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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

22.01.2017 III NIEDZIELA ZWYKŁA
Posłany do grzeszników (Mt 4, 12-23)
Jezus nie został posłany do sprawiedliwych, ale do grzeszników, nie do zdrowych,
ale do chorych, bowiem jak czytamy w innym fragmencie Ewangelii według Św.
Mateusza ,,Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale Ci, którzy się źle mają” (Mt 9, 12).
Należy tu jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności musimy patrzeć na chorobę
duszy, którą jest grzech z którego Jezus chce nas w pierwszej kolejności uwalniać
bowiem dla Niego najważniejsze jest zdrowie naszej duszy a dopiero potem zdrowie
ciała.
W dzisiejszej Ewangelii warto również zwrócić uwagę, że Jezus nie mówi o sobie
jako o reformatorze świata. Nie mówi, że przyszedł zmieniać złych ludzi w dobrych.
Nie mówi też swoim pierwszym uczniom, że ich misją będzie pouczanie ludzi. Jezus
określa siebie "wielkim światłem", czyli kimś upragnionym przez ludzi, kto pomaga
znaleźć dobrą drogę. Uczniom zaś zapowiada, że będą "rybakami ludzi", czyli kimś,
kto wydobywa innych z różnych trudnych i złych sytuacji.
Tak naprawdę, bowiem człowiek może się zmienić tylko sam, bo Bóg dał nam
wolną wolę i ją szanuje i to tylko od nas zależy czy będziemy chcieli się zmienić. By to
jednak zrobić potrzebujemy światła i wsparcia, które dostaniemy od Boga, jeżeli
otworzymy się na Jego działanie.
W każdym człowieku jest dobro, ale ono często nie dochodzi do głosu ze względu
na ciemności, w których on tkwi i ze względu na słabość.
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Pamiętajmy jednak, że Bóg nikogo nie odrzuca, nawet największego grzesznika
i dopóki żyjemy to zawsze mamy czas aby się zmienić, nawrócić a Bóg w swojej
niepojętej, wielkiej miłości do każdego człowieka i miłosierdziu przebaczy nam nasze
winy.
Panie, Ty zbawiasz wszystkich, którzy do Ciebie wołają. Otwórz nasze oczy
na Twoje światło, aby dzięki niemu rozpierzchły się nasze wewnętrzne ciemności.

29.01.2017 IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Pójdźmy drogą ku szczęściu (Mt 5, 1-12a)
Słowo „błogosławiony” można
przetłumaczyć, bardzo upraszczając,
jako „szczęśliwy”. Pan Bóg złożył w sercu
każdego człowieka pragnienie szczęścia,
jako pierwotną tęsknotę i pragnie odpowiedzieć na nią, dzieląc się własnym
szczęściem.
Dzisiejszy świat proponuje nam różne
wizje szczęścia, oparte głównie na
konsumpcji, np. dobrobyt, sukces, kariera, prestiż. Jak jednak wskazuje doświadczenie, żadna z nich nie zaspokaja w pełni ludzkich pragnień. Prawdziwe szczęście
polega na przyjaźni z Bogiem i dobrych relacjach z sobą, z innymi ludźmi oraz na
życiu w zgodzie z naturą. Prawdziwe szczęście wypływa z realizacji najważniejszego
przykazania – miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Dlatego św. Augustyn mówił:
„Kochaj i czyń co chcesz”. Jeśli jest podstawa, fundament, czyli miłość, wtedy
wszystko jest możliwe.
Błogosławieństwa Jezusa głoszą szczęście, ale kryją w sobie pewien paradoks,
który jest nieco niezgodny z naszym ludzkim myśleniem i dla niektórych być może
nawet ciężki do przyjęcia, bowiem Jezus nazywa szczęśliwymi ubogich, cierpiących,
cichych, prześladowanych… W ten sposób dewaluuje naszą ludzką hierarchię
wartości.
Błogosławieństwa, choć tak paradoksalne, w rzeczywistości są bardzo realistyczne. One zmuszają nas do stanięcia twarzą w twarz z doświadczeniami, przed
którymi uciekamy. Każdy z nas w życiu doświadczył lub doświadczy różnych form
ubóstwa, cierpienia fizycznego, bądź moralnego, łez, głodu, pragnienia, niesprawiedliwości czy przeciwności życia.
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Błogosławieństwa pozwalają spojrzeć na te problemy z nadzieją i wiarą oraz
w perspektywie wieczności. Każde błogosławieństwo niesie nadzieję – udział
w wiecznym królestwie Boga.
Duchu Święty, przemieniaj nasze umysły, abyśmy zrozumieli, co przyczynia
się do naszego prawdziwego szczęścia i naucz nas podążać ku niemu.

