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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

25.10.2015 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Ostatnia niedziela października przeżywana jest we wszystkich wspólnotach
parafialnych jako uroczystość poświęcenia kościoła. Dzień ten jest nie tylko
okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za budowniczych i dobrodziejów
kościoła parafialnego oraz przypomnienia sobie o potrzebie materialnego
utrzymywania świątyni, lecz także uświadomienia sobie konieczności
odpowiedzialności i troski za tych, którzy stanowią żywe kamienie Kościoła .
Kodeks Prawa Kanonicznego określa parafię jako "wspólnotę wiernych, (...) nad
którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się
proboszczowi". Według Soboru Watykańskiego II parafia jest w ramach diecezji
wspólnotą Ludu Bożego, zespoloną z Chrystusem w budowaniu zbawczej
rzeczywistości Kościoła.
Współudział wiernych w życiu parafii dokonuje się na płaszczyźnie przepowiadania słowa Bożego, uczestnictwa w liturgii oraz miłości braterskiej.
Stąd też troska o wspólnotę parafialną o realizowanie życia religijnego
w parafii spoczywa nie tylko na osobach duchownych, lecz także wiernych
świeckich, zgodnie jednak z powierzonymi zadaniami i funkcjami.
Nasza wspólnota parafialna przygotowuje się do poświęcenia kościoła. Ostatnio
możemy podziwiać kolejny witraż upiększający prezbiterium.
Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci za zmarłych.
Pamiętajmy w tych modlitwach o tych co budowali i upiększali nasz kościół, a nade
wszystko o śp. Ks. Kanoniku Januszu Majewskim, naszym pierwszym księdzu
proboszczu.
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01.11.2015 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dzień przyjaciół Chrystusa
Radość uroczystości Wszystkich Świętych nadal pozostaje niejako „w cieniu
cmentarza”. Dzieje się tak za sprawą tradycji, zgodnie z którą groby bliskich zmarłych
nawiedza się właśnie 1 listopada. Ponadto duszpasterze wychodzą naprzeciw
zapotrzebowaniu wiernych i w tym dniu liturgię często sprawują właśnie na cmentarzu. Akcent przesuwa się ze Wszystkich Świętych na Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Tymczasem 1 listopada to dzień przyjaciół Chrystusa.
Autor Apokalipsy (Ap 7, 2-4. 9-14) przedstawia nam wizję wielkiej rzeszy zbawionych, idących na spotkanie z Barankiem. Podaje też symboliczną liczbę stu czterdziestu czterech tysięcy, co odpowiada dwunastu pokoleniom Izraela – ich liczba
zostaje spotęgowana. Mówi, że ujrzymy Boga takim, jaki jest; i że kiedy Bóg się
objawi, my będziemy do niego podobni. „Należy czcić świętych, ponieważ są przyjaciółmi Chrystusa oraz dziećmi i dziedzicami Boga”. (św. Jan Damasceński).

02.11.2015 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH (DZIEŃ ZADUSZNY)
Miłość poza śmierć
Teksty liturgiczne przeznaczone na ten dzień i przypisane poszczególnym
trzem mszom, ukazują potrzebę modlitwy za zmarłych oraz wskazują na
Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.
Dzisiaj wspominamy tych, którzy przekroczyli bramę śmierci, ale ich życie nie jest
jeszcze wystarczająco „czyste”, by mogli dzielić z Bogiem wieczną obecność
w niebie. Niektórzy z nich potrzebują jeszcze "czyśćca", czyli ostatecznego oczyszczenia w spotkaniu z Panem, Sędzią i Zbawcą. W tym oczyszczeniu możemy im
pomóc. Duszom zmarłych można dać pokrzepienie poprzez Eucharystię,
modlitwę i jałmużnę. W ciągu wszystkich wieków chrześcijaństwo żywiło fundamentalne przekonanie, że miłość może dotrzeć aż na tamten świat, że jest możliwe
wzajemne obdarowanie, w którym jesteśmy połączeni więzami uczucia poza granice
śmierci.
Zachęcamy do składania ofiar na wypominki za zmarłych oraz Msze święte
gregoriańskie za dusze potrzebujące pomocy.
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W naszej wspólnocie parafialnej
RÓŻANIEC DZIECI
Cieszyć się należy, że w tym roku dzieci tak
licznie przychodzą na nabożeństwo różańcowe.
Pięknie, że modlą się, śpiewają i wykonują
zadania zlecone przez księży. Zachęcone przez
katechetów z wielkim zapałem zabrali się do
wykonania różańca. Wynikiem tego jest wystawa
w kościele. Materiały, które użyli do swoich prac są
przeróżne. Najbardziej popularne to koraliki.
Pięknie prezentują się różańce z kasztanów,
żołędzi czy jarzębiny. Bardziej wyszukane
i oryginalne są wykonane z muszelek, guzików,
makaronu oraz orzechów. Wyróżnia się aromatyczny różaniec z kawy czy kolorowy z
kulek papieru. Pomysłowość i ofiarność
dzieci widać na różańcach, do wykonania których użyto "smakowitych"
materiałów takich jak żelki czy chrupki.
Gratulujemy pomysłów.
Tłem wystawy są prace plastyczne
uczniów kl. VI, przedstawiające
poszczególne tajemnice różańca.
Zachęcamy do podziwiania tych
szczególnych dzieł w naszym kościele
do końca października.
Anna Skowrońska - katechetka

