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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

05.02.2017 V NIEDZIELA ZWYKŁA
Być światłem świata (Mt 5, 13-16)
W dzisiejszej Ewangelii Jezus poprzez symboliczne odniesienia ukazuje nam
jaką rolę powinien pełnić każdy Jego uczeń a więc każdy z nas – być solą i światłem
dla świata.
Sól symbolizuje czystość, nadaje smak tak, że jej niewielka ilość wystarcza aby
nadać potrawie odpowiedniego smaku a także jest dobrym środkiem konserwującym
chroniącym przed zepsuciem. Co jednak dokładnie ma to oznaczać w odniesieniu do
uczniów Chrystusa? Jezus odnosząc się do nas i naszego życia mówi, że nasze
życie a zwłaszcza sumienia muszą być czyste a prawdziwi uczniowie Jezusa,
będący prawdziwą solą ziemi choć stanowią niewielką grupę potrafią nadać życiu
taki smak, że mają oni ogromny wpływ na innych. Jednak jak przestrzega Jezus sól
może także utracić swój smak a wtedy nie można jej już niczym posolić i nadaje się
tylko na wyrzucenie. Owo stracenie smaku o którym mówi Jezus odnosi się do
uznawania się za chrześcijanina, lecz pozostawania nim tak naprawdę tylko w rejestrze, bez miłości w sercu do naszego Pana. Można to odnieść do jakże popularnego
dzisiaj zjawiska ludzi deklarujących się jako „wierzący, niepraktykujący”, które już
samo w sobie jest wewnętrznie sprzeczne.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus określa także swoich uczniów jako „światło świata”.
Pojęcia tego nie można rozpatrywać bez odniesienia się do innej wypowiedzi Jezusa
z Ewangelii Św. Jana: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia „(J 8, 12).
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Uczeń Jezusa staje się światłem w świecie, gdy najpierw sam czerpie ze źródła
światła. Nie ma dwóch źródeł światła – z jednej strony Jezus, a z drugiej uczniowie.
Jest tylko jedno Światło Świata i prawdziwe źródło światła - Jezus. Ale Jezus chce
„świecić przez swoich uczniów”, którzy kontynuują Jego dzieło w historii. Stąd
naszym zadaniem jest stawać się tak czystymi, przejrzystymi, by Jezus mógł „przez
nas świecić”.
Jeżeli pozwolimy, by nasze życie kwitło darami Jezusa - dobrem, życzliwością,
miłością, mądrością, pokojem, nadzieją, radością – to nie będziemy musieli nic
więcej czynić. Inni sami, przyjdą do aby od nas czerpać a my tym samym będziemy
realizowali nasze misyjne zadanie do którego jest zobowiązany każdy z nas, aby
świadczyć o Chrystusie. Jest to zadanie niezwykle istotne zwłaszcza w obecnym
roku liturgicznym, którego hasło brzmi: „Idźcie i głoście” i warto pamiętać, że nie
chodzi tutaj tylko i wyłącznie o głoszenie Chrystusa, nauczanie o Nim, bo nie każdy
z nas ma takie możliwości, ale każdy z nas może doskonale świadczyć o Panu
przykładem własnego życia a wtedy z pewnością będziemy solą ziemi i światłem
świata.
Panie Jezu, prawdziwa Światłości, wskazuj nam drogę, którą mamy iść
i pomagaj nam niej dawać świadectwo o Tobie.
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12.02.2017 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie
(Mt 5, 17-37)