02.02.2017 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Bóg nam ofiarowany (Łk 2, 22-40)
Maryja i Józef przynieśli
Jezusa do świątyni, by ofiarować Go Bogu. Symeon i Anna
rozpoznali jednak w Nim Boga,
który ofiarował się nam –
ludziom.
Skoro człowiek ma takie
trudności w ofiarowaniu się
Bogu, to Bóg postanowił
ofiarować się człowiekowi. Bóg
nie może patrzeć bezczynnie
na taki brak miłości w świecie.
Człowiek nie chce albo nie
potrafi kochać Boga, to Bóg
postanowił dać swoją Miłość
człowiekowi. O tym mówi
wspominane dziś uroczyście ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. To ofiarowanie
wypełniło się bez reszty na krzyżu.
Szukając sił do codziennego ofiarowania się Bogu, pamiętajmy, że On pierwszy
sam ofiarował się nam. On jest dla nas! I nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, bo
nie ma w tym żadnej naszej zasługi ale dlatego, że po prostu jesteśmy. Już samo
nasze istnienie jest dla Boga wielką radością. Cieszmy się i my Jego obecnością,
tym, że On jest Bogiem bliskim nam, bezgranicznie nam oddanym (ofiarowanym).
Panie Jezu, Wyzwolicielu nas wszystkich daj nam coraz głębiej odkrywać
to, kim jesteś i w jaki sposób działasz w naszym życiu.
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Kolędnicy misyjni dzieciom z Tajlandii
Okres Bożego Narodzenia to wyjątkowy i szczególny czas. Skupieni nad rozważaniem tajemnicy wcielenia, wpatrujemy się w Jezusa, który narodził się w ubogiej
stajni. Uświadamiając sobie tę prawdę kierujemy nasze myśli tam, gdzie ludzie
a zwłaszcza dzieci żyjące w biedzie potrzebują naszej pomocy.
Po raz kolejny wyruszyliśmy z misyjną kolędą od domu do domu, aby i dla nich
nadszedł czas spokoju i radości. Celem kolędowania była pomoc dzieciom z Tajlandii.
Kolędowanie tradycyjnie rozpoczęliśmy od społeczności szkolnej. Następnie po
uroczystym rozesłaniu podczas Mszy świętej odwiedzaliśmy gościnne domy naszych
parafian. Zebraliśmy 607 złotych, które przekazaliśmy na konto Papieskiego Dzieła
Misyjnego Dzieci. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą oraz materialną pomocą. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać.

