26 marca 2017

Nr 8A (343) Rok XX

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

26.03.2017 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Odkryć Jezusa (J9, 1-41)
Na kolejną niedzielę Wielkiego Postu w roku A Kościół podsuwa nam do
rozważenia kolejny fragment Ewangelii Janowej. Zauważmy na początek, że dziś
jest Niedziela Laetare (Wesel się, Jeruzalem!), którą wyróżnia kolor szat liturgicznych – w każdej parafii księża będą odprawiali Mszę świętą w kolorze różowym.
W dzisiejszej ewangelii łatwo skoncentrować się jedynie na fakcie uzdrowienia
niewidomego od urodzenia i przeoczyć to, co jest dużo ważniejsze. Otóż uzdrowienie
jest jedynie wstępem do tego, co jest sednem działania Jezusa. On pragnie każdemu
z nas otworzyć oczy tak, abyśmy byli w stanie dostrzec, kim On jest i odkryć Jego
prawdziwą naturę i posłannictwo. Niewidomemu się to udaje. Na samym początku
widzi w nim zwyczajnego człowieka (Człowiek, którego nazywają Jezusem zrobił
błoto [i] nałożył na moje oczy), a następnie wyznaje: On jest prorokiem i zostaje Jego
uczniem (Może i wy chcecie zostać jego uczniami?). Na koniec oddaje Mu pokłon,
uznając w Nim Syna Człowieczego. Tak więc od duchowej

ślepoty stopniowo

doprowadzony zostaje do światła wiary. Każdy z nas musi przejść podobny proces
duchowego oświecenia. Prośmy więc Boga, aby otworzył nasze oczy.
Panie, Ty jesteś światłością świata. Otwórz nasze oczy, abyśmy mogli
ujrzeć Twoje światło i prowadź nas ku pełniejszemu poznaniu Ciebie.
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02.04.2017 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz (J 11, 1-45)
Ileż to razy słowa Marty skierowane do Jezusa ,,Panie, już cuchnie. Nie żyje
bowiem od czterech dni” moglibyśmy odnieść do własnego życia. Często jesteśmy
duchowymi trupami - choć fizycznie żyjemy i wydawać by się mogło, że funkcjonujemy to jednak nasz duch być może już dawno umarł.
Często jesteśmy duchowymi trupami nie tylko przez cztery dni, ale przez całe
lata. Grób, którym jesteśmy, w żadnym razie nie nadaje się do otwarcia i sami nie
chcemy go otwierać bo może jest nam tak dobrze, albo boimy się podjęcia wysiłku
i dokonania zmian. Aby jednak zmiana mogła się dokonać najpierw konieczne jest
ukazanie naszej wewnętrznej zgnilizny. Abyśmy zostali duchowo uzdrowieni naszą
wewnętrzną zgniliznę, naszą chorobę musimy pokazać najlepszemu lekarzowi jakim
jest Jezus Chrystus, który nigdy nie chce naszej śmierci. Przyszedł przecież po to,
aby obdarzyć nas życiem i to życiem w obfitości i może to uczynić bez względu na to,
jak bardzo zaawansowany jest nasz duchowy rozkład. Jednak Jezus nigdy nie robi
niczego na siłę i bardzo szanuję wolną wolę człowieka, dlatego to najpierw my
musimy chcieć być uzdrowieni i musimy naszą wewnętrzną chorobę pokazać
Jezusowi w sakramencie pokuty i pojednania z wiarą, że On rzeczywiście ma moc
aby powrócić nas do pełni życia, tak jak wskrzesił Łazarza.
Jezu Chryste, Ty wskrzeszając zmarłych, ukazałeś swoje panowanie nad
śmiercią. Dotknij swoją łaską to, co uśmierca nas od wewnątrz i obdarz swoim
życiem.

