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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

19.02.2017 VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Miłujcie waszych nieprzyjaciół (Mt 5, 38-48)
W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia przed nami, jako swoimi uczniami poważne
zadanie, bowiem mówi nam, że przykazanie miłości bliźniego nie może obejmować
tylko tych, którzy są dla nas mili i dobrzy, ale musi ono obejmować każdego człowieka– także naszych nieprzyjaciół, co jak sami dobrze wiemy w praktyce jest już
znacznie trudniejsze do zrealizowania.
Jezus mówi dziś do nas „miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,
którzy was prześladują”. W tych słowach zawiera On rdzeń, serce całej świętości,
doskonałości ucznia Jezusa.
Nasz Pan nie dzieli ludzi na dobrych i złych. On widzi człowieka realnie – w dobrych widzi również skłonność do złego, a w złych – tęsknotę za dobrem.
Swoją naukę Jezus argumentuje słowami : „tak będziecie synami Ojca waszego,
który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.
Deszcze i słońce to znak łaskawości Bożej. Jeżeli Ojciec kocha dobrych i złych,
jeżeli posyła Jezusa dla całej ludzkości, to ja nie mogę dzielić ludzi na dobrych i złych,
przyjaznych i nieprzyjaznych (dobrych kocham, a złych nienawidzę). Miłość nie zna
podziałów ani granic. Doświadczenie bezwarunkowej i absolutnej miłości Ojca
prowadzi do miłości każdego człowieka.
Ową naukę Jezusa warto odnieść do jakże aktualnej dzisiaj sytuacji napływu
imigrantów do Europy i związanymi z tymi licznymi protestami.
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Warto dzisiaj zastanowić się jaka jest moja postawa w tej kwestii? Czy przybywających imigrantów nie traktuję jako zagrożenie, jako moich wrogów? Czy potrafię
w tych ludziach poszukujących lepszego życia, uciekających przed wojną zobaczyć
przede wszystkim mojego bliźniego, którego mam miłować?
Jezus mówi nam również dzisiaj, że mamy być doskonali, jak doskonały jest nasz
Ojciec niebieski. Jednak czym ma być ta owa doskonałość na wzór naszego Ojca?
Zdanie to bywa opacznie rozumiane i staje się źródłem fałszywej pobożności.
Doskonałość w sensie moralnym, polegająca na nienagannym zachowywaniu
przykazań, prowadzi zazwyczaj do perfekcjonizmu duchowego, który zazwyczaj nie
ma wiele wspólnego z doskonałością i świętością Boga. Jak podają teolodzy w tym
wypadku należy owo dążenie do doskonałości rozumieć jako zmierzanie do pełni,
celu, którym jest Bóg – Miłość i Świętość poprzez pokorę, czyli zgodę na siebie;
swoje życie i powołanie, akceptację grzeszności ale również świadomość własnej
wartości i godności w Bogu.
Zastanówmy się dzisiaj jak ja rozumiem miłość nieprzyjaciół? A jak stosuję ją
w praktyce? Kogo jest mi najtrudniej dziś pokochać?
Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy naśladowali Ciebie w miłości. Pomóż
nam przezwyciężać wszystko to, co nas na nią zamyka.

26.02.2017 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Nie troszczcie się zbytnio o jutro (Mt 6, 24-34)
Dzisiejsza Ewangelia to konkretne zaproszenie do miłości i chodzi tu oczywiście
o miłość Boga, który jest „zazdrosny w swojej miłości” do człowieka, który mówi: „Ja
Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym” (Wj 20, 5).
Zazdrosna miłość Boga domaga się wyłączności. Jak czytamy w Ewangelii
według świętego Łukasza Bóg chce być kochany „całym sercem, całą duszą, całą
mocą i całym umysłem” (Łk 10, 27).
Jezus pokazuje nam dzisiaj to, co może zagrażać takiej właśnie miłości do Boga.
Wskazuje na podzielone serce. Takie, które jest rozdarte pomiędzy troską o dobra
doczesne, a troską o kontakt z Bogiem. I wiemy, że często troska o dobra może zająć
miejsce relacji z Bogiem. Jezus przypomina nam dzisiaj, że naszym powołaniem jest
przyjaźń z Bogiem. Bóg pragnie być naszym przyjacielem. To o przyjaźń z Bogiem
mamy troszczyć na pierwszym miejscu.
Może warto dzisiaj przyjrzeć się swojemu sercu i zapytać samego siebie czy
przychodząc na Eucharystię, tak naprawdę potrafimy ten czas poświęcić na szczerą
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rozmowę z Bogiem i skupić się tylko na Nim czy też jest jesteśmy tak bardzo zajęci
sprawami dnia codziennego i naszymi troskami o teraźniejszość a często też
i przyszłość, że przychodząc do kościoła nie potrafimy się od nich oderwać i cały czas
zaprzątają nam one głowę, a w kościele tak naprawdę jesteśmy tylko ciałem a nasz
duch, serce i myśli są skupione na czymś zupełnie innym niż spotkanie z Panem
Jezusem.
Tymczasem zaufanie Panu Bogu jest powierzeniem Mu siebie, swojego dzisiaj,
swoich nierozwiązanych spraw, problemów np. braku pracy czy trudnych relacji
w małżeństwie, rodzinie, ze znajomymi. Zaufanie do Boga pozwala nam odnaleźć
właściwą miarę troski o codzienne sprawy.
Kiedyś w rozmowie ze św. Katarzyną ze Sieny Jezus powiedział do niej: „Ty zajmij
się mną, a Ja zajmę się tobą”.
A więc nie bójmy się całkowitego zaufania a wtedy ze spokojnym serca działajmy
nie troszcząc się już zbytnio o owoce swojej aktywności. To wystarczy a Pan Bóg
sam zatroszczy się o nas i o nasze życie.
Panie Jezu, Ty pragniesz nas w całości dla siebie. Pomóż nam zostawić
wszystko to, co oddziela nas od Ciebie.

