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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

11.12.2016 III NIEDZIELA ADWENTU
Szczęśliwy, kto nie zwątpi w Chrystusa (Mt 11, 2-11)
Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii słowa
Jezusa, będące odpowiedzią daną Janowi, są
bardzo ważne i aktualne dla nas. Są to bowiem
słowa dla nas i o nas. Dla nas, bo umacniają nas
w cierpliwości, która jest zbawienna. W sytuacjach,
kiedy wydaje się nam, że jesteśmy sami, jak Jan
Chrzciciel w więzieniu, i zbyt słabi, by podjąć trud
nawrócenia, musimy pamiętać, że błogosławiony
(czyli szczęśliwy) jest ten, kto nie zwątpi w Chrystusa.
Jako osoby ochrzczone w imię Trójjedynego Boga, aż do końca swojego życia
będziemy prowadzili walkę duchową z szatanem.
Nie powinno nas dziwić, że Jan Chrzciciel miał chwile zwątpienia przebywając
w więzieniu. Trudna sytuacja życiowa, czy jakieś duże cierpienie, w każdym normalnym człowieku powodują wątpliwość: Czy istnieje Bóg? Czy Bogiem jest Jezus,
w którego dotąd wierzyłem? Jak widzimy na przykładzie Jana Chrzciciela, Pan Jezus
nie dziwi się takim wątpliwościom i nie zganił Jana za niedowiarstwo. Po prostu
polecił jego uczniom więcej o sobie opowiedzieć Janowi.
To jest ważna wskazówka dla nas: kiedy pojawiają się w nas wątpliwości dotyczące naszej wiary i relacji z Bogiem, kiedy przestajemy Boga rozumieć, powinniśmy po
prostu więcej dowiedzieć się o Nim.
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Nie obrażać się na Niego, nie myśleć też źle o sobie, tylko lepiej Boga poznać.
Aby lepiej Go rozumieć i przez to mieć mniej wątpliwości, trzeba lepiej Boga poznać.
Nie żałujmy więc czasu na poznawanie Boga.
Dzisiaj to sam Chrystus pokazuje nam jak należy walczyć ukazując osobę Jana
Chrzciciela. Po odejściu uczniów Jana pyta tłumy, które przyszły słuchać już uwięzionego Jana: ,,Coście wyszli oglądać...? Coście wyszli zobaczyć...? Po coście więc
wyszli...?
Słowa Jezusa są także słowami o nas, ponieważ i nam jest głoszona Dobra
Nowina, a dzięki uzdrawiającej mocy sakramentów nasze zwiędłe z powodu grzechów życie nabiera świeżości i w pełni rozkwita. Dokona się to, gdy pokornie i cierpliwie staniemy w szeregu ubogich, niewidomych i głuchych, by jako najmniejsi tu, na
ziemi, otrzymać wieczną chwałę w niebie.
Chryste, który przychodzisz, aby nas wybawić z naszej niemocy
i wyprowadzić z ciemności, do Ciebie przychodzę, aby nie być samotnym,
u Ciebie szukam zrozumienia, miłości i dobra.

