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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

11.10.2015 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
To jest rada
Rady łatwiej jest dawać niż się do nich stosować, ale zawsze warto ich wysłuchać.
Radzą nam wszyscy wokoło, a najwięcej rodzice, bo oni mają prawo zwracać nam
uwagę, dawać rady, upominać. Często bywa tak, że synowie i córki są już dorośli,
założyli rodziny, mają swoje dzieci, nawet wnuki, a rodzice wciąż traktują ich jak …
małe dzieci. Czynią to z miłości, która pochodzi „z góry”, i z doświadczenia życiowego. Salomon też miał dar mądrości (Mdr 7, 7-11). Z hierarchii wartości nie usunął dóbr
ziemskich, niemniej jednak to mądrość postawił na pierwszym miejscu. Ów bogaty
młody człowiek (Mk 10, 17-30), który spotkał się
z Chrystusem, miał problem z wyborem drogi
życiowej. Pan mu powiedział: zacho-wuj przykazania. Ale młodzieniec je zachowy-wał.
Wówczas Pan poradził mu, aby przyjął ewangeliczny styl życia. Młodzieniec nie odważył się na to i
odszedł zasmucony. Zdaniem ojców Kościoła ów
młody człowiek po prostu chełpił się, że wypełnia
wszystko, co nakazane w Prawie; ale już w pierwszej próbie nie zdołał zwyciężyć bogactwa. Daleki był od rzeczywistego zachowywania przykazań.
Wierzący w Chrystusa wciąż rewiduje swoje życie. Im więcej ma w sobie
pokory, tym łatwiej jest mu pozostawić świat i pójść za Panem, aby otrzymać
niebieskie skarby.
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XV Dzień Papieski Jan Paweł II – Patron Rodziny
Znamienne słowa wypowiedział Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i
Jana Pawła II, 27 kwietnia
2014 r.: „Jan Paweł II był
p a p i e ż e m r o d z i n y.
Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać
zapamiętany jako papież
rodziny. Chętnie to
podkreślam w czasie,
gdy przeżywamy proces
synodalny o rodzinie i z
rodzinami, proces,
któremu na pewno On z
nieba towarzyszy i go
wspiera”. Idąc za myślą
O j c a Ś w i ę t e g o
Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, że tegoroczny, XV Dzień Papieski
będziemy obchodzili 11 października pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny.

18.10.2015 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Chcieli się podzielić
Podział majątku rodzinnego, realizacja testamentu – to niezwykle trudne sprawy.
Przykre to jest, ale w wielu wypadkach nawet bliscy krewni nie potrafią się porozumieć. Gdzie tkwi źródło takich niezdrowych zachowań? W egoistycznym sercu
i umyśle, w braku miłości bliźniego, w braku opanowania.
Nie można tego powiedzieć o synach Zebedeusza (Mk 10,35-45). Jan i Jakub
wiedzieli, że spośród uczniów Pan miłował ich w sposób szczególny i że, jak na to
często wskazuje tekst Ewangelii, wraz z Piotrem dawał im poznać ukryte tajemnice, o
których inni nie wiedzieli. Poprosili Jezusa o pierwsze miejsce w Jego królestwie. Nie
zrozumieli, jakie znaczenie ma czekająca Go męka. Myśleli zbyt przyziemnie – prosili
więc o możliwość współrządzenia z Nim w przyszłym królestwie mesjańskim. Nie
mylili się w tym, że są uczniami Chrystusa, ale mylili się, wyobrażając sobie, że to nic
nie kosztuje.
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W naszej wspólnocie parafialnej
W poniedziałkowe popołudnie, 28 września,
nasza parafii po raz pierwszy włączyła się
w wielką akcję „Koronka na ulicach miast”.
Punktualnie o godz. 15.00 w dwóch miejscach
na naszym osiedlu – przy ul. Sobieskiego i przy
ul. Kulerskiego – odmówiono Koronkę.
Następnie zebrani na modlitwie przeszli do
naszego parafialnego kościoła, gdzie przywitał
ich Ks. Proboszcz.
Ks. Andrzej przeczytał list z Watykanu,
w którym zapewniono o łączności Ojca
Świętego Franciszka z uczestnikami akcji na
całym świecie. Przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem przyzywaliśmy
Bożego Miłosierdzia słowami litanii.