01.03.2017 ŚRODA POPIELCOWA
Ojciec, który widzi co ukryte nagrodzi ciebie (Mt 6, 1-6, 16-18)
Dzisiejsza Ewangelia, która wprowadza nas w Wielki Post, poucza nas o duchowej dyskrecji. Nic z tego, co robimy, ani jałmużna, ani modlitwa, ani post, nie mogą
być praktykowane na pokaz. W przeciwnym razie rozmijamy się z sednem tego, co
się za nimi kryje. Ich zadaniem jest pomóc nam w pogłębieniu naszej relacji z Bogiem. Nie tylko gdy się modlimy, ale także gdy pościmy czy też dajemy jałmużnę,
otwieramy się na Niego. Modlitwa w oczywisty sposób skierowana jest ku Bogu, post
jest próbą wprowadzenia harmonii w nas samych poprzez swego rodzaju poskromienie zmysłów, jałmużna natomiast jest w gruncie rzeczy usłużeniem Bogu
w potrzebujących. Jeśli chcemy, aby praktyki te przyniosły nam owoce duchowe,
musimy pamiętać, że wykonywanie ich na pokaz mija się z celem. Pożywką dla
większości grzechów jest pycha i jeśli nie uda się nam jej poskromić, jeśli praktykując
post, modlitwę czy jałmużnę, będziemy ją tymi praktykami dokarmiać, to mało
prawdopodobne, abyśmy doświadczyli duchowego wzrostu.
Jak zawsze na progu Wielkiego Postu należy pamiętać, że nasze wyrzeczenia
podejmowane w tym czasie winny wypływać z naszej miłości do Pana Boga a nie być
celem samym w sobie. Przy wyborze formy naszych wyrzeczeń wielkopostnych
warto pamiętać również, że Jezus przede wszystkim patrzy na nasze serce, więc
może zamiast po raz kolejny odmawiać sobie słodyczy, warto wybrać coś co będzie
służyło naszemu rozwojowi duchowemu jak wyrzeczenie się np. oglądania telewizji
na rzecz udziału w Mszy Świętej.
Duchu Święty, w Twoje ręce powierzamy okres Wielkiego Postu. Przenikaj
nas i prowadź, abyśmy oczyszczeni dzięki Twojej łasce wzrastali na drodze ku
Ojcu.
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Dzień chorego w naszej parafii
11 lutego, w dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
w Kościele katolickim obchodziliśmy XXV Światowy Dzień Chorego. W naszej
wspólnocie parafialnej o godz. 10:00 została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem ks. proboszcza w intencji wszystkich naszych chorych i cierpiących
parafian, ich rodzin, wszystkich opiekujących się chorymi a także pracowników służby
zdrowia, wolontariuszy i wszystkich osób służących chorym. Podczas Mszy usłyszeliśmy specjalne słowo papieża Franciszka skierowane do wszystkich chorych z okazji
tego dnia, w którym odniósł się do objawień Pięknej Pani, która jak wspomina papież
patrzyła na niepiśmienną i chorą Bernadetę z wielkim szacunkiem a nie z litością. Tym
samym Papież Franciszek zwrócił naszą szczególną uwagę na fakt, że każda osoba
chora, cierpiąca, niepełnosprawna fizycznie czy umysłowo ma niezbywalną godność
ludzką i pełne prawo do traktowania jej z szacunkiem i w taki sam sposób jak każdą
inną osobę. Papież Franciszek zwrócił także uwagę wiernych na fakt, że każda z osób
dotkniętych chorobą ma na świecie do wypełnienia swoją misję i choćby wydawała się
najbardziej bierna to może to właśnie ona ma za zadanie być dla nas wzorem pokory
i przyjmowania cierpienia.
Bardzo ważnym momentem Mszy było zawierzenie siebie samych i wszystkich
chorych oraz ich cierpień Matce Najświętszej w Litanii Loretańskiej oraz Panu
Jezusowi obecnemu wśród nas w
Najświętszym Sakramencie.
Niezwykle istotnym i co było łatwe do
zauważenia, bardzo wzruszającym momentem dla wielu uczestników Mszy Świętej było
błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem na sposób lourdzki, podczas
którego ksiądz proboszcz podchodził
indywidualnie do każdego ze zgromadzonych parafian udzielając błogosławieństwa.
W geście wdzięczności każda z osób,
która otrzymała błogosławieństwo mogła
pocałować welon okrywający kapłana,
będący nawiązaniem do ewangelicznej
sceny spotkania kobiety cierpiącej na
krwotok z Panem Jezusem, która dzięki
swojej wierze w to, że choćby dotknęła się
kawałka Jego płaszcza zostanie uzdrowiona, uzyskała od naszego Pana to o co
prosiła.
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Po niezwykle pięknej i wzruszającej Mszy wszyscy zgromadzeni parafianie zostali
zaproszeni przez księdza proboszcza na wspólne świętowanie w sali parafialnej,
gdzie czekała na wszystkich gorąca kawa, herbata oraz poczęstunek przygotowany
przez parafianki.
Wszystkim osobom, które włączyły się w organizację dnia chorego w naszej
parafii składamy serdeczne Bóg zapłać a wszystkim parafianom dotkniętym chorobą
i cierpieniem oraz ich rodzinom życzymy wielu sił i wytrwałości w przeżywaniu
swojego cierpienia, łączenia go z cierpieniem naszego Zbawiciela na krzyżu oraz
zapewniamy o naszej pamięci w modlitwach.