Dzieci o kolędowaniu
W kolędnikach misyjnych biorę udział od lat. Daje mi to dużo radości. Smutek
odczuwam, kiedy ubywa nam osób, które wcześniej nas przyjmowały. Wzruszyłem
się, kiedy byliśmy u osoby niepełnosprawnej, która płakała na nasz widok ze szczęścia.
Wiktor Słomka, klasa 6a
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W kolędnikach misyjnych biorę udział od lat. Daje mi to dużo radości. Smutek
odczuwam, kiedy ubywa nam osób, które wcześniej nas przyjmowały. Wzruszyłem
się, kiedy byliśmy u osoby niepełnosprawnej, która płakała na nasz widok ze szczęścia.
Wiktor Słomka, klasa 6a
Udział w kolędnikach misyjnych to świetna
sprawa. Myśl o tym, że można pomóc komuś
potrzebującemu to wspaniałe uczucie. Już po raz
trzeci chodzę po domach, śpiewam kolędy i pomagam. W tym roku wcieliłam się w rolę anioła tak jak i
w latach poprzednich. Bardzo lubię kolędować i
myślę, że w przyszłym roku również będę brać w
nim udział.
Zuzia Trzaskowska klasa 6a
Wcielając się w rolę pastuszka, zrozumiałam, że
kolędując mogę uszczęśliwić inne dzieci.
Kolędowanie z moimi przyjaciółmi było bardzo
ciekawym przeżyciem.
Martyna Wesołowska klasa 6c
Gdy kolędowałam czułam, że robię dobry
uczynek i pomagam dzieciom.
Matylda Dichting klasa 6c
Kolędując sprawiałam radość innym. Sama bardzo lubię to robić. Odgrywałam
rolę Maryi. Zdaję sobie sprawę z tego, że pomagam przez to innym dzieciom a w
szczególności naprawdę potrzebującym dzieciom z Tajlandii.
Paulina Janikowska klasa 6c
Kolędując w naszej szkole byłam wybrana do niesienia gwiazdy Betlejemskiej.
Bardzo mi się to podobało. Wszystkie klasy, dyrekcja oraz sekretariat i dyżurka
przyjęły nas bardzo ciepło.Naprawdę spędziłam ten dzień bardzo dobrze. W przyszłym roku na pewno zgłoszę się raz jeszcze.
Weronka Pałach klasa 6c
Pierwsze Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych.
Odpowiadając na zaproszenie księdza Grzegorza Tworzewskiego - proboszcza parafii
Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim nasi kolędnicy misyjni kolejnego dnia po
Uroczystości Trzech Króli wraz z opiekunami udali się, aby wspólnie z grupami kolędniczymi
z całej diecezji dzielić się radością przeżywaną we wspólnocie. Wspólne śpiewanie kolęd
przypominało nam, że każdy z nas jest powołany do dzielenia się wiarą z innymi. Obdarowani
upominkami oraz słodyczami z zainteresowaniem obejrzeliśmy jasełka.
Braliśmy udział w różnorodnych konkursach. Na zakończenie uczestniczyliśmy we Mszy
Świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski.
Izabela Cackowska, katechetka
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Święto wszystkich zakonnic i zakonników
2 lutego, w dniu święta Ofiarowania Pańskiego obchodzimy również Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił w 1997 roku papież, dzisiaj już św.
Jan Paweł II. Jest to dzień, w którym szczególnie pamiętamy o wszystkich osobach
życia konsekrowanego – zakonnicach i zakonnikach, którzy ofiarnie i z miłością
służą bliźnim zarówno w zgromadzeniach habitowych jak i bezhabitowych, poprzez
aktywną posługę w przedszkolach, żłobkach, szpitalach, domach opieki, przy
parafiach jak i tych pozostających w życiu klauzurowym, którzy w cichym ukryciu za
klasztorną kratą, swoją modlitwą wypraszają potrzebne łaski dla całego świata.
W Światowym Dniu Życia Konsekrowanego pamiętamy również o osobach świeckiego życia konsekrowanego, do których zaliczamy osoby należące do instytutów
świeckiego życia konsekrowanego, konsekrowane dziewice, konsekrowane wdowy
i wdowców, którzy niczym zewnętrznie nie różniąc się od każdego świeckiego
człowieka, ofiarowały swoje życie na służbę Bogu i bliźnim, co również w ich przypadku zostało związane złożeniem ślubów.
W Światowym Dniu Życia Konsekrowanego zakonnice i zakonnicy odnawiają
swoje śluby zakonne, aby dalej wędrować za Chrystusem drogą rad ewangelicznych
(czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) i być gotowym na to aby z otwartym i pełnym
miłości sercem przyjąć każdego napotkanego człowieka na wzór samego Jezusa,
którego wybrali na swojego jedynego przewodnika i Mistrza.
W Światowym Dniu Życia Konsekrowanego tradycyjnie w kościołach w całej
Polsce przeprowadzane są zbiórki pieniężne na potrzeby zakonów klauzurowych.
Dzisiaj, w świecie, który podlega coraz większej laicyzacji możemy osoby
konsekrowane śmiało nazwać współczesnymi apostołami, którzy złożyli swe życie
w ofierze, niczym białą hostię na mszalnej patenie.
To za nich chcemy szczególnie dziękować Bogu w Światowym Dniu Życia
Konsekrowanego, wypraszając jednocześnie wszystkie potrzebne dla nich łaski
i siły do dalszej służby. Jednocześnie w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego
prośmy Pana Żniwa o nowe, święte powołania do życia konsekrowanego szczególnie z naszej diecezji i parafii, aby Pan wlewał w serca młodych ludzi odwagę pójścia
za Nim, świadczenia o Nim i służenia z miłością bliźnim tam gdzie ta pomoc jest
najbardziej potrzebna.
Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać,
prowadź drogą wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości
Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie. Spraw, aby naśladując Chrystusa
wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do
pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami
Chrystusa.
Amen.
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+ Czesława i Michał Panieczko + Brat
Stanisław, Kazimierz Drzewoszewski i
Jadwiga Żuchowska

