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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

13.09.2015 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Dni chwały i cierpienia
Trudny jest temat prześladowania, cierpienia, śmierci. Prorok Izajasz pouczał
Izraelitów, że Sługa Jahwe, czyli Mesjasz, będzie cierpiał (Iz 50,5-9a). Mówił także
o tym apostołom sam Chrystus – powiedział im wprost, że On, Mesjasz, będzie
wzgardzony, wyszydzony, umęczony i ukrzyżowany. Gdy Piotr zanegował te słowa,
Pan przyrównał go do szatana.
Chrześcijanin będzie musiał wiele razy powiedzieć nie: wobec niesprawiedliwych, deptających godność człowieka praw, wobec nieuczciwości, wobec zachęty
do zdrady i bałwochwalstwa. Piotr przestraszył się takiej perspektywy. Zaczął
upominać Jezusa, chcąc go nakłonić do zliberalizowania zasad głoszonych przez
Niego. Boski Mistrz sprawę postawił bardzo jasno: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną…
niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”. Nie mamy się co łudzić, że
przynależąc do grona uczniów Chrystusa tutaj na ziemi, będzie nam łatwiej. Ale
mamy jednocześnie obietnicę: „Kto straci swoje życie z mojego powodu i z
powodu Ewangelii, ocali je” (Mk 8,27-35).
Nie ma wspólnoty idealnej, w której byliby sami rozmodleni, uczciwi, pokorni,
grzeczni. Nie ma też samych dni radosnych – są dni pełne mozolnej pracy, trudnych
rozmów, smutnych wydarzeń. Są dni chwały i dni cierpienia
Panie, Twoje słowa są bardzo czytelne i nie pozostawiają wątpliwości. Pójście za
Tobą oznacza trud dźwigania krzyża, ale także nagrodę wieczną. Ufam, że dam radę.
A Ty mnie prowadź.
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14.09.2015 ŚWIĘTO
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Krzyż narzędziem zbawienia
Ukąszeni Izraelici spoglądali na węża z brązu i w ten sposób zostali uzdrowieni.
Zostali tak mocno „dotknięci”, przez jadowite węże, że nawet przez myśl im nie
przyszło, aby sprzeciwiać się Mojżeszowi (Lb 21,4b-9). O wywyższeniu Chrystusa na
krzyżu pouczał Filipian Paweł Apostoł (Flp 2,6-11). Oni również przyjęli krzyż jako
znak cierpienia i chwały. Pan Jezus przypomina Nikodemowi o starotestamentalnym symbolu wywyższonego węża i wyjaśnia, że krzyż jest narzędziem zbawienia
(J 3,13-17). Tradycja chrześcijańska zrozumiała i przyjęła ten znak na pustyni jako
zapowiedź krzyża Chrystusowego.
W kontekście sporów (czasami nawet walki) z miejscem krzyża jako religijnego
symbolu, liturgia Podwyższenia Krzyża Świętego nabiera głębokiego znaczenia.
Boże, który w drzewie Krzyża zostawiłeś nam pamiątkę męki i śmierci Twego
Syna, dozwól prosimy, taką czcią otaczać
ten znak zbawienia, abyśmy nieustannie
doznawali w sobie owoców Twego
odkupienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego . Amen.

20.09.2015 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Porządek ewangeliczny
Od dzieciństwa formowani jesteśmy na sposób „sportowy”: uczy się nas, że kto
jest na pierwszym miejscu, ten jest zwycięzcą. W jaki sposób mówić o ewangelicznej
wartości uniżenia siebie? O tym, że trzeba być jak dziecko, aby otrzymać chwałę
Pana. Dziś bowiem, jeśli ktoś się uniży, współcześni bezbożni szybko zasadzą się na
niego. Oni tylko na to czekają, aby przydybać kogoś, gdy postępuje w dziecięcej
prostocie (naiwności). Jak przekonać dorosłego, aby nie bał się być jak dziecko?
Porządek ewangeliczny jest totalnie odmienny od światowego. Dlatego św. Jakub
(Jk 3,16-4,3) przestrzega wspólnotę wierzących przed wewnętrznym nieładem.
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W naszej wspólnocie parafialnej

