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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

05.03.2017 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Nie samym chlebem żyje człowiek... (Mt 4,1-11)
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy o trzech pokusach, na które
nasz Pan został wystawiony na pustyni. Dwie z nich miały na celu skorumpowanie
Jego misji, uczynienia z Niego Mesjasza „sukcesu publicznego”, trzecia zaś chciała
Go pochwycić w demoniczną żądzę władzy nad światem. Jak wiemy Jezus temu
wszystkiemu potrafił powiedzieć zdecydowane NIE. Zastanówmy się jednak,
dlaczego tak się stało, skąd Jezus miał w sobie tę siłę aby nie ulec pokusie i jak to
wszystko odnosi się do naszego codziennego życia? Cały sekret duchowej siły
Jezusa i Jego zwycięskiej konfrontacji z szatanem tkwi w trzech rzeczach.
Po pierwsze: walczy „we wspólnocie”, wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Nasze
upadki są często wynikiem lęków, że musimy podejmować samotną walkę ze złem.
Zapominamy, że to nie jest tylko nasza walka. Gdy zaufamy Jezusowi, On walczy
wraz z nami, walczy poprzez nas.
Drugą „bronią” Jezusa jest Pismo Święte. Wobec inteligencji szatana stosuje moc
Słowa Bożego. W Biblii znajdujemy odpowiedź na trudności, pokusy, problemy
codziennego dnia.
Trzecią „bronią” jest stanowczość, pewność, ucinanie pokusy u jej zarania,
odrzucenie wszelkich kompromisów. Wejście w dialog z pokusą jest początkiem
przegranej. Szatan jest inteligentniejszy od nas i tylko czyha na nasz ruch bo jak
pisze Św. Piotr „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew
ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1 P 5, 8).
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My, jako uczniowie Jezusa zostajemy
wystawieni na takie same pokusy jakim On
podlegał. Przenosząc te trzy pokusy na współczesność bardzo łatwo można je zauważyć są to
bowiem: bogactwo i zabezpieczenie, popularność i władza oraz łatwe i szybkie zbawienie. Tak
więc możemy powiedzieć, że są to nasze pokusy.
Pokusa także często, zwykle pod pozorem
czegoś co będzie dobre dla nas, próbuje nas
odwieść od misji przed którą zostajemy postawieni. Jakże często zadajemy sobie pytania: Po
co się wysilać? Po co się wyróżniać? Co powiedzą inni? Co mi to wszystko da? Jednak tak
naprawdę, poprzez pokusy i nasze podejście do
nich poznajemy samych siebie, zaczynamy
walczyć aby ostatecznie zwyciężyć i otrzymać
nagrodę, wieniec zwycięstwa, wieniec chwały, który wręczy nam Pan.
Doświadczając wszelkiego rodzaju pokus pamiętajmy, że jesteśmy uczniami
Jezusa i skoro On nie był ich pozbawiony to i nas one nie ominą i jak niejednokrotnie
usłyszymy w okresie Wielkiego Postu w jednej z pieśni „jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i choć ze mną zbawiać świat...”. Niech ta myśl
towarzyszy nam często w okresie duchowego przygotowania do Świąt
Zmartwychwstania.
Panie Jezu, Ty jesteś Słowem Ojca. Rozpal w nas miłość do Pisma Świętego
i naucz nas uciekać się ku niemu w godzinie pokusy.