Piątek 27 stycznia
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+ Elżbieta Karaszewska (greg 3)

Czwartek 02 lutego

00
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+ Elżbieta Karaszewska (greg 2)

Środa 01 lutego

Czwartek 26 stycznia
8

+ Elżbieta Karaszewska (greg 1)

Wtorek 31 stycznia

1. 8:00 + Anna Lis
2. + za zmarłych (greg 29)

Środa 25 stycznia
8
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+ Kazimierz Kersztain w 20 rocz. śm.

+ Elżbieta Karaszewska (greg 4)

Piątek 03 lutego

+ Andrzej i Elżbieta Dziedzic o Boże
Miłosierdzie

8
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8
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Sobota 28 stycznia

1. rezerwacja
2. + syn Sebastian Rutkowski w dniu
urodzin
1. + Janusz Torłop (14 rocz.śm.)
2. + Elżbieta Karaszewska (greg 5)

Sobota 04 lutego

1. + Stanisław Górski w 2 rocz. śm. i
rodzice z obojga stron i brat Ryszard
2. + Wojciech Kossak, rodzice Stefania i
Eligiusz i brat Kazimierz oraz zmarli z
rodziny

Niedziela 29 stycznia

rezerwacja
1. + żona Gertruda w 15 rocz. śm i
synowie Andrzej i Stanisław
2. + Elżbieta Karaszewska (greg 6)

Niedziela 05 lutego

7

30

+ Salomea, Henryk z ok. imienin Henryka
i dusze w czyśćcu

7

30

+Ryszard Cieluch, Leokadia i Stefan
Kępińscy, Danuta i Kazimierz Gawrońscy

9

30

+ Jadwiga Kurcewicz w 20 rocz. śm

9

30

rezerwacja

11

00

rezerwacja

11

00

+ Elżbieta Karaszewska (greg 7)

12

30

z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej w 40 rocz. ślubu Jadwigi i
Andrzeja oraz dla dzieci i wnuków

12

30

18

00

+ Józef Poeplau (w 1 rocz. śm) i rodzice
z obojga stron i dusze w czyśćcu

18

00
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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)
22.01.2017 – III Niedziela Zwykła
22.01.2017 - Dzień Dziadka
Pamiętajmy, szczególnie w modlitwie o naszych najdroższych babciach i dziadkach, zarówno tych żyjących jak i tych którzy odeszli już na wieczność do naszego
Pana.
26.01.2017 – Dzień Islamu
29.01.2017 – IV Niedziela Zwykła
02.02.2017 – Święto Ofiarowania Pańskiego zwane w polskiej tradycji Świętem
Matki Boskiej Gromnicznej.
Msze Święte z błogosławieństwem gromnic o 730, 930, 1630 i 1800.
03.02.2017 – św. Błażeja, patrona osób cierpiących na choroby gardła.
Do 25 stycznia w naszej wspólnocie parafialnej trwa wizyta duszpasterska
zwana kolędą. Kapłani odwiedzają wiernych naszej parafii od poniedziałku do
piątku od godz. 16:00, zaś w soboty i niedziele od godz. 14:00. Podczas kolędy
tak jak w ubiegłym roku, prosimy o dodatkowe ofiary budowlane, które przeznaczamy
na kolejne witraże do kościoła.
Jeśli z różnych powodów nie mogliśmy przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, a
chcemy pobłogosławić nasze mieszkania, prosimy o osobisty kontakt w Kancelarii
Parafialnej lub w zakrystii po mszach świętych.
Dodatkowe kolędy odbędą się w czwartek 26 stycznia lub w innym umówionym
terminie.
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.

Strona 8