W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że nie przyszedł On znieść przepisów prawa
żydowskiego, ale je wypełnić i zrealizować zapowiedzi proroków. Tak naprawdę
poprzez swoją naukę On to prawo zaostrza, pokazując jego sens i wymagania.
Żydzi w swoim prawie mieli zapisaną całą masę zakazów i nakazów dotyczących
niemal każdej sfery życia, których wypełnianie dla każdego pobożnego Żyda stawało
się niekiedy bardzo dużym obciążeniem, wręcz nie do uniesienia, co także Jezus
wyrzucał faryzeuszom. Rozpatrując dzisiejszą Ewangelię należy zauważyć także,
że faryzeusze w wypełnianiu wszystkich nakazów i zakazów prawa zwracali uwagę
tylko na ich zewnętrzną stronę. Tymczasem Jezus w swojej nauce zwraca uwagę na
to, że dla Niego poza tym co czynimy zewnętrznie dużo większe znaczenie ma to, co
tak naprawdę jest w naszym sercu. Jezus jako wzór doskonałości ukazuje nam Ojca:
„Bądźcie więc wy doskonali, jako doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48).
Świętość, doskonałość, sprawiedliwość ucznia w Królestwie Niebieskim zależy od
jego wnętrza. Jeśli moje wnętrze będzie napełnione miłością do Ojca; jeśli będę
naśladował Boga Ojca, wtedy moje czyny zewnętrzne będą płynąć z serca.
Jezus odnosząc się do Dekalogu poszerza przywołane przykazania odnosząc je
w do przykazania miłości i po raz kolejny do tego co się dzieje w sercu człowieka.
Nakaz „nie zabijaj!” poszerza o błogosławieństwo dotyczące cichości, pokoju
i miłosierdzia. Nie należy się również gniewać ani znieważać bliźnich a pojednanie
z Bogiem zakłada przebaczenie bliźniemu co każdego dnia powtarzamy w Modlitwie
Pańskiej słowami ,,i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom”. Szóste przykazanie Dekalogu „nie cudzołóż” Jezus poszerza
o błogosławieństwo czystego serca: nie patrz pożądliwie! Nie chodzi więc tylko o
czyny, ale również o czystość oczu i serc. Spojrzenie, które zmierza do pożądania
(męż-czyzny lub kobiety), gdy ma charakter świadomy i dobrowolny nazwane
zostaje cudzołóstwem. W sensie moralnym ma podobną jakość co czyn. Zostaje
popełnione w sercu człowieka. Drugi człowiek bywa wówczas traktowany
przedmiotowo; zamiast relacji miłości czystej staje się obiektem pożądania.
Kluczowym elementem dzisiejszej Ewangelii jest jej puenta, w której Jezus
przestrzega nas abyśmy nie składali przysięgi. Warto tutaj po raz kolejny odnieść się
do Starego Przymierza, które zakazywało fałszywej przysięgi, gdy ktoś z całą
premedytacją kłamał, powołując się na Boga. Żydzi nie mogli wymawiać imienia
Bożego, więc przysięgali na niebo, ziemię, Jerozolimę, własną głowę. Jezus wzywa
do rezygnacji z każdej przysięgi.
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Zamiast słowa, które utraciło wartość, zachęca do prostoty, szczerości, przejrzystości, prawdomówności: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak, nie, nie”.
Jest to postawa ubóstwa duchowego, wolności a także czystości serca,
życia w prawdzie, bez zbędnych zawiłości.
Panie Jezu, Ty jesteś wypełnieniem Prawa i Proroków. Obdarz nas łaską
naśladowania Ciebie każdego dnia naszego życia.