12.03.2017 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Wyprowadził ich na wysoką górę (Mt 17,1-9)
W Wielkim Poście Kościół zaprasza nas na dwie góry: Tabor i Golgotę. Pierwsza
z nich jest symbolem nadziei, radości i pociechy. Golgota natomiast nierozerwalnie
kojarzy nam się z cierpieniem i krzyżem.
Obie wzajemnie się przenikają. Bez radości Taboru trudno podjąć krzyż Golgoty;
natomiast bez krzyża nie ma radości zmartwychwstania. Wybierając drogę z Jezusem, musimy się zgodzić, że w naszym życiu będziemy doświadczać nie tylko
obecności Jezusa Przemienionego, Chwalebnego, ale również oblicza Jezusa
cierpiącego, upokorzonego.
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W życiu duchowym niejednokrotnie doświadczamy szczęścia, światła, siły, pokoju,
radości, miłości... Ale Bóg może nas wezwać również do czuwania z Nim w czasie
nocy udręki, zwątpienia, ciemności, samotności. Gdy „wszystko się sypie” i wszystkiego brakuje; gdy pojawia się zniechęcenie, poczucie pustki i bezsensu. Jezus nie
gwarantuje nam jednak ciągłego pobytu na górze Tabor. Przeciwnie, z całym
realizmem podkreśla, że Jego droga to także trud i krzyż. Jednak daje nam górę
Tabor, byśmy w chwilach krytycznych trwali na krzyżu obok Niego.
Trud wspinania się na ewangeliczną „wysoką górę” razem z Jezusem dzieli również
Apostołowie. W tym przypadku należy jednak zauważyć, że jak to często w Piśmie
Świętym spotykamy, mamy tutaj do czynienia z wyrażeniem symbolicznym. Nie
chodzi tutaj o wysokość góry lecz o istotę wydarzenia jakie miało tam miejsce –
Przemienienie Pana i to, że objawił On swe bóstwo uczniom.
Wiemy także, że droga na szczyt góry nie jest łatwa i można to także doskonale
odnieść do naszego życia duchowego. Aby osiągnąć szczyty, dojść na górę, gdzie
nasze wnętrza zostaną przemienione musimy najpierw podjąć się wysiłku pracy nad
sobą. I pamiętajmy, że wybierając drogę z Jezusem, nie możemy już wybierać drogi
na skróty, tylko trzeba nam iść za naszym Mistrzem, po Jego śladach a wtedy
dojdziemy na szczyt.
Panie Jezu, wyznajemy w Tobie Boga. Pomóż nam odkrywać coraz
głębiej Twoją Tajemnicę i przemieniaj nas na swoje podobieństwo.

19.03.2017 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Panie, daj mi wody żywej (J 4, 5-42)
W dzisiejszej Ewangelii zostaje nam ukazana scena spotkania Jezusa z Samarytanką. Jezus wyczerpany podróżą do samarytańskiego miasteczka Sychar siada
przy studni, gdzie spotyka kobietę z Samarii. Jezus przełamuje ciasnotę judaistycznych zakazów mówiących, że Żydom nie wolno kontaktować się Samarytanami
i prosi kobietę aby dała mu się napić ze swego dzbana.
Poprzez swoje wypowiedziane słowa „Daj mi pić” Jezus, który jest Bogiem,
stawia siebie w sytuacji zależności i przyznaje, że potrzebuje drugiego człowieka.
Między Jezusem a kobietą wywiązuje się rozmowa, która jak się domyślamy pozornie tylko dotyczy wody, studni i źródła. Te trzy pojęcia są symbolem głębszej rzeczywistości. Człowiek tęskni za wodą, która gasi jego pragnienie. Jezus mówi o
żywej wodzie. Żywa woda to woda ze źródła – jako przeciwieństwo tej ze zbiornika
i symbolizuje wodę, która obdarza rzeczywistym życiem – życiem wiecznym. Jezus
wyjaśnia Samarytance jaką właściwość ma żywa woda „Kto zaś będzie pił wodę,
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki” (J 4,14). Żywa woda o której mówi tutaj
Jezus, jest spełnieniem wszystkiego, co kojarzy się nam z wodą. Kto chce wodą
ugasić swe pragnienie, ten chce właściwie żyć. I to właśnie Jezus koi nasze najgłębsze pragnienie – pragnienie życia, i to takiego życia, które płynie.
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Jezus jeszcze intensyfikuje wymowę tego symbolu, mówiąc, że woda, którą On
daje staje się w nas „źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” (J4, 14).
Należy tutaj jednak zwrócić uwagę na fakt, że wodą o którą chodzi w tym fragmencie Ewangelii, jest nie tyle woda chrzcielna, ile sam Jezus.
Gdy przyjmujemy w siebie Jezusa – Jego ciało w Eucharystii i Jego Słowa w głoszonym Słowie Bożym staje się On dla nas uzdrawiającą i odświeżającą wodą,
wprowadza nas w kontakt z wewnętrznym źródłem żywej wody, która bije w naszej
duszy – od którego często jednak jesteśmy odcięci. Jeśli pijemy z tego wewnętrznego
źródła, to nigdy nie uschniemy, nie poczujemy się puści i wyczerpani, albowiem
płynące w nas źródło jest niewyczerpane, ponieważ jest boskie.