Jego Świętobliwość Franciszek, który obecnie odbywa podróż apostolską na Kubę i do
Stanów Zjednoczonych przesyła słowa duchowej bliskości i serdeczne pozdrowienia
Uczestnikom publicznie odmawianej – na ulicach Łodzi i wielu miast Polski oraz innych krajów –
Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Włączając się w to szczególne wydarzenie, Ojciec Święty wyprasza w modlitwie dla świata
całego i wszystkich ludzi dobrej woli dary Bożego Miłosierdzia: nawrócenia, przebaczenia
grzechów, odnowy ducha, miłości i pokoju. Życzy, by ta modlitwa była ważnym etapem dla
wiernych w przygotowaniu się do rozpoczynającego się 8 grudnia br., w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Roku Świętego i Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia (...). Uczestników wspólnej modlitwy do Bożego Miłosierdzia Jego
Świątobliwość zawierza św. Faustynie Kowalskiej, apostołce miłosierdzia i błogosławionemu
Michałowi Sopoćce, którego rocznicę beatyfikacji przeżywamy. Wszystkim z serca udziela
Apostolskiego Błogosławieństwa.
(Fragmenty listu z Watykanu)
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Odpust św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
W czwartkowy wieczór, 1 października, w naszym kościele zebrała się wspólnota parafialna, by uczcić dzień wspomnienia drugiej Patronki naszej parafii –
św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył Ks. Infułat Tadeusz Nowicki.
Koncelebrowali ją Ks. Proboszcz, Ks.
Prałat Bolesław Lichnerowicz z Brodnicy,
Ks. Jacek Koczorski z Torunia i Ks.
Kanonik Grzegorz Bohdan z Brodnickiego
Centrum Caritas, który wygłosił odpustowe kazanie. Obecny był również ks. kan.
A.Strala.
W procesji z darami wspólnota Żywego
Różańca ofiarowała fioletową kapę, której
używać będą używać kapłani w czasie
odprawiania uroczystości pogrzebowych.
Po Mszy św. przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy litanię do św. Teresy i odśpiewaliśmy
dziękczynne Te Deum, a po błogosławieństwie uczciliśmy relikwie Małej
Tereski.
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Bóg zapłać za obecność i wspólną modlitwę wszystkim Parafianom – czcicielom
św. Teresy, przybyłym kapłanom i tym, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia
naszego parafialnego święta – zwłaszcza tym, którzy przygotowali kościół i Służbie
Liturgicznej.

Nowe miejsca modlitwy w kościele
W naszym kościele pojawiły się dwa postumenty, a na nich
figury Matki Bożej Fatimskiej i św. Antoniego Padewskiego.
Figurę MB Fatimskiej Ksiądz Proboszcz śp. Janusz Majewski
przywiózł z pielgrzymki do Fatimy.
Matka Boża ukazująca się dzieciom w Fatimie, mówiła że
jest Matką Bożą Różańcową i prosiła, aby codziennie
odmawiać Różaniec.
Na figurę św. Antoniego złożyliśmy swoją ofiarę w kolekcie,
1 października na sumie odpustowej.
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Modlitwa do św. Antoniego
O chwalebny św. Antoni, Ciebie Bóg obdarzył
wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi.
Tym, którzy zwracają się do Ciebie z różnymi kłopotami
udzieliłeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę,
trędowatym – uwolnienie, chorym – zdrowie, studentom
– jasną myśl, żeglującym – bezpieczny port, uwięzionym – wolność, okradzionym – własność, a gubiącym
ich zgubę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich,
którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której
ciągle obficie udzielasz.
Uciekam się więc do Ciebie i błagam o pomoc i radę
w tych sprawach, które Ci przedstawiam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… .