W niedzielę 23. sierpnia,
udziałem w Eucharystii, dziękowaliśmy ks. Tomaszowi Żyndzie za
cztery lata posługi duszpasterskiej
w naszej parafii i za dobro duchowe, które nam przez te lata
ofiarował. Ks. Tomasz spotkał się
po raz ostatni z ministrantami,
lektorami i ich rodzicami.
Podziękowaliśmy również ks. Markowi Samorkowi za posługę
duszpasterską i obecność z nami
przez pół roku. Przywitaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej nowych księży
wikariuszy: ks. Andrzeja Jankowskiego i ks. Sławomira Sobierajskiego.
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Ministranci na Szlaku Polskich Piastów
Wakacyjny wyjazd stał się już coroczną
tradycją w życiu Liturgicznej Służby Ołtarza.
Lektorzy i ministranci wraz z opiekunem ks.
Tomaszem Żyndą oraz przewodnikiem p. Marią
Majką ruszyli w dniach od 30 czerwca do 03 lipca
2015 r. Szlakiem Polskich Piastów. Pierwszego
dnia, po Mszy Św. w parafialnej świątyni, grupa
wyruszyła najpierw do Inowrocławia, aby tam
zwiedzić kamienny kościół romański p. w. Imienia
Najświętszej Maryi Panny, neogotycki kościół
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Instytut
Kard. Józefa Glempa, Muzeum Soli i Muzeum
Archeologiczne oraz tężnie i park solankowy.
W Kruszwicy, zwiedzaliśmy Kolegiatę św.
Piotra i Pawła, odbyliśmy rejs statkiem po Gople i
weszliśmy na Mysią Wieżę. Jeszcze tego dnia
zwiedziliśmy Norbertański Kościół Świętej Trójcy i
Najświętszej Maryi Panny z tysiącem relikwii,
kolumnami cnót i przywar oraz Rotundę św.
Prokopa w Strzelnie. Pod wieczór dojechaliśmy
na miejsce noclegowe do Zajazdu w Biskupinie.
Korzystaliśmy z kompleksu boisk, placu zabaw i
basenu. Drugiego dnia, po porannej Mszy Św., lektorzy i ministranci wyruszyli na zwiedzanie
starego drewnianego grodu Piastów w Biskupinie. Potem była przejażdżka kolejką
wąskotorową do Wenecji, gdzie zwiedzono Muzeum Kolejki Wąskotorowej oraz Zamek Diabła
Weneckiego. W drodze powrotnej była okazja podziać piękny drewniany kościół św. Mikołaja z
barokowymi malowidłami ściennymi oraz pomnik Leszka Białego w Gąsawie. Wieczorem
obyło się wspólne grillowanie. Kolejny trzeci dzień rozpoczął się Mszą Św., aby następnie
wyruszyć do Klasztoru Benedyktynów w Mogilnie oraz kościoła Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Trzemesznie. Kolejna atrakcja to Gniezno z Katedrą, kościołem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego oraz spacerem po mieście i delektowaniem się
lodami. Tego samego dnia odwiedzono jeszcze Park Dinozaurów w Rogowie. Ostatniego dnia,
po Mszy Św., przybiliśmy do Pakości, by podziwiać Kościół Ukrzyżowania oraz kapliczki
Kalwarii. Później zwiedziliśmy przepiękny pałac w Lubostroniu. Wieczorem lektorzy i ministranci pełni wrażeń wrócili do swoich domów, aby tam w gronie rodzinnym dzielić się przeżyciami z wyjazdu wakacyjnego.
Grupa wakacyjna Liturgicznej Służby Ołtarza składa serdeczne podziękowania p. Marii
Majce za bezinteresowne zaangażowanie i trud w przygotowaniu i realizacji kolejnego już
wyjazdu: „Bóg zapłać”.
Ks. Tomasz Żynda – opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza
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XXVII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

