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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

30.04.2017 III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Zawiedzione nadzieje (Łk 24, 13-35)
Rozczarowani uczniowie mówią: A my mieliśmy nadzieję, że to On wyzwoli
Izraela. Jezus zawiódł ich nadzieje. Nie wygnał Rzymian i nie przywrócił Izraelowi
utraconej potęgi. Nie odnowił tego, co na skutek grzechu ludu i jego przywódców
popadło w ruinę. Czy jednak rzeczywiście? A może w swojej ślepocie ci, którzy
oczekiwali doczesnego zbawienia, nie potrafili dostrzec, że Bóg nieskończenie
przekroczył ich oczekiwania i odnowił wszystko, to co na skutek grzechu pierwszych
ludzi zostało zniszczone? Zamiast przywracać królestwo Izraela, zawarł w sobie
wieczne przymierze pokoju, które już nigdy nie zostanie złamane. Swoim zbawieniem ogarnął cały świat i wszystkich ludzi, przywracając harmonię w sposób
pełniejszy niż ten, który istniał na początku. Bóg stał się człowiekiem, wynosząc w ten
sposób ludzi do komunii w samym Bogu. Czy taką odbudowę rzeczywistości można
uznać za zawiedzione nadzieje?
Panie Jezu, Ty jesteś naszą nadzieją. Pomóż nam niestrudzenie ufać Tobie
w momentach zwątpienia i rozczarowania.

03.05.2017 NMP Królowej Polski
Czy przyjmiesz Maryję?(J 19, 25-27)
U stóp krzyża rozgrywa się bardzo prosta a jednocześnie niesamowicie nośna
teologicznie scena: umierający Jezus, przepełniony troską o swoją matkę, powierza
Ją w opiekę uczniowi. W takim kluczu jesteśmy zazwyczaj skłonni ją odczytywać.
Czy jednak akcenty nie są tutaj inne?
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Choć rzeczywiście uczeń przyjmuje
Maryje do siebie, to w gruncie rzeczy to on
sam zostaje Jej powierzony. Do Niej jako
pierwszej zwraca się Jezus, Jej powierza
ucznia. Dopiero później, niejako w konsekwencji tego, co zrobił wcześniej, zwraca
się do niego. Maryja staje się Matką ucznia,
który choć bardzo często, nie bez powodu
zresztą, utożsamiany jest ze Św. Janem,
nie ma imienia, gdyż w janowej teologii ów
uczeń jest wzorem ucznia, którym każdy z
nas powinien się stać. Tak więc jesteśmy
powierzeni w macierzyńską opiekę Maryi,
którą powinniśmy przyjąć do siebie.
Panie Jezu, Ty dałeś nam Maryję za
Matkę. Niech Jej przykład wskazuje nam drogę do zawierzenia Ci do samego
końca i służby Tobie całym naszym życiem.

07.05.2017 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA –
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Głos Boga (J 10, 1-10)
Bóg zna nas wszystkich po imieniu. Dla Niego nie jesteśmy tłumem, każdy z nas
jest odrębną osobą. Choć po ludzku wydaje nam się to niemożliwe, to każdy z nas
jest Jego ukochanym dzieckiem. Nasza miłość poddana jest ograniczeniom, dlatego
nie jesteśmy w stanie tak kochać, ale Jego miłość im nie podlega, dlatego każdy z
nas może mieć w Nim specjalne miejsce. On woła nas po imieniu a naszym zadaniem jest rozpoznawać Jego głos. Owce znają głos swojego pasterza. My też powinniśmy go znać, ale różnie to wygląda w naszym życiu. Bóg przemawia do nas na
wiele sposobów. Naszym zadaniem jest je odczytać. Jeden z nich przybrał bardzo
konkretny kształt i każdy z nas może Go w nim usłyszeć. Im częściej będziemy żywić
się Pismem Świętym, Jego słowem, tym lepiej poznamy Tego, który w nim do nas
przemawia.
Boże, Ty przemawiasz do nas za pośrednictwem Pisma Świętego. Umocnij
nasze pragnienie poznawania Ciebie, naucz nas odnajdywać Cię na jego
kartach.
Strona 2

