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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

27.09.2015 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Nie zazdrościć! Nie gorszyć!
Nie wolno zazdrościć! Nie wolno gorszyć! Pouczać łatwo – dać przykład trudniej.
Zazdrość jest tam, gdzie jest człowiek. Przydarzyła się ona Jozuemu (Lb 11,25-29).
Pierwsi chrześcijanie też mieli kłopoty z akceptacją życia zgodnego z Ewangelią.
Zdarzało się, że nowo nawróceni chrześcijanie zbyt szybko porzucali ideały
Ewangelii i zaczynali żyć jak dawniej – jak przed przyjęciem chrztu. Św. Jakub ostro
formułuje swoje przestrogi względem takich ludzi (Jk 5,1-6).
Pan przestrzega uczniów, aby nie byli skoncentrowani tylko na samych sobie, aby
nie oceniali źle tych, którzy nie należą do wspólnoty (Mk 9,38-43.45.47-48).
„Pan nie nakazuje swoim sługom nic niemożliwego. Przeciwnie, okazał wszystkim miłość bez miary i tak bogatą, a także dobroć swej boskiej natury, że każdemu
wedle woli może dać możliwość czynienia dobra i że nikt z zabiegających o zbawienie nie będzie jej pozbawiony” (św. Grzegorz z Nyssy).
Walka z grzechem wpisana jest w nasze życie chrześcijańskie. Szatan
będzie krążył wokół nas i podsuwał nam różne pokusy, aby nas odwieść od czynienia
dobra. Doświadczają tego osoby, które opowiedziały się za Jezusem i świadczą
o Nim, głosząc Jego słowo. Nie zniechęcajmy się jednak. To Syn Boży pokonał moce
ciemności i przez krzyż oraz zmartwychwstanie otworzył nam bramy nieba. Krew
i woda, które wypłynęły z Jego przebitego boku, obmywają nas z grzechów i namaszczają do pełnienia misji w Jego imię.
Panie, oto staję przed Tobą i pragnę odrzucić grzechy, które mnie zniewalają i oddalają od Ciebie. Błogosław mojemu postanowieniu i dodaj mi siły,
abym szedł drogą, którą Ty wyznaczasz.
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04.10.2015 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dar małżeństwa.
O godności małżeństwa poucza autor Księgi Rodzaju (Rdz 2,18-24). Mąż i żona
mają tę samą ludzką naturę, tę samą godność w powołaniu do świętości. Św. Paweł
poucza, że Chrystus przyjął ludzką naturę, aby w cierpieniu okazać się naszym
bratem (Hbr 2,9-11). Chrystus porusza kwestię małżeństwa podczas rozmowy
z faryzeuszami. Odwołuje się do Mojżesza i Księgi Rodzaju. Nauczanie Jezusa
dotyczy mężczyzny i kobiety. Chrystus przypomina o nierozerwalności małżeństwa
(Mk 10,2-16).
Jedność kobiety i mężczyzny w związku małżeńskim jest wpisana w Boży
plan zbawienia. Im bardziej dwoje ludzi jest zjednoczonych ze sobą, tym
bardziej Bóg zostanie uwielbiony. Życie małżeńskie jest jedną z form powołania chrześcijańskiego. Przeżyte dobrze prowadzi do świętości. Naturalnym
owocem małżeństwa jest potomstwo. Bóg obdarza małżonków dziećmi, powierzając
im odpowiedzialność za ich dobre wychowanie. Gdy pojawi się kryzys w małżeństwie, nie ulegajmy zbyt szybko pokusie rozstania. Szukajmy pomocy w grupach
wsparcia, kursach, rekolekcjach i na modlitwie.