„02 sierpnia
tego roku
wyruszyła z
n a s z e g o
miasta, już po
raz 27, Piesza
Pielgrzymka z
Grudziądza na
Jasną Górę,
aby 12 sierpnia
klęknąć u stóp
Jasnogórskiej
Pani. Pośród
90 pielgrzymów
kroczyli pątnicy z naszej parafii wraz z klerykiem Mateuszem oraz ze mną. To 11 dni drogi, aby
przemierzyć 380 km. To czas rekolekcji w drodze. Każdy dzień to swoista pielgrzymka wiary,
bo to czas wypełniony: Eucharystią, Godzinkami ku czci Najświętszej Maryi Panny, konferencjami, różańcem, Litanią Loretańską, śpiewem oraz rozmową z siostrą czy bratem. To czas
doświadczania spotkania z Bogiem, ale także i drugim człowiekiem, tym który kroczy obok, lub
tym który otwiera swoje serce i dom, by nakarmić, napoić i przyjąć pod gościnny dach. To
rzeczywistość doświadczania pęcherzy na stopach, obolałych mięśni, ścięgien i stawów,
zmagania ze zmęczeniem i upałem, doświadczania niewygody, skromnego jedzenia, braku
odpowiednich warunków sanitarnych. I można zapytać: po co to wszystko? Przecież na Jasną
Górę można pojechać wygodnym i klimatyzowanym samochodem lub autokarem i to w kilka
godzin, nie tracąc tyle dni urlopu. Ale pielgrzym wie po co! Po to, aby przez modlitwę, wyrzeczenia i ofiarę nieść pomoc Ojcu Świętemu, aby zanieść przez ręce Maryi podziękowania i
prośby do Boga, aby doświadczyć bliskości spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, aby
uczyć się, że życie to pielgrzymowanie”.
Fragment kazania na Wniebowzięcie NMP, 15.08.2015 r. Ks. Tomasz Żynda – wikariusz
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Nowy rok szkolny i katechetyczny

Podobnie, jak w ubiegłym roku, jako
pierwsi w naszej parafii rok szkolny
i katechetyczny, uroczystą Mszą Świętą
rozpoczęły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "Tom Bombadil".
Oprawę liturgiczną i muzyczną tej Mszy
świętej, w ostatnią niedziele sierpnia,
przygotowali wychowawcy i rodzice,
a dzieci z radością niosły dary do
ołtarza. Na zakończenie Eucharystii
kapłani udzielili błogosławieństwa
przedszkolakom i wszystkim dzieciom obecnym na Mszy św., aby rozpoczynający
się rok szkolny obfitował w Boże łaski dla całej społeczności przedszkolnej.
Dziękujemy Księdzu proboszczowi, Księżom wikarym oraz Panu organiście za
wspaniałą Msze św., którą zainaugurowaliśmy rok szkolny. Jest to dla nas rok
wyjątkowy, jubileuszowy - obchodzimy bowiem 15 rok naszej pracy. Bardzo
dziękujemy dzieciom i rodzicom, którzy w niej uczestniczyli, a nawet zechcieli się żywo
zaanga-żować. Dziękujemy też zespołowi „Quo Vadis” z Pieniek Królewskich za
uświetnienie naszej uroczystości. Mamy nadzieję, że po błogosławieństwie i
poświęceniu naszych dzieci przez księdza proboszcza – wszystkie będą w tym roku
szkolnym zdrowiusieńkie a nauczyciele pełni wigoru i fantazji w prowadzeniu ich.
Niepubliczne Przedszkole "Tom Bombadil"
W pierwszą niedzielę września na Mszy św. o
godz. 11.00, dla dzieci i młodzieży, ksiądz Sławomir
Sobierajski, który przewodniczył Eucharystii poświęcił tornistry pierwszoklasistom i zachęcał do nauki i
systematyczności, by w czerwcu cieszyć się dobrymi
wynikami.
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Poniedziałek 14 września
8