Panie Jezu, Ty nigdy nas nie przekreślasz, bez względu na to, jak daleko
odeszliśmy od Ciebie. Obmyj nas swoją wodą i zaspokój nasze pragnienie,
którym jesteś Ty sam.

Ruch Światło- Życie największym dziełem
ks. Franciszka Blachnickiego
27 lutego obchodziliśmy 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Z tej
okazji Sejm postanowił upamiętnić specjalną uchwałą tego wybitnego duchownego,
znanego większości z nas jako twórca Ruchu Światło- Życie.
Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) podczas II wojny światowej walczył jako
ochotnik w kampanii wrześniowej, był aresztowany przez gestapo, osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, skazany na karę śmierci, więziony następnie
w więzieniach i obozach III Rzeszy.
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W oczekiwaniu na wykonanie wyroku odkrył drogę wiary, co w ostateczności
doprowadziło go do ukończenia w 1950 r. Seminarium Duchownego.
Ks. Blachnicki był jednym z najdłużej prześladowanych duchownych katolickich
w czasach PRL. Był też wybitnym teologiem pastoralistą, profesorem KUL. Formy
jego działalności duszpasterskiej były wspierane przez Jana Pawła II, którego
zainspirowały do podjęcia idei Światowych Dni Młodzieży.
Ks. Blachnicki był także działaczem
trzeźwościowym, twórcą Krucjaty
Wstrzemięźliwości, a następnie
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
zrzeszającej setki tysięcy abstynentów
i propagującej styl życia wolny od
nałogów i uzależnień.
Ruch Światło-Życie został
założony przez ks. Blachnickiego w
latach 50. Jego celem była formacja
dojrzałych chrześcijan, przeżywających swą wiarę w sposób głęboki i żywy. W ciągu kilkudziesięciu lat przez ruch
oazowy przeszło kilka pokoleń młodych katolików.
Obecnie w Polsce w Ruch Światło-Życie zaangażowanych jest około 100 tysięcy
osób. Formacja w Ruchu Światło- Życie obejmuje człowieka niemal w każdym wieku,
dzięki podziałowi formacji na cztery etapy:
- Oaza Dzieci Bożych – do której należą uczniowie szkół podstawowych
- Wspólnoty młodzieżowe – najczęściej nazywane Oazami, kształtujące młodzież i
młode osoby dorosłe.
- Oazy Dorosłych – formujące osoby dorosłe, pragnące przeżywać swą wiarę w
sposób głęboki i umacniać więź z Jezusem.
- Domowy Kościół – w którym formację podejmują pary żyjące w sakramentalnych
związkach małżeńskich.
Formacja w Ruchu Światło- Życie polega na szukaniu światła w Słowie Bożym by
wprowadzić je w swoje życie a w konsekwencji prowadzi do osobistego przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Kolejnym etapem jest uczestnictwo w grupie
„uczniów Jezusa” a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną
służbę w Kościele i świecie.
4 listopada 1987r. Fundacja Jana Pawła II w Rzymie przyznała Ruchowi ŚwiatłoŻycie nagrodę „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją
religijną i moralną polskiej młodzieży, zmierzającą do ukształtowania w niej postawy
pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego narodu”.
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Trwający obecnie proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Blachnickiego jest bliski
ukończenia. 30 września 2015 roku papież Franciszek podpisał dekret Kongregacji
ds. Kanonizacyjnych stwierdzający heroiczność cnót czcigodnego Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego.
W naszej wspólnocie parafialnej także kontynuowane jest dzieło ks. Franciszka
Blachnickiego poprzez działającą pod przewodnictwem ks. Sławomira Sobierajskiego
Oazę formującą młodzież i młode osoby dorosłe (do 30 roku życia) oraz krąg
Domowego Kościoła.
Wszystkich chętnych do włączenia się w działalność Ruchu Światło- Życie w naszej
parafii zapraszamy na spotkania Oazy w piątki, które rozpoczynamy od Mszy Świętej
o godz. 18:00 po czym przechodzimy na spotkanie formacyjne do domu parafialnego.
Małżonkowie chcący podjąć formację w kręgu Domowego Kościoła proszeni są
o kontakt z księdzem Sławkiem.