Już wkrótce jubileuszowy XV Dzień Papieski!
Jan Paweł II – Patron Rodziny. Pod takim hasłem 11
października obchodzić będziemy jubileuszowy – XV Dzień
Papieski. W tym dniu, tradycyjnie w całej Polsce i poza jej
granicami, organizowana będzie zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”.
Fundacja od piętnastu już lat obejmuje opieką finansową
i formacyjną blisko 2500 młodych osób, nazywanych często
„Żywym Pomnikiem” św. Jana Pawła II. Tworzą go uczniowie
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także już ponad
1000 studentów z 60 uczelni, także zagranicznych. Tysiące podopiecznych Fundacji,
w tym absolwentów, wchodzących już w dorosłe samodzielne życie, przyznaje, że
wartość programu stypendialnego Fundacji stanowi nie tylko pomoc finansowa, ale
przede wszystkim możliwość nawiązania wspaniałych relacji z ludźmi z całej Polski,
podczas corocznych wakacyjnych obozów integracyjno-formacyjnych, organizowanych w największych Polskich miastach. Za otrzymane dobro stypendyści próbują
odwdzięczyć się, pomagając na co dzień jako wolontariusze w hospicjach, domach
opieki czy świetlicach dla dzieci.
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01.10. 2015. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
Dziewicy i Doktora Kościoła.
Odpust parafialny - Suma odpustowa godz. 18.00
Przychodzisz do nas uśmiechnięta z
naręczem wonnych, świeżych róż.
Przychodzisz cicha, jasna, święta w
złotym rozbłysku niebnych zórz. Miłowań
cudny niesiesz dar, rozpala Cię miłości
żar. O Święta, o Święta Tereso.
1 października 2003 (w imieniny św.
Teresy) modliliśmy się za jej wstawiennictwem po raz pierwszy we wspólnocie z
Ks. Bp Józefem Szamockim, który
wizytował wówczas naszą parafię i kilka
razy w czasie wizytacji do postaci św.
Teresy nawiązywał.
Rok 2004; mając na względzie
szerzenie się kultu św. Teresy w naszej
wspólnocie parafialnej, Ksiądz Proboszcz
Janusz Majewski w imieniu wspólnoty
zwrócił się z prośbą do Ordynariusza
Diecezji o ustanowienie Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora
Kościoła drugim Patronem naszej parafii.
1 października 2004 uroczyście
świętowaliśmy wspomnienie Św. Teresy.
Uroczystościom odpustowym przewodniczył Ks. Bp Józef Szamocki.
17 lipca 2005 roku przeżywaliśmy
uroczystość nawiedzenia parafii i miasta
przez "Relikwiarz stulecia" - urnę z
relikwiami Patronki - Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus.
1 października 2006 uroczystość
przyjęcia w naszym kościele relikwii
Patronki ofiarowanych nam przez Siostry
Karmelitanki z Lisieux.
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus,
bądź nam latarnią na wzburzonych
falach XXI w., abyśmy mogli dobić do
portu wiecznego zbawienia.
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W naszej wspólnocie parafialnej
„Wspólnota Różańcowa” została
założona w 1991 roku, obecnie ma trzy
„Róże Różańcowe” i zapoczątkowaną
czwartą. Zadaniem każdej „Róży” jest
codziennie odmawianie jednej, przyznanej
dziesiątki różańca. Raz w miesiącu uczestniczymy w spotkaniach „Żywego
Różańca” pod przewodnictwem Księdza
Proboszcza. Uczestniczymy w uroczystościach kościelnych. W pierwszy czwartek
miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, a w każdą środę miesiąca
śpiewamy Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Raz w roku spotykamy się ze wszystkimi
„Wspólnotami Różańcowymi” z naszego dekanatu. Podczas tych spotkań, nasz
moderator ks. prał. dr Gerard Gromowski, poprzez śpiew i modlitwę wprowadza nas
w uroczystości kościelne. Każdej Mszy św. przewodniczy Ks. Biskup Andrzej Suski.
Na zakończenie każdego spotkania jest poczęstunek, są smaczne ciasta kiełbaski,
kawa i herbata. Drodzy parafianie, zapraszamy do naszej „Wspólnoty Różańcowej”,
aby owocnie służyć Matce Bożej poprzez odmawianie różańca, o który tak bardzo
prosiła.
22 sierpnia 2015 r. w naszej Diecezji Toruńskiej w parafii na Podgórzu
w Toruniu, odbyła się koronacja Obrazu Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej
Królowej Rodzin, na którą zostali zaproszeni także członkowie „Żywego Różańca”.
Uroczystość koronacyjną zapoczątkowano modlitwą różańcową, którą poprowadził
ksiądz Waldemar (posługujący niedawno w naszej parafii). Następnie Wspólnoty
Różańcowe, które przybyły na tę uroczystość uformowały się w procesje niosąc
chorągwie Matki Bożej Różańcowej. Było nas bardzo dużo. Przeszliśmy do ołtarza
polowego przy śpiewie i dźwiękach orkiestry. Byliśmy pełni podziwu dla organizacji
tej uroczystości. Było wielu księży i zakonników. Homilię, jak zawsze chwytającą nas
za serce, wygłosił Ks. Biskup Andrzej Suski.
Po Mszy św. nastąpiła koronacja Obrazu Matki Bożej Podgórskiej Królowej
Rodzin. Byliśmy bardzo poruszeni, złożyliśmy u jej stóp czerwoną różę. Wracaliśmy
bardzo szczęśliwi i napełnieni Duchem Świętym. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy
się w Toruniu, aby obejrzeć budujący się kościół – wotum wdzięczności za papieża
Jana Pawła II. Tam też zrobiliśmy sobie zdjęcie pamiątkowe.
Uczestnicy „Żywego Różańca”
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Różaniec Rodziców. W 2001 roku grupa rodziców, w trakcie rekolekcji, na
których uświadomiono im jakie zagrożenia czyhają na dzieci, podjęła modlitwę
w intencji swoich dzieci. Modlitwa ta została oparta na formule Żywego Różańca,
gdzie powstają grupy (róże – wg. tradycyjnego nazewnictwa) składające się z 20
osób, z których każda odmawia w intencji swoich dzieci codziennie jedną dziesiątkę
różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych. Grupa stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje stają
się wspólne. W ten sposób codziennie za każde z dzieci objętych tą modlitwą,
odmawiany jest cały różaniec. Gdy po jakimś czasie zaczęły pojawiać się konkretne
owoce tej modlitwy, coraz więcej osób przystąpiło do niej. W taki sposób modli się już
tysiące rodziców. W naszej parafii też jest taka wspólnota rodziców. Zapraszamy do
niej. Więcej informacji o Różańcu Rodziców w naszej parafii można otrzymać
w bibliotece parafialnej lub na stronie internetowej www.rozaniecrodzicow.pl

