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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

09.04.2017 NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ
Zdrada Judasza (Mt 26, 14-27,66)
Judasz za zdradę Pana Jezusa
zyskał trzydzieści srebrników. Za tyle
sprzedał swojego Mistrza.
Zastanówmy się dzisiaj jaka jest
nasza cena? Za ile wyrzekamy się
Jezusa? Co sprawia, że Go opuszczamy, aby ucieszyć się tym, za co
Go wydaliśmy? Czy przynajmniej po
jakimś czasie, wcześniej lub później,
być może nawet po wielu latach potrafimy się zreflektować i tak jak Judasz zawołać
„Zgrzeszyłem, gdyż wydałem niewinnego”, czy raczej nie pozwalamy, aby jakieś
„staromodne wyrzuty sumienia” zakłócały nam komfort życia i nasze wygodne
gniazdko, które sobie uwiliśmy? Bo przecież przysłowiowy „święty spokój” nam się
należy i po co sobie burzyć porządek życia? Musimy uświadomić sobie, że każdy
z nas wielokrotnie zdradził Mistrza i im szybciej przyjmiemy to do siebie i się do tego
przyznamy, najpierw przed samym sobą, co jest najtrudniejsze, tym wcześniej
wydamy owoc nawrócenia.
Panie Jezu, Ty jesteś wierny w swojej miłości do nas pomimo naszej niewierności. Niech Twoja Święta Krew obmyje nas z naszego grzechu, abyśmy
jak najszybciej wydali w naszym życiu owoc nawrócenia.
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16.04.2017 ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Pobiec do grobu Pana (J 20, 1-9)
Nie tylko dziś powinniśmy przybiec do grobu Pana Zmartwychwstałego, w którym
jest źródło naszego życia. Jezus jest większy niż wszystko to co nas przygniata,
przezwyciężył nawet śmierć i obdarza nas zwycięstwem. Odkrycie tego, że
Ukrzyżowany żyje, jest procesem. Choć to Maria Magdalena jako pierwsza staje się
świadkiem pustego grobu, a Szymon Piotr wchodzi do niego pierwszy, to jednak
uczeń, którego Jezus kochał jako pierwszy zobaczył i uwierzył. Fakt pustego grobu
był dla każdego z nich takim samym znakiem, ale każdy z nich potrzebował innego
czasu, aby zrodziła się w nim wiara. W wyścigu do grobu Pana nie ma przegranych.
Bóg jako pierwszy, przyjmując ludzkie ciało, żyjąc w pełni jako zwykły człowiek,
wyszedł nam na spotkanie, które jak się okazuje, może być odkryciem Jego prawdziwej natury w miejscu, w którym Go nie ma, w Jego pustym grobie.
Zmartwychwstały Panie, udziel nam łaski odkrycia prawdy o Tobie i umocnij nią naszą wiarę, prowadząc nas do świętości.

Całun Turyński – niemy świadek
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
W III Niedzielę Wielkiego Postu (19.03.2017) w naszej parafii gościliśmy siostrę
Annę Krogulską – świecką misjonarkę ze Stowarzyszenia Inkulturacja w Gdowie,
która w trakcie całego dnia na Mszach Świętych oraz nabożeństwie Gorzkich Żali
głosiła dla nas nauki o tajemnicy Całunu Turyńskiego, który został nazwany niemym
świadkiem Męki, śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W trakcie swojej nauki siostra Anna rozpoczęła od szczegółowego wyjaśnienia nam
czym był krwawy pot, którym zalał się Jezus podczas modlitwy w Ogrójcu, następnie
opisu Męki i narzędzi tortur jakimi posługiwano się podczas biczowania naszego
Pana.
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Niezwykle cennym elementem nauczania było szczegółowe przedstawienie nam
opisu całego całunu turyńskiego i pokazania wszystkich widocznych na całunie
śladów ran Jezusa Chrystusa. Ponadto nauczanie siostry Anny ukazywało nam
ogrom miłości jaką obdarzył nas Pan Jezus wydając się dobrowolnie na śmierć, aby
zapłacić za nasze grzech.