Wszystkiego najlepszego księże Sławku!
6 marca, pierwszy wikariusz naszej parafii
ksiądz Sławomir Sobierajski będzie świętował
swoje 37. urodziny. Z tej okazji drogiemu
księdzu Sławkowi składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, wszelkiej
pomyślności, ludzkiej życzliwości, realizacji
wszystkich planów i satysfakcji z pełnionej
posługi. Niech dobry Bóg prowadzi Cię
w Twoim kapłaństwie, Najświętsza Maryja
Panna – matka kapłanów otacza swoją opieką
i wyprasza wszelkie potrzebne łaski, a Duch
Święty napełnia mocą i obdarza swoimi
darami.
My, jako wdzięczni parafianie składamy
serdeczne podziękowania za Twoją ofiarną
służbę, wszystkie udzielone sakramenty oraz
życzliwość wobec każdego z nas i zapewniamy, że pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach.
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Poniedziałek 06 marca

Poniedziałek 13 marca
8

00

Krystyna , Jan, Andrzej Rapaccy i
zmarli z rodziny

18

00

Zadośćuczynienie za grzechy nasze
i całego świata

+ Teresa Tack - popogrzebowa

8

00

+ Franciszek w 18 r. śm. + Klara,

1800

00

+ Andrzej Zawacki - popogrzebowa

18

00

1. + mąż Kazimierz oraz rodzice
Maksymilian, Franciszka (k), Józef i
Maria
2. + rodzice Jan i Anna Karpiuk,
Stanisław Skajewski

8

00

8

Wtorek 07 marca

1800 Jan i zmarli z rodziny Dłużewskich

00

1. + Helena i Wacław Sukiennik i

00

1800

2. + Jan, Helena i siostra Ewa

Czwartek 09 marca
8

00

8

18

00

8

00

+ Genowefa Kowalska popogrzebowa
1. w intencji chorych róż
różańcowych i żywego różańca
2. + Krystyna i Zbigniew Maskulak

1800

Środa 22 marca
8

00

1800

Czwartek 16 marca
8

00

+ Anna Bednarska - popogrzebowa

+ Stefan Sikorski, Kazimierz,
Leokadia Sikorscy, ks. Jan
Bartlewicz, Tadeusz Zarębski i
dziadkowie z obojga stron

Wtorek 21 marca

Środa 15 marca
8

1800 Stefan Sornat

+ Barbara Kowalewska popogrzebowa
1. + rodzice Maria i Bernard
Urbańscy i zmarli z rodziny
2. + Marianna i Edward Zielińscy w
rocznicę śmierci
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Poniedziałek 20 marca
00

Wtorek 14 marca

Środa 08 marca
8
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Czwartek 23 marca
8

00

+ mama Katarzyna i zmarli z rodziny
Chruściel

+ rodzice Bronisława (k) i Stefan

1800 Jaranowski w 50 r. śm. Bronisława i

1800 + Monika Rombalska (3 r.śm)