Chrystusowy Ordynans

30.04.2017

Niezwykła Niedziela Palmowa
w naszej wspólnocie parafialnej
9 kwietnia był dla naszej wspólnoty parafialnej dniem, w którym mieliśmy potrójną
okazję do świętowania, ponieważ w tym właśnie dniu obok uczczenia uroczystego
wjazdu Jezusa do Jerozolimy, mieliśmy również okazję do świętowania złotego
jubileuszu naszego księdza Proboszcza, który w tym dniu obchodził swoje 50.
urodziny oraz radosne świętowanie ważnego wydarzenia dla naszej parafii, jakim
było ustanowienie Pana Pawła Nastrożnego, naszego wieloletniego ministranta,
a później lektora, akolitą stałym.
Główne świętowanie tych trzech wydarzeń skoncentrowało się na Mszy Świętej
o godz. 9:30, kiedy to wyruszyliśmy w uroczystej procesji z palmami wokół kościoła
aby uczcić wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Na tej Mszy również Pan Paweł Nastrożny został oficjalnie przedstawiony przez
księdza Proboszcza jako akolita stały z pełnym omówieniem czynności jakie może
wykonywać w tej posłudze pośród których znajduje się m.in. rozdawanie Komunii
Św., odwiedzanie chorych, wystawianie Najświętszego Sakramentu, przygotowywanie kielicha i darów czy przewodniczenie nabożeństwom.
Sumę zakończyliśmy uroczystymi życzeniami dla księdza Proboszcza aby Bóg
mu błogosławił w dalszej posłudze dla naszej parafii.
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Triduum Paschalne
w naszej wspólnocie parafialnej
Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota to trzy
niezwykle ważne dla chrześcijan dni, których dobre przeżycie doprowadza nas do
pełnego, duchowego obchodzenia najważniejszych dla nas Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. W naszej wspólnocie te dni bardzo licznie zgromadziły parafian w murach
kościoła, abyśmy wszyscy razem mogli przeżywać tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Obchody Triduum rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy
Pańskiej, podczas której obchodziliśmy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, w trakcie
której zostały też ustanowione sakramenty kapłaństwa oraz Eucharystii.
Mszę rozpoczęliśmy od życzeń dla naszych kapłanów złożonych przez przedstawicieli wspólnot działających w naszej parafii, w których dziękowaliśmy im za
ofiarną posługę oraz życzyliśmy Bożego błogosławieństwa na dalszej drodze
kapłańskiej.
Bardzo ważnym i niezwykle wymownym punktem obchodów Mszy Wieczerzy
Pańskiej było obmycie nóg przez księdza Proboszcza 12 mężczyznom z naszej
parafii, który w wygłoszonym przez siebie kazaniu powiedział, że w roku kiedy
obchodzi 25-lecie swojego kapłaństwa chce pamiętać, że jest powołany do tego aby
służyć nam w każdym dniu i każdego dnia „obmywać nam nogi”. Po uroczystej
Eucharystii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy a my
mogliśmy czuwać z Chrystusem modlącym się w Ogrójcu do godz. 22:00.
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Wielki Piątek to dzień, w trakcie którego obchodziliśmy pamiątkę Męki i Śmierci
Jezusa. Dzień ten jeszcze tłumniej zgromadził nas w świątyni aby adorować Krzyż i
grób naszego Pana. Niezwykle przemawiającym elementem tego dnia, który uderzał
nas już od samego przekroczenia progu kościoła był pusty, pozbawiony obrusu ołtarz,
otwarte Tabernakulum oraz brak świec i milczące organy podczas Liturgii Męki
Pańskiej. Obchody tego dnia składały się z trzech elementów. Pierwszym z nich była
Liturgia Słowa, w trakcie której po raz kolejny przeżywaliśmy opis Męki Jezusa.
Drugim punktem obchodów Wielkiego Piątku była Adoracja Krzyża, którą rozpoczęło
uroczyste wniesienie i odsłonięcie przez kapłana krzyża ze słowami „Oto drzewo,
krzyża na którym zawisło Zbawienie świata” po czym wszyscy wierni zgromadzeni
wierni mogli podejść do krzyża, aby go ucałować i podziękować Jezusowi za ten
bezcenny dar jaki został nam dany. Ostatnim elementem obchodów Wielkiego Piątku
było udzielenie Komunii Świętej oraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Grobu Pańskiego przy którym mogliśmy czuwać do godziny 24:00 a o godz. 22:00
wielu wiernych zgromadzonych w kościele zaśpiewało Gorzkie Żale oraz przystąpiło
do sakramentu pokuty i pojednania.

Strona 5

Chrystusowy Ordynans 30.04.2017
Ostatnim dniem Triduum Paschalnego była Wielka Sobota, kiedy czuwaliśmy przy
Grobie Pańskim oraz święciliśmy pokarmy. Kulminacyjnym punktem tego dnia były
obchody Wigilii Paschalnej, którymi rozpoczęliśmy świętowanie Zmartwychwstania
naszego Pana. Obchody Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy od poświęcenia ognia
przed kościołem, od którego został odpalony paschał a następnie uroczyście wniesiony przez kapłana do kościoła ze słowami „Światło Chrystusa. Bogu niech będą
dzięki”. Wszyscy zgromadzeni wierni odpalili przyniesione ze sobą świece od ognia
paschału, aby światło Chrystusa mogło dotrzeć do każdego z nas. W dalszej części
uroczystości Wigilii Paschalnej przeszliśmy do nieco dłuższej niż zwykle Liturgii Słowa
podczas której w kolejnych czytaniach zostaliśmy przeprowadzeni przez historię tego
jak działał Bóg wobec człowieka począwszy od stworzenia świata i człowieka poprzez
wyprowadzenie Izraela przez Morze Czerwone, zapowiedź Nowego Przymierza aż do
naszego chrztu i zanurzenia w Jezusie Chrystusie i Zmartwychwstania Pańskiego
uroczyście ogłoszonego w Ewangelii i kazaniu rozpoczętym słowami „Alleluja! Jezus
Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał.” Podczas Wigilii Paschalnej odnowiliśmy także nasze przyrzeczenia chrzcielne, przyjęliśmy Żywego, Zmartwychwstałego
Chrystusa w Eucharysti,i po której wyruszyliśmy w uroczystej procesji wokół kościoła
aby ogłosić całemu światu, że Chrystus Zmartwychwstał i żyje.
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Poniedziałek 01 maja
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Poniedziałek 08 maja

