógł wzrastać”. Nie przesłania Jezusa
sobą, ale schodzi na bok, by zrobić miejsce Innemu.
Stwierdza pokornie, że za Nim idzie „Mocniejszy”,
któremu nie jest godny nosić sandałów. Pokora
Jana jest jego wielkością. Jest on głęboko świadomy swojego miejsca i swojej misji w życiu.
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Postawa i życie Jana mogą być bodźcem do refleksji nad naszym przeżywaniem
Adwentu. Jesteśmy nieustannie bombardowani przez „głosy świata”: reklamy,
zysku, sukcesu, sprytu, kalkulacji, komfortu, przyjemności, politycznych haseł.
Tymczasem w tym okresie trzeba nam „odsunąć się na pustynię”, oderwać się od
codziennej rzeczywistości, zabiegania, niepokoju, nabrać dystansu do codziennych
zmartwień, lęków…
Przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy dokładamy wysiłku, częstokroć
jakże wielkiego, aby zdjąć brudne firany, dywany obrusy i starannie wysprzątać
mieszkanie. Czy jednak znajdziemy czas, aby zrobić rachunek sumienia, wzbudzić
żal za grzechy i iść do spowiedzi? Przyjmijmy w tym czasie tą szczególną łaskę
i zostawmy brud swojego serca u kratek konfesjonału, obmywając się w zdrojach
Bożego Miłosierdzia.
Aby móc dawać dobro duchowe innym trzeba być samemu napełnionym
Bogiem, a nie jest to możliwe bez ciszy, modlitwy, kontemplacji Boga w samotności.
Jakich „głosów” słucham w codzienności? Jakim „głosem” jestem ja? Jakie miejsce w tym Adwencie będzie moją „pustynią?” Co w moim myśleniu wymaga zmiany?
Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroków, idę do Ciebie drogą, którą
z wysiłkiem staram się wciąż prostować i czynić gładką. Daj mi cierpliwość do
samego siebie, abym na niej nie ustał.

Radosne świętowanie
w naszej wspólnocie parafialnej
5 listopada w naszej wspólnocie parafialnej radośnie świętowaliśmy imieniny
jednego z naszych wikariuszy – ks. Sławomira Sobierajskiego.
Z tej okazji w tym dniu o godz. 18:00 została odprawiona Msza Święta, którą
ks. proboszcz sprawował w intencji potrzebnych łask i Bożego błogosławieństwa dla
ks. Sławka.
Wspólna modlitwa licznie zgromadzonych parafian, której oczywiście najważniejszym punktem była Eucharystia, składana z pewnością przez wielu z nich
w intencji łask Bożych dla ks. Sławka została zakończona złożeniem życzeń i wręczeniem kwiatów oraz radosnym śpiewem zgromadzonych parafian.
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Księdzu Sławkowi jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego, obfitości łask
Bożych, Darów Ducha Świętego, Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na
dalszej drodze posługi kapłańskiej, składając jednocześnie serdeczne podziękowania za dotychczasową ofiarną posługę w naszej parafii.

Symbole i zwyczaje Adwentu
27 listopada 2016 r. po raz kolejny rozpoczynamy Adwent – czas skupienia
i radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem
na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych
serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.
Większość z nas doskonale zna i bez zawahania potrafi wymienić symbole Adwentu
takie jak świeca roratnia czy wieniec adwentowy, jednak warto bliżej przyjrzeć się ich
znaczeniu i ukrytej symbolice.
WIENIEC ADWENTOWY
Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie
umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań lub
posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w
trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny,
która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.
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ŚWIECA RORATNIA
Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę,
a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat.
Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub
przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka
mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia
mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa
Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża.
RORATY
W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami.
Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper...
(Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel.
Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój
duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na
świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony,
by zaświecić je podczas Mszy Świętej i wędrować z tym światłem do domów.
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona
Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw
Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie
przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną
świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim
przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów
jestem na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na
przyjście Pana.
W Adwencie zapraszamy na roraty dla dorosłych od poniedziałku do soboty
o godz. 6:45, zaś roraty dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:00.
Szczególną prośbę kierujemy do rodziców by zadbali o udział dzieci w roratach.
Niech ten czas stanie się dla dzieci radosnym oczekiwaniem wraz z Matką Bożą na
nadejście Zbawiciela.
W trakcie rorat dzieci będą otrzymywały kolejne elementy układanki, która
z pewnością po zakończeniu rorat będzie dla nich dużą radością.
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Święty Andrzeju, módl się za nami
Św. Andrzej Apostoł to jeden z
dwunastu apostołów, według świadectwa
Ewangelii Pierwszy Powołany spośród
apostołów, rodzony brat św. Piotra,
męczennik, święty Kościoła katolickiego i
prawosławnego.
Andrzej pochodził z żydowskiej rodziny
rybackiej z Betsaidy nad Jeziorem
Galilejskim (Jezioro Tyberiadzkie; również
Genezaret) ale mieszkał w Kafarnaum
razem z bratem - św. Piotrem. Początkowo
był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego
wpływem poszedł za Jezusem Chrystusem, gdy ten przyjmował chrzest w
Jordanie. Andrzej nie tylko sam przystąpił
do Chrystusa, ale przyprowadził także
swojego brata, św. Piotra.
Św. Andrzej jako pierwszy z Apostołów,
po Zesłaniu Ducha Świętego głosił
Ewangelię w Bizancjum, a następnie w
miastach Azji Mniejszej, Tracji, Scytii,
Grecji, Abchazji i na wybrzeżach Morza
Czarnego.
Za swe nauki apostoł Andrzej został
skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł w greckim Pátrai (obecnie Patras),
według różnych źródeł, w 62, 65 lub 70 roku. Rozpięto go na krzyżu mającym kształt
litery X. Jest to pierwsza litera słowa „Chrystus” w języku greckim od Χριστός,
'Christos' (Pomazaniec). Krzyż został później nazwany krzyżem świętego Andrzeja.
30 listopada w Kościele katolickim obchodzimy liturgiczne wspomnienie
św. Andrzeja Apostoła. Za Jego wstawiennictwem wypraszajmy wszystkie
potrzebne łaski.
W naszych modlitwach pamiętajmy szczególnie o tych, którym św. Andrzej
patronuje – naszemu Panu kościelnemu Andrzejowi Zarembie oraz do niedawna
posługującemu w naszej parafii ks. Andrzejowi Jankowskiemu.
Z okazji imienin składamy solenizantom serdeczne życzenia zdrowia, obfitości
łask Bożych oraz opieki Matki Bożej na każdy dzień, jednocześnie dziękując za
ofiarną posługę w naszej parafii.
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Poniedziałek 28 listopada
6