Rekolekcje wielkopostne
w naszej wspólnocie parafialnej
Od IV Niedzieli Wielkiego Postu (26.03.2017) przez
cztery dni przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadzili dla nas Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej –
ojciec Jarosław, który przewodniczył naukom dla osób
dorosłych i ojciec Arkadiusz, który głosił nauki dla dzieci
i młodzieży oraz wygłosił piękne nauczanie podczas
niedzielnego nabożeństwa Gorzkich Żali.
W trakcie naszych czterodniowych ćwiczeń duchowych, każdego dnia na nowo odkrywaliśmy wielką
miłość jaką obdarzył nas Jezus ponosząc śmierć na
krzyżu, kontemplowaliśmy znaczenie i wielkość krzyża
oraz zastanawialiśmy się nad naszym życiem, jego przeStrona 3
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biegiem, naszym postępowaniem i tym co powinniśmy czynić aby żyć pełnią życia
i nie zmarnować daru danego nam przez Jezusa czyli Zbawienia i życia wiecznego
u Jego boku w niebie. Ojcowie Oblaci podczas głoszonych rekolekcji, także doskonale urozmaicali nasz czas, a jednocześnie ewangelizowali nas poprzez piękny
śpiew i pieśni, które dzisiaj, chociaż już rekolekcje dawno się zakończyły, nadal
pięknie rozbrzmiewają w naszej świątyni. Bardzo ważnym momentem rekolekcji było
ostatnie nauczanie podczas którego, ojciec rekolekcjonista udzielił wszystkim
zgromadzonym błogosławieństwa papieskiego mającego moc odpustu zupełnego.
Podczas naszych parafialnych rekolekcji, w trakcie wszystkich czterech dni
niezwykle tłumnie gromadziliśmy się w kościele, aby słuchać głoszonych dla nas
nauk. Wielu z nas od poniedziałku do środy skorzystało także z możliwości spotkania
z Jezusem i adorowania Go w Najświętszym Sakramencie. Niezwykle cieszy nas
fakt, że w trakcie rekolekcji wielu z parafian skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania, co jest istotnym dowodem na to, że w trakcie tych czterech dni Pan Jezus
bardzo mocno nas dotykał, przemieniając nasze serca i przygotowując do dobrego
przeżycia Świąt Zmartwychwstania.
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DRODZY PARAFIANIE!
Z wielką radością w sercu dzielę się z Wami nowiną, że nasz parafianin przez wiele
lat służący przy ołtarzu, a w ubiegłym roku ustanowiony przez księdza biskupa na
stałe lektorem – Pan Paweł Nastrożny, po ukończeniu formacji przyjął wczoraj,
8 kwietnia, z rąk ks. bp. Józefa Szamockiego posługę stałego akolity. W tym roku,
5 marca ten urząd otrzymał także nasz kleryk Mateusz Wiśniewski, alumn IV roku
toruńskiego seminarium. Najbardziej widocznym znakiem tej posługi jest udzielanie
wiernym Komunii Świętej, której akolita jest nadzwyczajnym szafarzem. Już w
najbliższych dniach Triduum Paschalnego nowi akolici służyć będą naszej wspólnocie parafialnej pomagając księżom w rozdzielaniu Chrystusa Eucharystycznego.
Ustanowionym akolitom gratulujemy i z serca życzymy Bożego błogosławieństwa
w spełnianiu swoich zadań dla dobra ludu Bożego.
Wasz Proboszcz, ks. Waldemar Deuter