Z prośbą o błogosławieństwo Boże,
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla

800 Ireny Witkowskiej z okazji 60. urodzin i

800

imienin
1. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1800 2. + Mąż Jan Góralczyk i rodzice z

1. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1800 2. + Franciszek, Władysława, Roman

obojga stron

Janc i Renata Gil

Wtorek 02 maja

Wtorek 09 maja

800 + Józef Kowal - popogrzebowa

800

1. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1800 2. + Mariusz Kabański i Józef Kabański

1. + rodzice Łucja i Mieczysław Wiączek i

1800 zmarli z rodziny
2. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

Środa 03 maja

Środa 10 maja

730 + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.
930 + Henryk
11 00

+ Stefan i Bronisława Jaranowscy i zmarli

800 z rodziny w rocznicę śmierci Stefana

+ babcia Urszula Wąsikowska i Jan
Kornaszewski – dziadek - intencja od
wnuczek Urszuli i Janiny
+ O łaskę życia wiecznego dla Anny i

1230 Józefa Cwyklińskich
18

00

1. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1800 2. + Felicja Reszkowska (z okazji

+ Klara, Lidia Cieślakowska w rocznicę
śmierci

urodzin)

Czwartek 04 maja

Czwartek 11 maja

800 rezerwacja

800

1. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1800 2. + Bogusław Tomaszewski

1. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1800 2. + za mamę z okazji urodzin

Piątek 05 maja
800

Piątek 12 maja

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

800

1. Z okazji imienin księdza proboszcza

1800 2. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1800 2. + Anna, Arnold, Edmund

Sobota 06 maja
800

Sobota 13 maja

Wynagrodzenie Matce Bożej za grzechy
popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu
Sercu

800

1. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1800 2. + Gabriela (18 rocz. śm.), Małgorzata,

Zadośćuczynienie Matce Bożej za
grzechy nasze i całego świata
1. + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1800 2. + Stanisław Jankowski i Władysław

rodzice z obojga stron

Juras

Niedziela 07 maja

Niedziela 14 maja

730 + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

730 + Helena i Stanisław Gmińscy – greg.

1. + Stefan i Bronisława (k) Jaranowscy
w 45 rocz. śmierci ojca

+ rodzice Stefan i Marta oraz Maria i Jan i

930 2. + Eleonora Kusińska i Waldemar

930 zmarli z rodziny

Kusiński
+ Salomea i Henryk Piątkowscy z okazji 8

11 00 + Barbara i Wojciech Ożdzińscy

11 00 rocznicy śmierci Salomei i dusze w
czyśćcu cierpiące

+ Henryk (19 rocz. śm.) i Halina (95 rocz.

1230 urodzin) i zmarli z rodziny

1230 + Henryk

1800 + Henryk Kordas (18 rocz. śm.)

1800 dziadkowie z obojga stron i siostra

+ rodzice Jankowscy i Śmiger,
Elżbieta
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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)
30.04.2017 – III Niedziela Wielkanocna
01.05.2017 – Św. Józefa Rzemieślnika
01.05.2017 – godz. 1100 - I Komunia Święta w naszej parafii.
03.05.2017 – NMP Królowej Polski. Msze Święte w porządku niedzielnym.
04.05.2017 - I czwartek miesiąca
05.05.2017 – I piątek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość
spowiedzi od godz. 1700.
06.05.2017 – I sobota miesiąca. Nabożeństwo do Matki Bożej po porannej Mszy Świętej o
godz. 800
07.05.2017 – IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza
07.05.2017 – Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
08.05.2017 – Św. Stanisława Biskupa – ODPUST w naszej parafii.
Uroczysta suma odpustowa o godz. 1800.
13.05.2017 – NMP Fatimskiej. 100. rocznica objawień w Fatimie.

Od 1 maja zapraszamy na nabożeństwa majowe, które będziemy
odprawiać codziennie o godz. 1730.
Księdzu Proboszczowi z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości i Bożego błogosławieństwa w każdym dniu posługi.
Niech Matka Najświętsza nieustannie ma Cię w swojej macierzyńskiej opiece,
a Duch Święty nieustannie umacnia wszystkimi swoimi darami.
Msza Święta w intencji księdza Proboszcza z okazji jego imienin
odbędzie się 5 maja o godz. 1800
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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