18.12.2016 IV NIEDZIELA ADWENTU
Wierzyć jak Józef (Mt 1, 18-24)
Na pewno nie ma żadnej przesady w traktowaniu Józefa
jako wyjątkowo świętego i sprawiedliwego człowieka. Na
przypisywanie mu takich cech Święty Józef zasłużył sobie
przez właściwe rozumienie Prawa, stałe rozważanie Słowa
Bożego i życie nim na co dzień. Józef musiał być bardzo
mocno zjednoczony z Bogiem, skoro z taką łatwością
uwierzył w to co powiedział mu Anioł Pański we śnie – że dziecko, które nosi pod
sercem Maryja nie jest dzieckiem żadnego innego mężczyzny, ale poczęło się z
Ducha Świętego. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że anioł przyśnił się
Józefowi (podczas gdy Maryi ukazał się na
jawie). A więc dla nas – ludzi XXI wieku
godne podziwu powinno być to jakże łatwo
wierzył Józef w niezwykłe działanie Boga w
świecie i w Jego obecność! Można odnieść
wrażenie, że Józef tak samo łatwo uwierzył
aniołowi mówiącemu do niego we śnie, jak my
wierzymy swojemu wiernemu przyjacielowi, że
na przykład jutro nas odwiedzi, skoro tak
zapowiada.
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Jak wielka musiała być wiara Józefa, skoro przezwycięża on wszystkie ludzkie
trudności i z miłością przyjmuje Maryję oraz Tego, który począł się w Niej z Ducha
Świętego.
Jego obecność w tym wydarzeniu jest niezwykle ważna - jako syn Dawida jest
spadkobiercą obietnic danych temu królowi. Jego fiat objawi sprawiedliwość Boga
wyrażoną w wypełnionym już znaku Dziewicy i Jej Syna, który obwieszcza światu, że
Bóg jest z nami. Święty Józef jest skrupulatnym i delikatnym opiekunem procesu,
który dokonuje się w życiu Maryi. Pozwala, by Bóg do końca doprowadził w Niej
swoje dzieło. Pozostawia Maryję czystą. Syna Maryi nazywa imieniem Jezus.
Uznaje Go więc Zbawicielem. Zapytajmy siebie dzisiaj czy szanujemy głębię innych?
Czy w sytuacjach, w których przeżywamy rozterki połączone z lękami
o przyszłość (naszą lub naszych bliskich) potrafimy wsłuchiwać się w delikatny głos
Boga, który mówi, by się nie lękać i spojrzeć „Jego oczami” na nasze doświadczenie?
Czy w trudnych sytuacjach pozwalamy Bogu działać, gdy On zechce?
Dobrze byłoby mieć wiarę Józefa. Wówczas Bóg w naszym życiu mógłby dokonać dużo więcej, niż dotąd.
Panie, Ty przez św. Józefa uczysz mnie sprawiedliwości większej, czyli
takiej, dzięki której odnajduję drogę prowadzącą do zjednoczenia nakazów
prawa z uczynkami miłości.