Posługa stałego akolitatu w Polsce
Przyjmij patenę z chlebem i kielich z winem do sprawowania Eucharystii i tak
postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim (z ceremonii
ustanowienia akolitów)
W artykule tym chciałbym przedstawić posługę akolity w życiu Kościoła, zarówno
w odniesieniu do jej historii, jak i przede wszystkim do współczesności. Tekst ten
nawiązuje do Biuletynu nr 14 z 13.11.2016 r., gdzie scharakteryzowałem posługę
lektoratu.
Słowo „akolita” pochodzi z języka greckiego: akólouthos – „towarzyszący, idący
za kimś” i oznacza osobę posługującą w liturgii przy ołtarzu. W późnej starożytności
(ok. V w.) urzędy kościelne takie jak: ostiariat, lektorat, egzorcystat, akolitat i subdiakonat stały się wyłącznie stopniami prowadzącymi do kapłaństwa (były to święcenia
niższe). Reforma w tym aspekcie nastąpiła w sierpniu 1972 r., kiedy papież Paweł VI
w Liście Ministeria quaedam zniósł w Kościele rzymskokatolickim święcenia
niższe, pozostawiając jedynie lektorat oraz akolitat i zaliczając je do posług,
które mogą być również powierzane wiernym świeckim. Zarówno posługa
lektora, jak i akolity może więc być posługą stałą dla świeckich lub czasową – dla
kandydatów do kapłaństwa. W tym drugim przypadku akolitami w diecezjalnych
seminariach duchownych ustanawia się kleryków zwykle w połowie IV roku formacji.
W dalszej części tekstu chciałbym scharakteryzować bliżej przygotowanie i obraz
posługi akolity stałego, należy jednak pamiętać, że funkcje spełniane w liturgii i poza
nią zarówno przez akolitów stałych (świeckich), jaki i czasowych (kleryków) są
identyczne.W Polsce wprowadzenie samodzielnych posług stałych ma w zamyśle II
Polskiego Synodu Plenarnego przyczynić się do pełniejszego ukazania istoty liturgii i
jej ubogacenia.
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Uchwały Synodu wymieniały warunki dla kandydatów: „ukończony 25. rok życia,
dobra opinia, posiadanie odpowiednich przymiotów i przygotowanie do swoich zadań
poprzez formację”.
W 2007 r. Episkopat Polski zaznaczył, że posługi stałe dotyczą mężczyzn, którzy nie
zamierzają przyjmować sakramentu kapłaństwa, mogą więc być żonaci lub bez przeszkód
później wstąpić w związek małżeński. Kościół przekazuje im od Boga dar i powierza im zadania,
które mają spełniać „na stałe”. Nie można tej „stałości” rozumieć inaczej, niż jako odpowiedź na
powołanie, które Bóg daje człowiekowi.
Hierarchicznie drugą, wyższą posługą dla świeckich, jest akolitat. Funkcje liturgiczne, które
w celebracji Eucharystii spełniają wierni, są służbą przy stole Słowa i stole Chleba. Zadania
akolity odnoszą się zwłaszcza do posługi przy ołtarzu i są one następujące:
- rozłożenie kielicha, przygotowanie darów ofiarnych
- podawanie celebransowi ksiąg, kadzidła
- udzielanie Komunii Św. wiernym, której akolita jest szafarzem nadzwyczajnym (w razie
potrzeby)
- dokonywanie puryfikacji (obmycia) kielicha, pateny i innych naczyń liturgicznych.
Ponadto dokumenty Kościoła wymieniają inne zadania liturgiczne akolity, które może
spełniać:
- wystawianie Najświętszego Sakramentu do adoracji (bez udzielania błogosławieństwa)
- przewodniczenie nabożeństwom Kościoła (Różaniec, „Majowe”, „Czerwcowe” itd.)
- błogosławienie pokarmów (na stół wielkanocny), pojazdów i wybranych innych miejsc i
przedmiotów
- prowadzenie podczas pogrzebu stacji w domu zmarłego (w kaplicy) oraz na cmentarzu
(pochówek)
Posługa akolity jest misją, którą biskup powierza świeckim mężczyznom we wspólnocie
Kościoła. Rozpoczyna się ona w liturgii i w niej znajduje uwieńczenie, ale obejmuje także
zadania w codziennym życiu wspólnoty. W sposób najcenniejszy realizuje się poprzez zanoszenie chorym Najświętszego Sakramentu. Kiedy jesteśmy zdrowi, mamy możliwość nawet
codziennego przystępowania do Komunii Św., ale kiedy chorujemy i potrzebujemy duchowego
umocnienia, nie jest już to możliwe. Wydaje się, że warto to zmienić. Najważniejszym wyzwaniem jest jednak zmiana mentalności i przyjęcie w domu akolity, który przynosi żywego Jezusa
Eucharystycznego.
Akolici przygotowują się do podjęcia posługi poprzez dwuletnią formację duchową, intelektualną i praktyczną. Później podejmują formację stałą. Ich strojem liturgicznym jest alba. Warto
zaznaczyć, że nie otrzymują ze strony Kościoła wynagrodzenia. W diecezji toruńskiej służy
obecnie 90 akolitów stałych. Po raz pierwszy tej posługi udzielono w 2014 r. i zawsze – zgodnie
z wolą ks. bp. Andrzeja Suskiego – ma to miejsce w sobotę przed Niedzielą Palmową. W tym
roku uroczystość odbyła się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu.
ak. Paweł Nastrożny
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 10 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny
730
930