Posypmy głowy popiołem...
Środą Popielcową Kościół katolicki rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu.
Jest to czas przygotowania do Wielkanocy, która w tym roku przypada 16 kwietnia.
Wielkanoc jest liturgicznym przeżyciem największego i fundamentalnego
wydarzenia chrześcijaństwa — Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego, który stał się człowiekiem i umarł dla zbawienia wszystkich ludzi.
Wielki Post to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i
nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Z liturgii
znika radosne „Alleluja” i hymn „Chwała na wysokości Bogu”, a dominującym kolorem
szat liturgicznych staje się fiolet.
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W środę popielcową podczas Mszy św. kapłan posypuje głowy wiernych popiołem,
wypowiadając ewangeliczną formułę: „Nawróć się i uwierz w Ewangelię” lub słowa z
Księgi Rodzaju: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. W ten sposób Kościół wzywa
indywidualnie każdego wiernego do nawrócenia i pokuty za siebie i za świat.
Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu
kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u
plemion indiańskich oraz na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela.
Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju
pojawia się w VII w..
Już od II w. chrześcijanie wyznaczali
specjalny okres jako przygotowanie do
świąt Wielkiej Nocy. Na początku było to
zaledwie 40 godzin, czyli praktycznie
tylko Wielki Piątek i Wielka Sobota.
Później przygotowania zabierały cały
tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas
przygotowania do Uroczystości
Zmartwychwstania wydłużył się do 40 dni.
Kościół nawiązuje tutaj do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspomina w ten
sposób 40-letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej.
Post nie obejmował nigdy niedzieli — dnia, który zawsze jest radosną pamiątką
Zmartwychwstania. Z tego powodu do 6 tygodni Wielkiego Postu dodano brakujące dni
i początek tego okresu ustalono właśnie na środę, która później została nazwana
Popielcem.
Czas Wielkiego Postu to także czas praktyk pokutnych, których minimum zostało
wyznaczone przez prawo kościelne. Jednakże cały ten okres liturgiczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jałmużny i wzmożonej modlitwy.
Szczególnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odprawiana
zwykle w piątki oraz niedzielne Gorzkie Żale. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I
odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez
widzialne gesty i czyny pokutne (KKK 1430).
Wszystkich parafian zapraszamy na Msze Święte z obrzędem pokutnego
posypania głów popiołem w Środę Popielcową (1 marca) o godz. 7:30, 9:30,
16:30 i 18:00.
Zachęcamy także do licznego udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa dla dzieci w piątki o godz. 16:30, dla młodzieży
i dorosłych o godz. 17:30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę
Wielkiego Postu o godz. 17:15.
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Poniedziałek 20 lutego