Sukces naszej scholki
Dzień 19 września br. (sobota) dla naszej scholii był dniem wyjątkowym. Zespół
występujący w składzie: Aleksandra, Natalia, Agnieszka, Martyna, Daria i Patrycja
oraz Agata, grająca na skrzypcach, pod kierunkiem p. Krzysztofa (gitara), prezentując trzy piosenki: „Ja ufam Ci”, „Oczekuję Ciebie Panie” oraz „Wśród tylu dróg”,
wyśpiewał I miejsce podczas II Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej, który
odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Bazylice św. Mikołaja Biskupa.
Na potrzeby festiwalu zespół przyjął nazwę „Carpe Diem”, którą postanowił
zachować. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!
Chętnych zapraszamy na próby scholki które, odbywają się we wtorki po
wieczornej Mszy świętej.
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Poniedziałek 12 października
8

00

18

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

Poniedziałek 19 października
8

00

18

00

Wtorek 13 października
8

00

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

18

00

1. +Dawida Sujkowskiego w 6.r. śm.
2. +Elżbiety Dziedzic (greg.)

8

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

18

00

8

00

18

00

8

00

18

00

8

00

18

00

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

18

00

+Lecha Janaszkiewicza w 2.r.śm. i córki
Beaty

8

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

18

00

Środa 21 października

Czwartek 22 października
00

18

00

8

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

18

00

++Wojciecha Wasiewskiego w 1.r.śm.
oraz Zygmunta Opateckiego

8

00

1. +Ks. Kanonika Janusza Majewskiego
(intencja od Parafian)
2. ++Kazimierza oraz Leokadii i Stefana
i ++z rodziny Sikorskich

18

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)
O zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha
Świętego dla Stanisława (z okazji
urodzin)

Piątek 23 października

Sobota 17 października
+Elżbiety Dziedzic (greg.)

1. ++Krystyny, Jana, Andrzeja
Rapackich oraz dusze w czyśćcu
2. +Henryka Wiśniewskiego (intencja
popogrzebowa)

8

Piątek 16 października
+Elżbiety Dziedzic (greg.)

O Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski i opiekę Matki Bożej dla Wojciecha
(w dniu urodzin)

8

Czwartek 15 października
+Elżbiety Dziedzic (greg.)

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

Wtorek 20 października

Środa 14 października
1. +Ks. Kanonika Janusza Majewskiego,
(intencja od rodzin Adopcji Serca)
2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla wszystkich Matek Różańcowych

11.10.2015

Sobota 24 października

Niedziela 18 października

+Elżbiety Dziedzic (greg.)
1. ++Ireny Mańczak w 24.r.śm. i ++z
rodziny
2. +Róży Smolińskiej w 9.r.śm.

Niedziela 25 października

7

30

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

7

30

9

30

+Jadwigi Kurcewicz

9

30

11

00

++rodziców Leokadii i Wacława
Piekarskich oraz rodzeństwa

11

00

12

30

++Bernarda Gehrke w 9.r.śm., Heleny
Gomuła w 13.r.śm. i ++z rodziny

12

30

18

00

18

00
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Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo
dla Rodziny, Ojczyzny, parafii i za
kapłanów
W 30. rocznicę ślubu Jolanty i Marka o
błogosławieństwo dla Rodziny i w 18.
rocznicę urodzin syna Adama o dalszą
opiekę Matki Bożej
++Ryszarda Szulca w 2.r.śm. oraz
++rodziców Ewy i Lucjana Cieślak oraz
Ireny i Kazimierza Szulca

+Elżbiety Dziedzic (greg.)
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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)

Październik miesiącem Różańca Świętego
Różaniec codziennie o godz. 17.30
dla dzieci o godz. 16.30 od poniedziałku do piątku
11.10.2015 – XXVIII Niedziela Zwykła
14.10.2015 – Dzień Edukacji Narodowej
18.10.2015 – XXIX Niedziela Zwykła; Niedziela Misyjna
18-24.10.2015 – Tydzień Misyjny. Od Niedzieli Misyjnej rozpoczyna się Tydzień
Misyjny w Polsce, którego hasłem będą słowa „Od nawrócenia do misji”. To dni
modlitwy i wsparcia materialnego misji na świecie.
18.10.2015 – Św. Łukasza Ewangelisty – patrona pracowników służby zdrowia
22.10.2015 – Św. Jana Pawła II, papieża – Wspomnienie

Na Dzień Nauczycielskiego Świętą Wszystkim Pedagogom, Katechetom,
Wychowawcom; zdrowia, wytrwałości w samokształceniu i pracy formacyjnej,
pięknych rezultatów pedagogicznych.
Niech wszystkich pracujących nad wychowaniem młodego pokolenia nieustannie otacza macierzyńska opieka Pani Jasnogórskiej.

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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