Drodzy czciciele Bożego Miłosierdzia

stwo do Miłosierdzia Bożego.

"Koronka na ulicach świata".
Wzorem ubiegłych lat zgromadzimy się na
skrzyżowaniach ulic 28 września 2015. Jak
co roku w rocznicę beatyfikacji bł. Michała
Sopoćko, spowiednika św. Faustyny,
będziemy wołać o miłosierdzie Boże dla
nas i świata całego.Z roku na rok przybywa
nas. Od roku jednoczy się z nami i błogosławi nam w modlitwie papież Franciszek.
Czekamy na was 28 września o godz.
15.00 i zapraszamy do wspólnego
odmawiania Koronki do Miłosierdzia
Bożego. W akcji tej uczestniczy już wiele
miast na całym świecie i w Polsce, w Grudziądzu w kilku parafiach. I my dołączymy
w tym roku. Na osiedlu Rządz będziemy
modlić się w dwóch miejscach; róg ulic Łęgi
i Sobieskiego (na schodach, gdzie w latach
poprzednich odprawiana była Msza św.
podczas procesji Bożego Ciała) i na nowym
Rządzu na ul. Kulerskiego (przy sklepie).
Po odmówieniu Koronki, spotkamy się
w kościele, gdzie odbędzie się nabożeńWięcej informacji: www.iskra.info.pl
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O odkrywaniu swojej wartości
18 września Kościół w Polsce czci św. Stanisława Kostkę, patrona młodzieży.
W tym roku dzień ten zbiegł się z pierwszym comiesięcznym spotkaniem grudziądzkiego Pokolenia JPII. Odbyło się ono w piątkowy wieczór w naszym kościele
na Rządzu. Rozpoczęliśmy je przyzywaniem Ducha
Świętego i konferencją ks. Sławka, który w Grudziądzu
odpowiedzialny jest za przygotowania do Światowych
Dni Młodzieży. Przywitał on młodzież (bardzo licznie
zebraną) i przybyłych z nią kapłanów.
Ks. Sławek bardzo obrazowo mówił nam o odkrywaniu swojej wartości. Wielu było chętnych, by wziąć
od niego 50-cio złotowy banknot z Kazimierzem.
Gniotąc ten banknot i wrzucając do kosza na śmieci
pokazał, że każdy z nas (niezależnie od stanu swojej
duszy) ma przeogromną wartość w oczach Pana Boga
i tej wartości nigdy nie straci. Przypomniał też, że
szatan pertraktuje z Bogiem i chce nas zdobyć dla
siebie, ale Chrystus zapłacił za nasze życie, oddaniem
swojego życia na Krzyżu. Na długo pozostanie nam
w pamięci prawda, że perła zawsze zostanie perłą,
a miejsce Syna Marnotrawnego jest przy stole Ojca,
a nie przy korycie ze świniami.
Po konferencji młodzież
przedstawiła pantomimę, która
zakończyła się wystawieniem
Najświętszego Sakramentu.
Adoracja ze śpiewem uwielbienia
zakończyła się podejściem
młodzieży do ołtarza. Tam otrzymali Słowo Boże i Różaniec.
Modlitwa na nim ma być przez nas
ofiarowywana w intencji przygotowań do ŚDM.
Po błogosławieństwie zebranej
młodzieży, kapłanom i organizatorom podziękował ks. Leszek Sudoł,
a ks. Marek Borzyszkowski
zachęcił do włączania się w wolontariat. Młodzież z parafii na
Lotnisku zaprosiła nas na kolejne z cyklu spotkań Pokolenia JP II.
Po Apelu udaliśmy się do salki na poczęstunek i miłą agapę przy różnych tańcach. Ostatni nasi goście opuszczali Rządz chwilę przed 22.
Dziękujemy przybyłej młodzieży i naszym "Staszkom" - parafialnej młodzieży za
przygotowanie naszego spotkania.
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Poniedziałek 28 września
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+Elżbiety Dziedzic (greg.)
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SUMA ODPUSTOWA