XXV Światowy Dzień Chorego
11 lutego, w dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, po raz kolejny będziemy przeżywać Światowy Dzień Chorego, który został
ustanowiony przez naszego papieża Jana Pawła II w 1992 roku. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Chorego Papież Franciszek ustanowił słowa: „Zdumienie nad
tym, czego dokonuje Bóg: «Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny»” (Łk 1,49).
W swoim przemówieniu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego Papież
Franciszek odnosi się właśnie do objawień Maryi, jakie w Lourdes miała św. Bernadeta.
Ojciec Święty w swoim przesłaniu odnosi relację pomiędzy Najświętszą Maryją
Panną a Bernadetą do sytuacji człowieka chorego i tego jak powinien on być
postrzegany we współczesnym świecie. Ojciec Święty pisze „Ta niepozorna dziewczyna z Lourdes opowiada, że Najświętsza Dziewica, którą nazywa „Piękną Panią”,
patrzyła na nią jako na osobę. Te proste słowa opisują pełnię relacji. Uboga, niepiśmienna i chora Bernadeta czuje, że Maryja patrzy na nią jako na osobę. „Piękna
Pani” rozmawia z nią z wielkim szacunkiem, a nie z politowaniem. To przypomina
nam, że każdy chory jest i zawsze pozostaje istotą ludzką i jako taką należy go
traktować”.
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Tym samym Ojciec Święty podkreśla niezbywalną godność chorych i niepełnosprawnych i ich życiową misję. Nigdy nie stają się oni zwykłymi przedmiotami, choćby
zdawali się być tylko bierni, bowiem każdy z nich bez względu na to czy jest niepełnosprawny fizycznie, upośledzony umysłowo, chory psychicznie, mniej lub bardziej
wymagający opieki drugiej osoby posiada na tym świecie do spełnienia swoją misję
wyznaczoną mu przez Boga a ponad wszystko ma niezbywalną godność osoby
ludzkiej i tak samo jak każdemu innemu człowiekowi należy mu się szacunek, gdyż
każdy z nich zostały stworzony na obraz i podobieństwo Boga i w każdym z nich
należy dojrzeć twarz cierpiącego Chrystusa.
Papież Franciszek zwraca także uwagę, że po objawieniach Bernadeta dzięki
modlitwie przemieniła swą słabość w oparcie dla innych. Ofiarowała swe życie
za zbawienie ludzkości, modliła się za grzeszników, co też jest misją chorych, którzy
poprzez swoją modlitwę mogą służyć innym i wypraszać potrzebne łaski.
Bernadeta powołana do życia zakonnego, pomimo swojego słabego zdrowia
i wielu przeciwności z tym związanymi przy Bożej pomocy i opiece Matki Najświętszej odnalazła tam swoje miejsce, a poprzez swoją ofiarną posługę stała się wzorem
dla wszystkich pracowników służby zdrowia.
W orędziu na Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty zachęca również do
szerzenia kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska naturalnego. Służbie
zdrowia i rodzinom chorych życzy stawania się zawsze radosnymi znakami miłości
Boga.
Wszystkich parafian, zwłaszcza tych
dotkniętych chorobą, osoby opiekujące się
swoimi bliskimi chorymi oraz niosące
w swojej pracy opiekę i pomoc chorym
zapraszamy na Mszę Świętą z okazji Dnia
Chorego, która odbędzie się w sobotę,
11 lutego o godzinie 10:00.
Mszę zakończy indywidualne błogosławieństwo każdego uczestnika na sposób
lourdzki.
Po Mszy Świętej zapraszamy na
spotkanie do salki parafialnej na wspólną
agapę.
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3. rocznica śmierci
ks. kan. Janusza Majewskiego
17 lutego (piątek) będziemy obchodzili 3.
rocznicę śmierci pierwszego proboszcza naszej
parafii i budowniczego kościoła ks. kanonika
Janusza Majewskiego.
27 grudnia 1986 roku ks. Janusz Majewski,
ówczesny wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu został
zobowiązany do utworzenia nowego ośrodka
duszpasterskiego na osiedlu Rządz, którego
administratorem został mianowany 1 marca
1987 roku, zaś dekretem ks. bpa Ordynariusza
Chełmińskiego ks. Janusz Majewski został
oficjalnie mianowany na proboszcza parafii pw.
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika z dniem
30 sierpnia 1987 roku.
Ważnym momentem w życiu naszej wspólnoty parafialnej był dzień 24 grudnia 1999 roku w którym, kiedy papież Jan Paweł II
otwierał Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra, ks. proboszcz Janusz Majewski
po raz pierwszy otworzył swoim parafianom drzwi wybudowanego kościoła zapraszając na uroczystą Pasterkę.
Wielką zasługą ks. kan. Janusza Majewskiego dla naszej wspólnoty parafialnej
było także ustanowienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus drugim patronem naszej
parafii co nastąpiło 1 października 2004 roku. Dzięki staraniom księdza proboszcza
w stosunkowo niedługim czasie od ustanowienia św. Teresy z Lisieux patronką
naszej parafii w kościele zagościły także na stałe jej relikwie, które zostały uroczyście wprowadzone 1 października 2006 roku.
Ofiarną i niezwykle owocną posługę dla naszej wspólnoty parafialnej przerwało
nagle, niespodziewane i tragiczne w skutkach wydarzenie. 17 lutego 2014 roku
wskutek zatrzymania krążenia, spowodowanego przebytymi chorobami i wskutek
emocji po pościgu za złodziejem ks. kan. Janusz Majewski odszedł od nas do Pana
aby odebrać wieczną nagrodę za swoje życie.
Z okazji przypadającej 3. rocznicy śmierci ks. kan. Janusza Majewskiego
wszystkich parafian gorąco zachęcamy do udziału w Mszy Świętej w intencji
śp. ks. proboszcza, która odbędzie się 17 lutego (piątek) o godz. 18:00.
Niech nasza modlitwa i udział w Eucharystii staną się najpiękniejszym wyrazem
wdzięczności za posługę dla naszej parafii.
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Poniedziałek 06 lutego