00

18

00

8

00

Poniedziałek 21 września

++Pauliny i Eugeniusza Porzezińskich
++z rodziny
1. +Władysława Małaczewskiego w
1.r.śm.
2. w intencji Barbary z okazji ur. z
prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski

8

00

18

00

8

00

18

00

Wtorek 15 września
00

8

00

18

00

8

00

18

00

8

00

+Edyty Sakwińskiej

18

00

++Wandy i Edwarda Mirosław

Środa 16 września

Środa 23 września

1. +Urszuli Wondołowskiej w 2.r.śm.
2. ++Gabrieli, Marianny, Edmunda,
Kazimierza ++z rodziny Zięta i
Kowalskich

8

00

18

00

Czwartek 17 września

Czwartek 24 września

+ks.kan. Janusza Majewskiego

00

18

00

8

00

Do Dzieciątka Jezus o bł. dla rodziny,
ojczyzny, parafii i za kapłańow

18

00

+Józefa Seremek w 1.r.śm.

18

00

+Anny Wiśniewskiej
1. +Bolesława Kurzyńskiego w 10.r.śm.
2. +Gerarda Mańkę, ++z rodziny z
obojga stron

Piątek 25 września

Sobota 19 września
00

1. +Agnieszki Sitniewskiej
2. ++brata Józefa w 5.r.śm., rodziców,
męża Zdzisława

8

Piątek 18 września

8

+Czesława Dużuńskiego w 19.r.śm.

Wtorek 22 września

W 8.r. ślubu Justyny i Krzysztofa z
prośbą o bł. Boże dla całej rodziny

18
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Sobota 26 września

Dziękczynna w 18. ur. Jakuba z prośbą
o dalsze łaski i zdrowie
1. +Kazimierza Babińskiego w 3.r.śm.
++rodziców z obojga stron
2. ++Tadeusza Kerstein, córki i zięcia
oraz siostry Stefanii

8

00

18

00

Niedziela 20 września

1. ++Andrzeja Sobieraja, Franciszka
Ogryzek, ++z rodziny Ogryzek i Sobieraj
2. w 10.r.ślubu Małgorzaty i Michała
Czerwińskich i w int. dzieci; Dawida i
Dominiki

Niedziela 27 września

7

30

+Jerzego Topalińskiego w 7.r.sm.
++Mirosławy i Jerzego, Patryka Ryzop

7

30

Dziękczynna za otrzymane łaski i z
prośbą o dalsze dla Moniki i Hieronima

9

30

+Henryka Czajkowskiego w 2.r.śm. ++z
rodziny

9

30

+Bronisława Wydry w 15.r.śm.
++Genowefy i Józefa

11

00

+Jadwigi Mrozińskiej w 4.r.śm. ++z
rodziny

11

00

+Henryka Sokołowskiego w r.sm.

12

30

Dziękczynna w 30.r. ślubu Elżbiety i
Henryka Markowskich z prośbą o bł.
Boże i opiekę MB dla Jubilatów i rodziny

12

30

+Elżbiety Łożewskiej w 1.r.śm. ++z
rodziny z obojga stron

18

00

++rodziców Bernadety i Jana Szramka

18

00
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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)
13.09.2015 – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
14.09.2015 – Podwyższenie Krzyża Świętego - Święto
Odpust parafialny w parafii Podwyższenie Krzyża Świętego w Grudziądzu
15.09.2015 – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – Wspomnienie
18.09.2015 – Św. Stanisława Kostki patrona młodzieży - Święto
20.09.2015 – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
21.09.2015 – Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty - Święto
23.09.2015 – Św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana - Wspomnienie

17.09.2015 – Msza św. (godz. 18.00)
w intencji śp. Ks. Kanonika Janusza Majewskiego

Zapraszamy do biblioteki parafialnej po przerwie wakacyjnej
w poniedziałki i środy od godz. 16.00 - 17.30
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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