Rekolekcje wielkopostne w naszej
wspólnocie parafialnej
Jak każdego roku w okresie Wielkiego Postu aby jak najlepiej przygotować się do
świąt Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższych dniach będziemy przeżywać
rekolekcje wielkopostne, które tym razem poprowadzą dla nas ojcowie Oblaci.
Nasze duchowe ćwiczenia rozpoczniemy od IV Niedzieli Wielkiego Postu
(26 marca) a zakończymy w środę – 29 marca.
Plan rekolekcji przedstawia się następująco:
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Sobota, 25 marca 2017
18:00 Msza św. z nauką ogólną
Niedziela, 26 marca 2017
7.30 Msza św. z nauką ogólną
9.30 Msza św. z nauką ogólną
11.00 Msza św. z nauką dla dzieci
12.30 Msza św. z nauką ogólną
17.15 Gorzkie Żale z nauką pasyjną
18.00 Msza św. z nauką ogólną
20.00 Apel Jasnogórski
Nauka i spotkanie dla młodzieży
Poniedziałek, 27 marca 2017
8.00 Msza św. z nauką ogólną
9.45 Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. IV – VI
10.45 Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Gimnazjum
11.45 Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. I – III
12.40 Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Liceum
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla rodziców dzieci komunijnych i rodziców młodzieży do
bierzmowania
Wtorek, 28 marca 2017
8.00 Msza św. z nauką ogólną
9.45 Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. IV – VI
10.45 Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Gimnazjum
11.45 Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. I – III
12.40 Spotkanie z nauką rekolekcyjną dla Liceum
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi świętej
18.00 Msza św. z nauką ogólną
Środa, 29 marca 2017
8.00 Msza św. z nauką ogólną
9.45 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. IV – VI
10.45 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Gimnazjum
11.45 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej kl. I – III
12.40 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Liceum
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazja do spowiedzi świętej
18.00 Msza św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji
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Spowiedź wielkanocna w naszej parafii
Spowiedź wielkanocna jest jednym z najważniejszych elementów duchowego
przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Należy jednak pamiętać, że przystępując do kratek konfesjonału nasza spowiedź
powinna wypływać z naszej wiary i osobistej relacji z Jezusem, którego chcemy
szczerze przeprosić za nasze przewinienia. Nie jest dobrze jeżeli nasza spowiedź jest
motywowana jedynie chęcią wypełnienia jednego z przykazań kościelnych (których
realizacja nas oczywiście obowiązuje) mówiącego, że przynajmniej raz w roku
w okresie wielkanocnym powinniśmy przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania
oraz przyjąć Eucharystię. Nasza spowiedź nie może być także motywowana jedynie
koniecznością wypełnienia zapisów synodu diecezjalnego, który zaleca zachowanie
zwyczaju kartek do spowiedzi wielkanocnej, którą należy następnie odnotować
w kartotece parafialnej.
Cały sens spowiedzi (nie tylko wielkanocnej) leży w naszej osobistej relacji
z Jezusem i musi być naszym osobistym aktem woli i szczerą chęcią zadośćuczynienia za nasze grzechy.
Pamiętajmy, że każdorazowo przystępując do kratek konfesjonału czeka tam na
nas sam Jezus, który pragnie oczyścić nasze serca z grzechu a kapłan, którego my
fizycznie widzimy jest tylko narzędziem w Jego ręku i to właśnie przez kapłana przez
którego działa Duch Święty usłyszymy to co chce nam powiedzieć sam Bóg aby
przemówić do naszych serc.

To właśnie w sakramencie pokuty i pojednania sam Bóg czeka na nas tak jak
ojciec czekał na marnotrawnego syna i gdy tylko go ujrzał „wzruszył się głęboko,
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go” (Łk 15,20), obdarzając
go wszystkim co miał najlepszego.
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Tak więc i my robiąc dobry rachunek sumienia, zbliżmy się z pokorą i wielką
ufnością do kratek konfesjonału, gdzie czeka na nas Miłosierny Jezus, który pragnie
oczyścić nasze serca z grzechu, przebaczyć nam nasze winy i dać nowe życie
abyśmy tak jak On powstał z martwych i my także mogli powstać z grobu naszych
grzechów do zupełnie nowego życia.

Spowiedź wielkanocna w naszej wspólnocie parafialnej z udziałem
zaproszonych księży z sąsiednich parafii odbędzie się
w sobotę – 8 kwietnia w godzinach od 16:00 do 18:00.
Zachęcamy również do wcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania 15 minut przed każdą Mszą Świętą.
Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać w biurze parafialnym
w godzinach urzędowania (poniedziałki i środy w godzinach 11:00 – 12:00 oraz
czwartki i piątki w godz. 16:00 – 17:30), a także w zakrystii po Mszach Świętych.