1800

Stefan Wąsikowski

Piątek 10 marca
800

+ Ewa Lewandowska popogrzebowa
+ Edmund Gurzyński – intencja od

1800 sąsiadów

Piątek 17 marca
800
1800

Sobota 11 marca
800

1800

1. + Wojciech Polcyn – 4 r. śm oraz
rodzice z obojga stron
2. w 28. Urodziny syna Radosława
Rutkowskiego o radość życia
wiecznego

7

+ rodzice Bronisława (k) i Stefan
Jaranowscy w 50 r. śm. mamy

800 + Ryszard Sobczyk - popogrzebowa

+ Edmund Ranisz w 3 r. śm i zmarli

1800 z rodziny Żywieckich

1. + Elżbieta Świszczorowska i
rodzice z obojga stron

1800 2. + Jadwiga Bąkowska w 5 r. śm i

Niedziela 19 marca
7

30

11 00

+ mąż Zdzisław w 4 r. śm, zmarli z

1800

800

zmarli z rodziny

+ rodzice Janina, Edmund, Leon,

Agnieszka oraz krewni z rodziny
+ Mieczysław Zawadzki w 9 r. śm.

1800 + Anna Lis

Sobota 25 marca

930

1230 obojga stron, zmarli dziadkowie Jan i

800

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

930 + Arkadiusz Michalak w 19 r. śm.
11 00 Kazimiera oraz brata i siostrę

Piątek 24 marca

Sobota 18 marca

Niedziela 12 marca
30

+ O Boże Miłosierdzie i łaskę dla
Patryka Jerzego i Mirosławy i
Jerzego
+ ks. kan. Janusz Majewski –
intencja od parafian

1230

+ Jacek, Janina, Józef Żywieccy i
Maria Kwiatkowska
Józef Tekliński i rodzice z obojga
stron
w 4 r. śm. Jadwiga Murawska i
zmarli z rodziny
+ Teresa, Mieczysław oraz Grzegorz
Gadek w rocznicę śmierci i zmarli z
rodziny Gadek i Ozimek

1800

Niedziela 26 marca
7

30

+ Janina Leśniewska z okazji

930 urodzin i ++Jan i Roman

11 00 + Wiktor Hoffner w 16 r. śm
1230 + Edmund Fidurski w 25 r. śm
1800
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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)
05.03.2017 – I Niedziela Wielkiego Postu
12.03.2017 – II Niedziela Wielkiego Postu
13.03.2017 – 4. rocznica wyboru Papieża Franciszka. W tym dniu szczególnie otaczajmy
naszymi modlitwami Ojca Świętego wypraszając mu potrzebne łaski i siły do dalszego
kierowania Kościołem.
19.03.2017 – III Niedziela Wielkiego Postu
20.03.2017 – Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
24.03. 2017 – Narodowy Dzień Życia
25.03. 2017 – Zwiastowanie Pańskie
Od IV Niedzieli Wielkiego Postu (26 marca)
rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne.
Wszystkich parafian zachęcamy do licznego udziału w tych „duchowych ćwiczeniach”, które
pomogą nam lepiej przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim parafiankom składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, ludzkiej życzliwości, radości i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia.
Niech Najświętsza Maryja Panna będzie Wam wzorem do naśladowania
i otacza Was swoją macierzyńską opieką.
Najserdeczniejsze życzenia składają duszpasterze oraz zespół redakcyjny biuletynu.
W Okresie Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w nabożeństwach
Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali.
Droga Krzyżowa w każdy piątek - dla dzieci o godz. 1630, dla młodzieży i dorosłych o 1730
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 1715
Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grudziądzu,
ul. Konstytucji 3 Maja 45, 86-300 Grudziądz, tel. 564 630 777, www.parafia-rzadz.pl
Zespół redakcyjny biuletynu: Magdalena Rombalska, Jan Reichwald, Wiesława i Jerzy Siatkowscy.
Zapraszamy do współredagowania biuletynu.
Dziękujemy za dobrowolne ofiary przeznaczone na druk kolejnych numerów biuletynu.
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