Nasz kościół w adwentowym klimacie
27 listopada – wraz z rozpoczęciem Adwentu nasz kościół
nabrał wystroju, który przypomina nam o czasie oczekiwania
na przyjście Zbawiciela.
Nieodzownym elementem,
który towarzyszy nam w czasie
oczekiwania na Narodziny
Jezusa jest wieniec adwentowy,
który w tym roku pojawił się tuż
przy ołtarzu, przystrojony
czterema czerwonymi wstęgami i oczywiście czterema świecami, które z każdą kolejną niedzielą przypominają
nam, że Nasz Pan jest coraz bliżej.
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Jak w każdym kościele w okresie
Adwentu, także i w naszej świątyni nie
zabrakło figury Matki Bożej i tradycyjnej
świecy roratki, która rozbłyska światłem
podczas każdej Mszy Roratniej i symbolizuje nasze trwanie wraz z Matką Bożą i
radosne oczekiwanie na narodziny
Zbawiciela.
O okresie adwentu przypomina nam
również fioletowy kolor szat liturgicznych
naszych kapłanów. Kolor fioletowy
powstający z połączenia koloru czerwonego z niebieskim ma symbolizować
połączenie tego co ziemskie (kolor
czerwony) z tym co niebiańskie (kolor
niebieski), bo to właśnie w osobie Jezusa
Chrystusa nastąpiło połączenia nieba
i ziemi, gdyż był on zarówno Bogiem jak
i człowiekiem.
Jednak najbardziej charakterystycznym elementem okresu Adwentu są oczywiście roraty, które każdego wczesnego ranka licznie gromadzą naszych parafian
a przyniesione przez nich świece i lampiony oświetlające mroki kościoła na początku
każdej Mszy roratniej w doskonały sposób symbolizując Chrystusa wkraczającego
w ciemności naszego grzechu.
Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się Msze Święte roratnie dla dzieci,
które bardzo licznie i z dużą radością gromadzą się z lampionami w dłoniach aby
uczestniczyć w Mszy Świętej, wsłuchiwać się w katechezy prowadzone przez
naszych księży i wraz z Maryją oczekiwać na narodziny małego Jezusa.
Pragniemy skierować słowa podziękowania dla wszystkich rodziców, którzy dbają
o uczestnictwo dzieci w roratach i towarzyszą im w trakcie nabożeństw ucząc swoją
rodzicielską postawą zarówno odpowiedzialności i dając im doskonałe świadectwo
życia, ale przede wszystkim kształtują w sercach dzieci umiłowanie do tych nabożeństw, Matki Bożej i Pana Jezusa.
Na nabożeństwa roratnie dla dorosłych zapraszamy w dni powszednie (od
poniedziałku do soboty) o godzinie 6:45. W trakcie Adwentu nie ma Mszy
Świętej o godzinie 8:00.
Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na roraty w poniedziałki, środy i piątki o
godzinie 18:00. Dzieci po każdym uczestnictwie w roratach otrzymują kolejne
elementy układanki.
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Czekam na Ciebie Jezu mój mały...
Kiedy dni stają się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe, w przejściu z jesieni do
zimy - przeżywamy okres kościelnego roku liturgicznego nazywany Adwentem.
Określenie adwent pochodzi od łacińskiego wyrazu adventus i oznacza "przyjście".
Dziś Adwent ma podwójny charakter. Jest czasem przygotowania do uroczystości
Bożego Narodzenia, przez które Kościół czci pierwsze przyjście Syna Bożego do
ludzi, ale zarazem jest okresem, w którym, wspominając to przyjście, oczekujemy
drugiego, jakie będzie miało miejsce u kresu dziejów ludzkości.
Liturgia Adwentu ukazuje nam dwie wielkie postaci: proroka Izajasza i św. Jana
Chrzciciela. Pierwszy, uosobienie tęsknoty Starego Testamentu, jest prorokiem, który
zostawił najwięcej proroctw związanych z Mesjaszem. Jan Chrzciciel nie tyle przepowiada, ile wskazuje na osobę Jezusa, który jako Zbawiciel i Odkupiciel już przyszedł
i niedługo rozpocznie swą misję. Św. Jan Chrzciciel swoim życiem i słowem uczy
wiernych, w jaki sposób należy przygotować się na przyjście Pana: przez pokutę,
zerwanie z grzechem, powstanie z nałogów, słowem - ze starego człowieka przeobrażenie się w nowego, na wzór samego Chrystusa.
Święty czas adwentowy jest także przypomnieniem pewnej prawdy, ogarniającej
całe dzieje ludzkie, że Chrystus przyjdzie powtórnie, aby chwałą zmartwychwstania
umarłych zakończyć dzieje świata. Zapowiadał przecież: Przyjdę powtórnie i
zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14,3). A zatem On
przyjdzie, dlatego życie całego świata, życie każdego z nas jest czekaniem na Jego
przyjście, jest adwentem przed tym powtórnym i ostatecznym przyjściem Chrystusa.
Dobre przeżywanie Adwentu powinno nas mobilizować przede wszystkim do
uporządkowania swego wnętrza tak, aby powitać Pana czystym sercem. Każdy
Adwent to czas nawrócenia, by jeszcze raz, ale już głębiej i pełniej, przebyć drogę
Jezusa, która jest drogą Kościoła w rozpoczynającym się roku liturgicznym.
Bardzo trafnie duchowe przeżywanie Adwentu ujął ks. abp. Władysław Ziółek, który
ujął to w następujących słowach: „Adwent powinien się rozpocząć najpierw w ludzkich
wnętrzach, trwać w naszych umysłach i sercach, ujawniać we wszystkich naszych
czynach i wszędzie, gdzie jesteśmy: w fabrykach i biurach, na uczelniach i ulicach. Po
nas powinno się bez trudu rozpoznać, że zaczął się Adwent i że nasze istnienie jest
przywoływaniem Chrystusa, modlitewnym przyzywaniem Go, żeby był wśród nas,
przygotowujących drogi na Jego nowe wejście w nasz świat. Taka też jest nasza
powinność chrześcijańska i taka misja w świecie - ludzi, którzy żyją Chrystusem i
obwieszczają Chrystusa. Nie wolno nam się upodobnić do nietrwałego plakatu, który
można łatwo zedrzeć i zamazać, zalepić innym plakatem, o innych treściach”.
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Bardzo ważnym elementem duchowego przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia jest skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, aby z czystym
sercem przyjąć naszego Zbawiciela, który ma narodzić się nie tylko w betlejemskiej
stajence ale prawdziwie na nowo narodzić się w naszych sercach i w nich zakrólować.
Zadbajmy wszyscy o to aby nasz Zbawiciel, na którego narodzenie czekamy
zastał nie tylko starannie wysprzątane i odświętnie przygotowane nasze mieszkania, ale przede wszystkich aby zastał czyste i nieskazitelne nasze serca, bo to jest
dla Niego najważniejsze i jak czytamy w Piśmie Świętym „nie tak bowiem człowiek
widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast
patrzy na serce”(1 Sm 16,7).

Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy
na parafialną spowiedź z udziałem zaproszonych kapłanów
naszego dekanatu, która odbędzie się w sobotę,
17 grudnia w godzinach od 16:00 do 18:00.
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Poniedziałek 12 grudnia
6

45

18

00

Poniedziałek 19 grudnia

+ Sabina Sokołowska i dusze w czyśćcu

6

45

18

00

Wtorek 13 grudnia
6

45

18

00

6

45

00

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

6

45

18

00

6

45

18

00

+ Albin Konkel (21 rocznica śmierci) i
rodzice z obojga stron

Czwartek 15 grudnia
6

45

18

00

18

00

Piątek 16 grudnia

18

00

18

45

00

1. +Krystyna Raczkowska popogrzebowa
2. + Helena Mrotek (6 rocz. śm) i
Tad eusz Mrotek

Piątek 23 grudnia

+ Zenon Gołąb (w 6 rocznicę śmierci)

6

45

18

00

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

Sobota 24 grudnia
Wigilia

Sobota 17 grudnia
6

+ Tadeusz (19 rocz. śm.)

Czwartek 22 grudnia

45

45

rezerwacja

Środa 21 grudnia

6

6

+ Halina Podlaska – popogrzebowa

Wtorek 20 grudnia

Środa 14 grudnia

18
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+ rodzice Helena i Franciszek
Rembowscy, rodzeństwo i zmarli z
rodziny

6

1. + ks. kanonik Janusz Majewski –
intencja od Parafian
2. + Edmund Ranisz ( z okazji urodzin) i
Jadwiga Rafińska

24

45

00

+ Felicja, Stanisław, Ryszard Wiśniewscy
1. + Mariusz Kabański
2. + Anna Lis
3. w podziękowaniu za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i Dary Ducha Św. dla
Małgorzaty i Tadeusza w 29 rocz. ślubu

Niedziela 25 grudnia
Boże Narodzenie

Niedziela 18 grudnia
7

30

+ Benedykt Plecyng (2 rocz. śm.) i
rodzice z obojga stron

7

30

rezerwacja

9

30

+Helena Kuratewicz (w rocz. śm) i zmarli
z rodziny

9

30

rezerwacja

11

00

11

00

o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha
Św. dla Marty w 16 rocz. urodzin

12

30

+ Jurek Grzędzicki

18

00

+ Bronisław i Czesław Kowalscy

+ mąż Ryszard Kuciński (w rocz. ur. I 8
rocz. śm.), rodzice z obojga stron ,
siostry, bracia i szwagrzy

12

30
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1. w podziękowaniu za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Krystyny
i Jerzego Wiśniewskich w 50 rocz. Ślubu
2. w podziękowaniu za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i Dary Ducha Św. dla Danuty
i Marka w 40 rocz. ślubu i dla całej
rodziny
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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.
11.12.2016 – III Niedziela Adwentu
12.12.2016 – Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
13.12.2016 – wspomnienie Św. Jana od Krzyża, doktora Kościoła
18.12.2016 IV Niedziela Adwentu
24.12.2016 – Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
25.12.2016- Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Wszystkich Parafian gorąco zachęcamy i zapraszamy do skorzystania
w okresie Adwentu z sakramentu pokuty i pojednania.
Parafialna spowiedź z udziałem zaproszonych kapłanów naszego dekanatu
odbędzie się 17 grudnia w godzinach od 16:00 do 18:00.
Zachęcamy również do wcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania. Możliwość spowiedzi 15 minut przed każdą Mszą Świętą.
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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