800
11 00
1230
18

00

8

00

+ Elżbieta Karaszewska

1800

Wtorek 11 kwietnia

1800

+ Jan Kalikowski (8 rocz. śm.),
rodzice, rodzeństwo z obojga stroni
Jan Partyka
+ Edmund Pritz w 26 rocz. śm. i
zmarli z obojga stron

8

1800

Środa 12 kwietnia

1800

1800

Czwartek 13 kwietnia
Wielki Czwartek

1800

Zadośćuczynienie za grzechy nasze
i całego świata

930
11 00
1230

1. + Tomasz Maćkiewicz (3 rocz.
śm) i Stanisław Maćkiewicz
2. + Tomasz Sokołowski z okazji
urodzin
+ 3 rocz. śmierci Patryka, Jerzego,
Mirosławy i Jerzego
+ Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 1

1800

+ Stanisław Maćkiewicz – intencja
popogrzebowa
1. + Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 4
2. + Salomea z okazji urodzin i
Henryk Piątkowski i dusze w
czyśćcu cierpiące

Do Dzieciątka Jezus o
błogosławieństwo dla rodziny,
parafii, Ojczyzny i za kapłanów
1. + Wiesław Ciełuszkiewicz, Marta,
Piotr, Tadeusz, Elżbieta Leśniewscy
2. + Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 10

Środa 26 kwietnia
800

1800

+ rodzice Zofia, Leon Rajscy w
rocznicę śmierci
1. + Andrzej Myszkowski (10 rocz.
śm.) i zmarli z rodziny
2. + Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 11

Czwartek 27 kwietnia

1800

+ Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 5

1800

1. rezerwacja
2. + Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 12

Piątek 21 kwietnia
+ Krystyna, Jan, Andrzej Rapaccy i
++ z rodziny
1. + Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 6
2. + Klemens Baniecki i żona
Jadwiga

Piątek 28 kwietnia
800

1800

Sobota 22 kwietnia
800

1800

Niedziela 16 kwietnia
rezerwacja

1. + Bolesław Lis (10 rocz. śm.)
2. + Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 3

Wtorek 25 kwietnia

+ Roman Falkowski - popogrzebowa

+ Paweł w rocznicę śmierci
1. + Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 7
2. W rocznicę ślubu Justyny i Rafała
z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalszą opiekę