45

18

00

Poniedziałek 05 grudnia

+ Za dusze potrzebujące pomocy (greg.
28)

6

45

1. + Genowefa Kućma (2. rocz.śmierci) i
rodzice z obojga stron
2. + Roman ( w rocz. śm), Benedykt i
Rafał

18

00

Wtorek 29 listopada
6

45

18

00

6

45

18

00

6

45

18

00

6

45

18

00

6

45

18

00

Środa 30 listopada
6

18

00

6
18

00

6

45

18

00

1. Dziękczynna za 80 lat życia z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla rodziny
2. + Andrzej Szliszka w dniu imienin – int.
od pracowników z ZUS

1. + Jadwiga Baniecka i mąż Klemens
2. + Elżbieta Karaszewska – int.
popogrzebowa

18

00

7

30

9
11

1. zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata
2. + Henryk Lipski – int. popogrzebowa

45

18

00

+ Barbara Szyling (w 1. rocznicę śmierci)

7

30

30

rezerwacja

9

30

00

+ rodzice Elżbieta i Ryszard Maniewscy

1. +Helena, Edmund, Piotr Bittner,
Czesław i Modesta Roman
2. + Bolesław ( w rocz. śm) i rodzice z
obojga stron

Niedziela 04 grudnia

12
18

00

+ Jerzy Wrzyszcz – popogrzebowa

Sobota 10 grudnia

+ Wynagrodzenie Matce Bożej za
grzechy popełnione przeciwko Jej
Niepokalanemu Sercu

6

30

+ Lidia, Helena, Wiktor, Marian i Feliks
Rymaccy

Piątek 09 grudnia

+ Bernard

Sobota 03 grudnia
45

1. + Estera Rodziewicz – popogrzebowa
2. Dziękczynna z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki
Bożej dla Mikołaja w 9. rocznicę urodzin,
jego rodziców i siostry

Czwartek 08 grudnia

+ Lech i Beata

Piątek 02 grudnia

6

+ Andrzej Dziedzic w 40. rocznicę
śmierci; + Elżbieta o Boże Miłosierdzie

Środa 07 grudnia

+ Za dusze potrzebujące pomocy (greg.
30)

Czwartek 01 grudnia
45

+ Regina Pritz ( w 2. rocznicę śmierci)

Wtorek 06 grudnia

+ mąż Zdzisław (z. okazji imienin) i zmarli
rodzice Helena i Jan i dziadkowie
Agnieszka i Jan, Marianna i krewni z
rodziny
1. + Za dusze potrzebujące pomocy
(greg. 29)
2. + Bogusław Tomaszewski

45

27.11.2016

1. + Jan Misiak w 24. rocznicę śmierci i
syn Janusz
2. Dziękczynna za udaną operację z
prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla
Katarzyny Lontkowskiej

Niedziela 11 grudnia

11

00

Podziękowanie z prośbą o Boże
błogosławieństwo i dary Ducha dla
Kacpra w rocznicę urodzin

12

30

+ rodzice Władysław (m), Joanna, bracia
Zbigniew, Tadeusz Chamela

18

00
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+ Urszula Brzoskieniewicz
+ Ewa Szlitkus, rodzice Szymon,
Bronisława (k) Rodzik, Jan i Zofia
Konopaccy, rodzeństwo i zmarli z rodziny
z obojga stron
+ Henryk Niebojewski
+ w 6. rocznicę śmierci Janina, Lucjan
Karaś, Tomasz, Leokadia, Stanisław
Maćkiewicz
+ Genowefa i Eugeniusz Kaszewscy
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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)

W Adwencie zapraszamy na roraty
dla dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 6:45,
dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:00.
27.11.2016 – I Niedziela Adwentu
30.11.2016 – Święto św. Andrzeja Apostoła
03.12.2016 – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
04.12. 2016 – II Niedziela Adwentu
06.12.2016 – Wspomnienie św. Mikołaja Biskupa
08.12.2016 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny

Panu kościelnemu, Andrzejowi Zarembie z okazji imienin składamy
serdeczne życzenia zdrowia, obfitości łask Bożych oraz opieki Matki Bożej
na każdy dzień, jednocześnie dziękując za ofiarną posługę w naszej parafii.
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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