Wielki Quiz o Janie Pawle II

15.10.2015 roku w Szkole
Podstawowej nr 20 na Rządzu odbył
się Wielki Quiz o Janie Pawle II.
Wydarzenie to miało na celu zaciekawić uczniów osobą naszego świętego
rodaka oraz upamiętnić zbliżający się
dzień jego wspomnienia.

Strona 3

Chrystusowy Ordynans

25.10.2015

Udział w tych międzyklasowych zmaganiach brali uczniowie z klas 4-6. Dzieci mogły nie
tylko wykazać się wiedzą o św. Janie Pawle II, ale również, poprzez zabawę, dowiedzieć się
czegoś więcej o tej znakomitej postaci i jego nauczaniu. Walka o dobre miejsce była zacięta.
Pierwsze miejsce zajęła klasa 6d, którą reprezentowali: Natalia Zaborska, Marta Sikorska
oraz Maciej Chmal. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.
L.K.

Z życia Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu
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Obłóczyny Kursu III
30 września 2015 r., jak każdego roku po zakończonych rekolekcjach, a przed rozpoczęciem zajęć uniwersyteckich, w kaplicy seminaryjnej pw. bł. Stefana Wincentego
Frelichowskiego odbyła się uroczysta Msza św. inaugurująca nowy rok formacyjny.
Przewodniczył jej ks. rektor Dariusz Zagórski, a homilię wygłosił ojciec duchowny, ks. Andrzej
Kowalski. Mszy świętej towarzyszyły dwa ważne wydarzenia: obłóczyny braci z roku III oraz
immatrykulacja kleryków I roku.
Strój duchowny przyjęli:
Sebastian Chyła z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu,
Piotr Skiżyński z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i bł. Męczenników działdowskich
w Działdowie, Mateusz Wiśniewski z parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i
św. Teresy od Dzieciątka Jezusa w Grudziądzu.
Na tę uroczystość przybyli również kapłani: domownicy seminarium, wykładowcy oraz
proboszczowie lub wikariusze parafii, z których wywodzą się klerycy, wyrażając tym samym
troskę o powołania kapłańskie. Po Mszy św. wszyscy udali się do refektarza, aby przy
wspólnym stole dzielić radość tego dnia.

Zjazd Towarzystwa Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego

W sobotę 3 października br. z okazji 20-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół WSD w
murach seminarium odbyło się spotkanie członków towarzystwa oraz osób zainteresowanych
wstąpieniem w jego szeregi celem wsparcia modlitwą i ofiarą kandydatów do kapłaństwa.
W spotkaniu tym również uczestniczyli przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej.
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Nasi ministranci i lektorzy podbili Trójmiasto

14 października świętują nauczyciele, a uczniowie mają dzień wolny (niektórzy
oczywiście). Dzień ten postanowiliśmy wykorzystać na wypoczynek. Dlatego grupa
ministrantów razem z ks. Andrzejem, po porannej Mszy św. odprawionej w naszym
kościele, udała się do Trójmiasta. Najpierw był czas na wygłupy w Aqua Parku, potem
kilka chwil na sopockim „monciaku” połączone z pizzą i frytkami, a na koniec wizyta
w oliwskim ZOO.
Dzień upłynął nam bardzo miło - w "kumplowskiej " atmosferze przy grze w karty
i wspólnej zabawie. Nie zabrakło też chwili na wspólną modlitwę różańcową.