1800

730

730

930

+ Felicja, Wacław Długołęccy

930

1230
1800

rezerwacja
+ z rodziny Kamińskich,
Dąbrowskich, Łapińskich,
Murawskich i dusze potrzebujące
pomocy
+ Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 8
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1. + Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 13
2. + Jan Kornaszewski (10 rocz.
śm.) i za zmarłych z rodziny
Kornaszewskich i Sobków
+ Jerzy Jarczykowski w 4 rocznicę
śmierci
1. + rodzice Helena i Edmund
Narewscy i Krystyna i Henryk
Nogowscy
2. + Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 14

Niedziela 30 kwietnia

+ Jerzego, Patryka, Mirosławę i
Jerzego

11 00

rezerwacja

Sobota 29 kwietnia
800

Niedziela 23 kwietnia

Zmartwychwstania Pańskiego
730

8

00

800

Sobota 15 kwietnia

+ Barbara Szewczyk w 15 rocz. śm.

+ ks. kan. Janusz Majewski –
intencja od parafian

1. + Anna Lis
2. Z podziękowaniem i prośbą o
Boże błogosławieństwo dla Krystyny
i Henryka Skajewskich w 35
rocznicę ślubu

+ Marian Wolszleger (1 rocz. śm.)

1800

2100

18

00

+ Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 9

800

800

rezerwacja

800

Czwartek 20 kwietnia

Piątek 14 kwietnia
Wielki Piątek

2100

+ Jacek, Janina, Józef Żywieccy,
Maria Kwiatkowska
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Poniedziałek 24 kwietnia

Środa 19 kwietnia
800

1800

+ Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 2
+ Radosław Rutkowski i Eugeniusz
Zwara
+ Urszula Wąsikowska z okazji
urodzin i rocznicy śmierci,
++Marianna (k), Maksymilian
Wąsikowscy i ++ z rodziny Konrada i
Janiny
+ Marta i Stefan i zmarli z rodziny

Wtorek 18 kwietnia
00

800

W dniu urodzin Mateusza o
wytrwanie w powołaniu i wszystkie
dary Ducha Świętego
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Poniedziałek 17 kwietnia

+ Helena Gmińska i + Stanisław –
greg. 15
Z podziękowaniem i prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej, łaskę zdrowia dla Jadwigi i
Jerzego w 50 rocz. ślubu

11 00

+ Janusz Misiak (3 rocz. śm.)

1230

+ Stanisław Wessel w 16 rocz. śm.

1800

+ Ediego Baner i Oswalda
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW TRIDUUM PASCHALNEGO
13.04.2017 – WIELKI CZWARTEK
Msza Wieczerzy Pańskiej od godz. 18:00.
Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do kaplicy Czuwania trwamy z
Chrystusem modlącym się w Ogrójcu do godz. 22:00.
14.04.2017 – WIELKI PIĄTEK
Liturgia Męki Pańskiej od godz. 18:00.
Po ceremoniach adoracja przy Bożym Grobie do godz. 24:00.
O godz. 22:00 zaśpiewamy Gorzkie Żale (w tym czasie okazja do skorzystania z
sakramentu pokuty i pojednania)
15.04.2017 – WIELKA SOBOTA
Dzień trwania przy Grobie Pańskim.
Adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 10:00
Święcenie pokarmów o godz. 12:00, 15:00, 16:00, 17:00

WIELKANOC
Obchody Świąt Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy Wigilią Paschalną
w sobotę o godz. 21:00.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte o godz. 7:30, 9:30,
11:00, 12:30. Nie ma Mszy o godz. 18:00.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte w porządku niedzielnym.
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim
Parafianom życzymy radości, pokoju oraz przeżycia
Świąt Zmartwychwstania w gronie najbliższych osób.
Niech nasz stół okaże się znakiem pojednania,
braterskiej miłości i życzliwości a spotkanie ze
Zmartwychwstałym Chrystusem da nam nowe siły
abyśmy w każdym kolejnym dniu życia szli w świat
głosząc Jego Ewangelię zarówno słowem jak i swoim
życiem stając się doskonałymi świadkami tego,
że On prawdziwie Zmartwychwstał i żyje.
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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