Parafialny wyjazd na Misterium Męki Pańskiej
Wszystkich parafian gorąco zachęcamy do udziału w naszym parafialnym
wyjeździe na Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci w bydgoskim Fordonie.
W tym roku Misterium odbędzie się pod hasłem Ecce Homo co jednoznacznie kieruje
nas w stronę zwrócenia szczególnej uwagi na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa,
który pomimo, że podczas ziemskiej wędrówki był Bogiem, był także człowiekiem,
który odczuwał to samo pod względem fizycznym i emocjonalnym co każdy z nas.
Misterium odbędzie się w Niedzielę Palmową – 9 kwietnia o godz. 20:00
Zapisy na wyjazd z wpłatą 20 zł na autokar w zakrystii u Pana kościelnego
Andrzeja Zaremby.
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Zagłosuj na parafialny projekt w budżecie obywatelskim
29 marca (środa) rozpoczyna się głosowanie w grudziądzkim budżecie obywatelskim do
którego wzorem ubiegłego roku przystąpiła także nasza parafia z wnioskiem złożonym przez
Pana Zdzisława Łagodę. W tym roku nasza parafia może pozyskać kwotę niemal 100 tysięcy
złotych na remont nawierzchni chodnika w ogrodzie Św. Katarzyny. Zwracamy się z prośbą do
wszystkich parafian o oddanie swojego głosu na nasz projekt.
Głosy oddawać mogą wszyscy mieszkańcy naszego osiedla, którzy ukończyli 16. rok życia.
Aby zagłosować należy zgłosić się z dowodem osobistym do jednego, dowolnie wybranego
przez siebie z poniższych punktów głosowania:
ź·
Filia nr 8 Biblioteki Miejskiej, ul. Łęgi 2; czynne: poniedziałek, wtorek, środa,
piątek w godz. 10.00 – 17.00
ź·
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, ul. Ratuszowa 1; czynne: pon.,
śr., czw.: 7.00 – 15.30, wt.: 7.30 – 16.00, pt.: 7.00 – 13.00
ź·
Punkt Sprzedaży Biletów, Centrum Handlowe ALFA; czynne: pon. – sob.: 9.00 –
19.00,ndz.: 10.00 – 18.00
ź·
Głosowanie będzie odbywało się także drogą internetową przez stronę
http://gbo.grudziadz.pl/ , gdzie należy się zalogować i oddać swój głos.
W głosowaniu na grudziądzki budżet obywatelski oddajemy swój głos na jedno zadanie
ogólnomiejskie i jedno zadanie okręgowe (w tym przypadku remont nawierzchni chodnika
w ogrodzie św. Katarzyny). Głosowanie potrwa do 16 kwietnia.
Zachęcamy do oddania swojego głosu i zadbania o nasze wspólne dobro jakim jest nasz
kościół i jego otoczenie.

Złoty jubileusz księdza Proboszcza
9 kwietnia nasz proboszcz, ksiądz kanonik Waldemar
Deuter będzie świętował swoje 50. urodziny. Z tej okazji
życzymy drogiemu księdzu proboszczowi wielu lat w zdrowiu
i radości oraz satysfakcji z pełnionej posługi kapłańskiej. Niech
dobry Pan, który powołał Cię do pracy w swojej Winnicy będzie
Ci wzorem do naśladowania w każdym dniu i prowadzi Cię
w Twoim kapłaństwie, abyś tak jak On był naszym Dobrym
Pasterzem.
Niech Bóg obdarzy Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami,
a Najświętsza Maryja Panna – Matka kapłanów nieustannie
otacza swoją opieką.
My, jako Twoi wdzięczni parafianie serdecznie dziękujemy
za minione już trzy lata Twojej posługi w naszej parafii na
posadzie proboszcza i za wszelkie starania, dzięki którym
nasza świątynia pięknieje z każdym miesiącem i jednocześnie
zapewniamy o naszej pamięci w modlitwach.
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Poniedziałek 27 marca

Poniedziałek 03 kwietnia

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i

800 całego świata

800

1800

1800

Wtorek 28 marca
8

00

Wtorek 04 kwietnia

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

8

+ Mariusz Przerwa (2r.śm.) i zmarli z

1800 rodziny

00

8

+ Mirosława, Jerzy, Patryk , Jerzy

1800

Środa 29 marca
00

26.03.2017

Środa 05 kwietnia

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

8

00

1. + Bernard w 5.r.śm.