29 października (czwartek) po nabożeństwie różańcowym dla dzieci o
godzinie 16.30 w sali parafialnej odbędzie się „Bal wszystkich świętych”.
Zachęcamy dzieci do udziału w tej zabawie kostiumowej,
by przebrać się za jakąś świętą postać. Będą też konkursy i nagrody.
Zapraszamy do tej zabawy dzieci i rodziców.
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Poniedziałek 2 listopada

Poniedziałek 26 października

8

00

18

00

Wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych

7

30

9

30

16

30

++ Radosława Rutkowskiego i
Eugeniusza Zwara

18

00

1. + Reginy Pritz 1.r.śm.
2. Msza św. zbiorowa za zmarłych

8

00

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

18

00

++ Lucyny (6 r. śm.), Leona i Jarosława
Brzózka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

8

00

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

18

00

++ zmarłe Matki Różańcowe

8

00

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

18

00

+ Bernarda

8

00

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

18

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

1. + Pawła Dolega;
2. + Wacława Kozioła (intencja
popogrzebowa)

Wtorek 27 października
8

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

18

00

++ Stanisławy i Bronisława oraz
zmarłych z rodziny

8

00

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

18

00

++ Tadeusz a i rodziców Torłop

8

00

18

00

8

00

18

00

Czwartek 5 listopada

+Elżbiety Dziedzic (greg.)
1. + Ryszarda Klucznika 8.r.śm.
2. O miłosierdzie Boże dla Bartłomieja
(intencja od sąsiadów i rodziny z
Mniszka)

Piątek 30 października

Piątek 6 listopada

+Elżbiety Dziedzic (greg.)

Sobota 31 października

18

00

1.Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)
2. + Ewy Dąbrowskiej (intencja
popogrzebowa)

Sobota 7 listopada

++ rodziców Konstantego i Leokadii
Mazurskich, brata Bernarda i zmarłych z
rodziny

+ Stanisława Jankowskiego 7.r.śm.

++ Wiktorii i Bronisława Nowackich oraz
zmarłych z rodziny Wałowskich i
Pawskich

Środa 4 listopada

Czwartek 29 października

00

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

Wtorek 3 listopada

Środa 28 października

8
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Wynagrodzenie Matce Bożej za grzechy
popełnione przeciwko Jej
Niepokalanemu Sercu

8

00

18

00

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

Niedziela 1listopada

1.Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)
2. Dziękczynna za wszelkie łaski z
okazji 50-tej rocznicy ślubu Heleny i
Wacława z prośbą o błogosławieństwo
dla całej Rodziny

Niedziela 8 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych
7

30

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

7

30

9

30

++ Czesławy i Zdzisława Kukielskich

9

30

++ Jadwigi Czajkowskiej 5.r.śm.
zmarłych z rodziny

11

00

11

00

++ z rodzin Izabeli i Rafała

12

30

12

30

++ Antoniny, Jana, Henryka i Marty oraz
zmarłych z rodziny Hagenau

18

00

18

00

+ męża Mieczysława Przerackiego

nie ma Mszy św.!
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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
25.10.2015 – XXX Niedziela Zwykła
01.11.2015 – Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. 7.30, 9.30, 11.00, 18.00.
Msza św. żałobna na cmentarzach; w parku i na Kobylance o godz. 14.00,
procesja z modlitwami za zmarłych o godz. 14.45. Procesji na cmentarzu w tym
roku przewodniczyć będą księża naszej parafii.
1.11 po południu i 2.11. (przez cały dzień) w każdym kościele można uzyskać
odpust zupełny za zmarłych.
02.11.2014 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Dzień Zauszny. Msza święta zbiorowa za zmarłych o godz. 18.00.
Zachęcamy do składania ofiar na wypominki za zmarłych oraz Msze święte
gregoriańskie za dusze potrzebujące pomocy.
Różaniec za zmarłych (wypominki jednorazowe) w oktawie Wszystkich
Świętych przed wieczorną Mszą św. Wypominki za zmarłych (całoroczne)
w każdą niedzielę przed Mszą św. o 7.30 i 9.30.
W dniach 1-8.11. za pobożne nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie modlitwy w intencji zmarłych, można uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych.
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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