Poniedziałek 27 lutego

800 w pewnej intencji

800 w pewnej intencji
1. + Elżbieta Karaszewska – greg 29

1. + Elżbieta Karaszewska – greg 22

1800 2. syn Wiktorek w rocznicę urodzin

1800 2. + Emilia Szachnitowska ( w 9 rocznicę
śmierci) i dusze i zmarli z rodziny

Wtorek 21 lutego
8

00
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Wtorek 28 lutego
8

w intencji Panu Bogu wiadomej

00

1. o Boże błogosławieństwo i potrzebne

1800 łaski dla Michała w dniu 18 urodzin

+ Edmund Gurzyński – intencja
popogrzebowa
1. rezerwacja

1800 2. + Elżbieta Karaszewska – greg 30

2. + Elżbieta Karaszewska – greg 23

Środa 01 marca
(POPIELCOWA)

Środa 22 lutego
730
800 w intencji Panu Bogu wiadomej

+ Anna Cwyklińska – intencja

930 popogrzebowa

1. + Kazimiera Łucka

1800

1. + Elżbieta Karaszewska – greg 24
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Martyny (25 rocznica
urodzin), dla męża i syna Norberta

1630 2. + Grzegorz Romanowski w 7 rocznicę
śmierci

18

00

8

00

Czwartek 23 lutego
8

00

1800

+ Bogumiła Rajnik – intencja
popogrzebowa

Czwartek 02 marca

w intencji Panu Bogu wiadomej
1. + Elżbieta Karaszewska – greg 25
2. + Edmund Kwietniewski

+ Anna Kasprzyk z okazji urodzin
+ Andrzej Pankau – intencja

1800 popogrzebowa

Piątek 24 lutego
800

Piątek 03 marca

+ Jan, Aleksander i zmarli z rodziny z
obojga stron i rodzeństwo

800

1. + Anna Lis

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i

1800 2. + Elżbieta Karaszewska – greg 26

1800 całego świata

Sobota 25 lutego

Sobota 04 marca

Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo

800 dla rodziny, parafii, ojczyzny i za

Wynagrodzenie Matce Bożej za grzechy

800 popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu

kapłanów

Sercu
1. + Zenon Dąbrowski w 10 rocznicę
śmierci, brat Czesław i rodzice z obojga

1. + Elżbieta Karaszewska – gerg 27

1800 2. + Anita i Błażej Demby oraz rodzice

1800 stron

Helena i Czesław Demby

2. + Teresa Ławicka (5 rocznica śmierci)

Niedziela 26 lutego

Niedziela 05 marca

730 + Bogumiła Rajnik – intencja od sąsiadów

730 7:30 + Edmund, Helena Kraśniewscy

930 + Elżbieta Karaszewska – greg 28

930 + 22 rocznica śmierci Bronisław Nowacki

11 00

+ w 2 rocznicę śmierci Andrzeja
Grossman i rodzice z obojga stron

11 00 rezerwacja

+ Jan Urbański, Lech Jan Cybulski i Anna

1230 oraz Teresa Grabowska i zmarli z obojga

1230 + Poeplau Józef

stron
Z prośbą o Boże błogosławieństwo,

1800 opiekę Matki Bożej dla Ewy Walawander
i Krystyny Śliwińskiej w dniu ich urodzin

+ Bolesław Lis w dniu urodzin, zmarli

1800 rodzice i rodzeństwo
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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)
19.02.2017 – VII niedziela zwykła
22.02.2017 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła
26.02.2017 – VIII niedziela zwykła
01.03.2017 – Środa Popielcowa. Msze Święte z obrzędem pokutnego posypania
głów popiołem o godz. 730, 930, 1630 oraz 1800.
02.03.2017 – I czwartek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu,
Różaniec i modlitwy w intencji kapłanów oraz nowych powołań od godz. 1730
03.03.2017 – I piątek miesiąca.
04.03.2017 – I sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Matce Bożej za
grzechy przeciw Jej Niepokalanemu Sercu z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu w łączności z poranną Mszą Świętą o godz. 800
04.03.2017 – Św. Kazimierza

W Okresie Wielkiego Postu zachęcamy do udziału
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali.
30
Droga Krzyżowa w każdy piątek - dla dzieci o godz. 16 ,
30
dla młodzieży i dorosłych o 17
15
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 17

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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