+ Kazimierz Kurkowski (22.r.śm.) i

1800 rodzice z obojga stron

1800 2. + Agnieszka Lichota, Benedykt
Tutlewski

Czwartek 30 marca

Czwartek 06 kwietnia

800

800
1. rezerwacja

1800 2. + Andrzej w rocznicę śmierci

1800 + Mariusz Deluga w 1.r.śm.

Piątek 31 marca

Piątek 07 kwietnia

+ Franciszka Kosak vel kosz – int.

800 popogrzebowa

800
1. Zadośćuczynienie za grzechy nasze i

+ Helena Bogdan (1.r.śm.) i zmarli z

1800 rodziny

1800 całego świata
2. + Henryk Muszyński w 2.r.śm.

Sobota 01 kwietnia

Sobota 08 kwietnia

Zadośćuczynienie Matce Bożej za

800 grzechy popełnione przeciwko Jej

800 + Witold Melerski – int. popogrzebowa

Niepokalanemu Sercu

1. + rodzice Małgorzata i Franciszek
Jankowscy, brat Zenon i rodzice Helena i

1800 Eugeniusz Cop

1800

2. + Andrzej Sobieraj z okazji urodzin

Niedziela 02 kwietnia
730

Niedziela 09 kwietnia

Z podziękowaniem za opiekę Matki Bożej
i Prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę
zdrowia dla Zbigniewa z okazji urodzin

+ Stanisław Maćkiewicz – intencja od

730 sąsiadów

1. + brat Józef Szramka

930 2. + mama Halina (3 r. śm) i Henryk (91 r.
urodzin) i zmarli z rodziny

1. + Kazimiera (10.r.śm.), Feliks,
Bolesław Strzyżewscy i Krzysztof
Małecki, teściowa Anna Sakwińska
(2.r.śm.)
2. + Krystyna (3.r.śm.), Feliks, Grzegorz
Maczkowscy, Józefa (k) Lenda,
Stanisława(k), Bronisław Bogaleccy i
zmarli z rodziny

W 50. rocznicę urodzin ks. Proboszcza –

930 intencja od różańcowych matek
+ Krystyna Wrzoska w 1.r.śm. i

11 00 + Zofia Kwiatkowska w 24.r.śm.

11 00 dziadkowie z obojga stron

1230 + Irena Heyka (4.r.śm.)

1230 + ks. Włodzimierz Ewertowski

1800 + Henryk Bojanowski (1.r.śm.)

1800 rodzice i rodzeństwo z obojga stron

+ 20 rocz. śm. Małgorzata, Marian,
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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)
26.03.2017 – IV Niedziela Wielkiego Postu
02.04.2017 – V Niedziela Wielkiego Postu
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.
02.04.2017 – 12. rocznica śmierci Jana Pawła II
06.04.2017 – I czwartek miesiąca – wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy
za kapłanów oraz w intencji nowych powołań od godz. 1730
07.04.2017 – I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w trakcie Drogi Krzyżowej dla dzieci
(godz. 1630) oraz od godziny 1700 do wieczornej Mszy Świętej.
W okresie wielkopostnym zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania. Możliwość spowiedzi 15 minut przed każdą Mszą Świętą.

08.04.2017 – parafialna spowiedź wielkopostna z udziałem kapłanów
00
00
z sąsiednich parafii. możliwość spowiedzi od godz. 16 do 18 .
Kartki do spowiedzi można odbierać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania (poniedziałki
i środy godz. 1100- 1200 oraz czwartki i piątki w godz. 1600 – 1730), a także w zakrystii po Mszach Świętych.

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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