8

00

8

18

00

00

Środa 30 września

O Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski i opiekę Matki Bożej Chełmińskiej
na dalszą drogę życia kapłańskiego dla
ks. Andrzeja (od rodziny z Chełmna)

8
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18

00

00

18

00

7

30

9

30

11

00

30

18

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)
Przez wstawiennictwo Matki Bożej o
Boże błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego dla dzieci z Rwandy: Nshuti i
Michael, ich rodzin i dla całej rodziny
Adopcji Serca

8
18

00

8

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

18

00

++Marii (z okazji 67 rocznicy urodzin),
Stanisławy i Franciszka Sado

+Elżbiety Dziedzic (greg.)
++męża Karola Ślusarza, żony Salomei i
siostry Gertrudy Kontny

Piątek 9 października

+Elżbiety Dziedzic (greg.)
1. Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata
2. ++Kazimiery Remiasz (1 r. śm.),
Józefa i Ryszarda Remiasz, rodziców
Wańskich oraz ++z rodziny

Sobota 10 października

Wynagrodzenie Matce Bożej za grzechy
popełnione przeciwko Jej
Niepokalanemu Sercu

8

00

18

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

7

30

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

++Stefanii Matuszewskiej (30 r. śm.) i
++z rodziny

9

30

+Walentyny Mańczak (7 r. śm.)

+Elżbieta Dziedzic (greg. 3)

Niedziela 4 października

12

1. ++Eugeniusza Makowskiego (z okazji
urodzin) i siostry Haliny Turzyńskiej
2. Dziękczynna za 42 lata pożycia
małżeńskiego Teresy i Ignacego
Dąbrowskich z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Małżonków i całej
Rodziny

Czwartek 8 października

Sobota 3 października
8

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

00

Piątek 2 października

00

1. ++Bernarda i Henryka
2. O Boże błogosławieństwo dla
Roberta (w dniu urodzin) i opiekę dla
rodziny

Środa 7 października

Juliana Dzbuka (intencja popogrzebowa)

Czwartek 1października

18

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

Wtorek 6 października

+Mirosława Otolskiego (intencja
popogrzebowa)

18

27.09.2015

+Elżbiety Dziedzic (greg.)
++Salomei i Henryka (z okazji urodzin i
26 r. śm.) Piątkowskich oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące

Niedziela 11 października

11

00

+Ta deusza Januszewskiego (25 r. śm.)

Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty
i Daniela (w 1 rocznicę ślubu)

12

30

++Teres y i Janiny Guttmann oraz
Czesława i Edwarda

W intencji nowożeńców Urszuli i Adama
Witt

18

00

++Stanisławy Sepczyńskiej (3 r. śm.)
oraz Anny, Józefa i Jana
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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)
27.09.2015 - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
29.09.2015 – Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – święto

Październik miesiącem Różańca Świętego
01.10.2015 – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła.
Odpust parafialny - Suma odpustowa godz. 18.00
02.10.2015 – Świętych Aniołów Stróżów – Wspomnienie
04.10.2015 – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
05.10.2015 – Św. Faustyny Kowalskiej, Zakonnicy – Wspomnienie
07.10.2015 – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
07.10.2015 – o godz. 18.00; Msza św. przez wstawiennictwo Matki Bożej
o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla dzieci z Rwandy: Nshuti
i Michael, ich rodzin i dla całej rodziny Adopcji Serca
14.10.2015 – o godz. 18.00; Msza św. – + Ks. Kanonika Janusz Majewskiego,
aby Pan Bóg wprowadził go do wiekuistej światłości (intencja od rodzin Adopcji
Serca)
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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