Poniedziałek 13 lutego

+ Daniela Smacka – intencja

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i

800 popogrzebowa

800 całego świata

1. + Elżbieta Karaszewska – greg. 8

1. + Elżbieta Karaszewska – greg. 15

1800 2. + Henryk Bongalski – intencja

1800 2. + Krystyna Grabowska (w rocznicę

popogrzebowa

śmierci) i mąż Kazimierz

Wtorek 07 lutego

Wtorek 14 lutego

+ Daniela Szudzińska – int.

800 popogrzebowa

800 w pewnej intencji

1. + Elżbieta Karaszewska – greg. 9

1800 2. + mąż Czesław (27 rocznica śmierci ) i
rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny

1. + Elżbieta Karaszewska – greg. 16

1800 2. Teresa Buda (3 rocznica śmierci)

Środa 08 lutego
8

00
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Środa 15 lutego

+ Halina Witkowska – int. popogrzebowa

8

00

w intencji Panu Bogu wiadomej

1. + Elżbieta Karaszewska – greg. 10

1800 2. + Wacław Dobris (112 rocznica urodzin

1800 + Elżbieta Karaszewska – greg. 17

i 14 rocznica śmierci)

Czwartek 09 lutego
8

00

18

00

Czwartek 16 lutego

w intencji Panu Bogu wiadomej
+ Elżbieta Karaszewska – greg. 11

8

00

w intencji Panu Bogu wiadomej

18

00

+ Elżbieta Karaszewska – greg. 18

Piątek 10 lutego

Piątek 17 lutego

800 w intencji Panu Bogu wiadomej

800 + Elżbieta Karszewska – greg. 19
+ ks. kan. Janusz Majewski – intencja od

1800 + Elżbieta Karaszewska – greg. 12

1800 parafian

Sobota 11 lutego
8

00

Sobota 18 lutego
8

w intencji Panu Bogu wiadomej
1. Ryszard w rocz. ur., Klara, Henryk
Górscy, rodzice Marianna, Jan i brat Jan

1800 Zawierucha

00

+ Plasan Marian (1 rocznica śmierci)
1. +Beata i Lech w 3 rocznicę śmierci

1800 Beaty
2. + Elżbieta Karaszewska – greg. 20

2. + Elżbieta Karaszewska – greg. 13

Niedziela 12 lutego

Niedziela 19 lutego
1. + Salomea i Henryk i dusze w czyśćcu

730 w intencji Panu Bogu wiadomej

730 2. + Mariusz Kabański (4 rocz. śmierci)

930 + Elżbieta Karaszewska – greg. 14

930 +Elżbieta Karaszewska – greg. 21

11 00 + Helena Pawłowska – 4 rocznica śmierci

+3 rocznica śmierci Eugenia Mrozek oraz

11 00 Tadeusz i dziadkowie z obojga stron

+ rodzice Maria, Jan Zaremba, Jadwiga,

1230 Józef Dąbrowscy i zmarli z rodziny

+7 rocznica śmierci za spokój duszy śp.

1230 Wiesław Dobosz oraz zmarli z rodziny

obojga stron
+ Daniela Szudzińska – intencja od

1800 sąsiadów

obojga stron
+ rodzice Irena i Zygmunt Kozłowscy i

1800 dziadkowie
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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)

05.02.2017 – V Niedziela Zwykła
11.02.2017 – NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorego
Msza Święta z okazji Dnia Chorego o godzinie 10:00. Mszę zakończy indywidualne
błogosławieństwo uczestników na sposób lourdzki. Po Mszy Świętej wszystkich
uczestników zapraszamy do sali parafialnej na wspólne spotkanie przy kawie,
herbacie i ciastku.
12.02.2017 - VI Niedziela Zwykła
14.02.2017 – Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. W tym dniu obchodzimy także wspomnienie Św. Walentego
17.02.2017 – 3. Rocznica śmierci ks. kan. Janusza Majewskiego. Msza Święta
w intencji śp. księdza proboszcza o godz. 18:00. Niech nasza modlitwa i udział
w Eucharystii staną się najpiękniejszym wyrazem wdzięczności za jego posługę dla
naszej wspólnoty parafialnej.

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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