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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

22.11.2015 XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie!
Dialog między Jezusem a Piłatem
wciąż jest aktualny, wciąż nurtuje
ludzkie serca: Jak to było możliwe, że
Sprawiedliwego wydano na śmierć, i to
krzyżową? Za to, że powiedział, iż jest
Królem? Czyżby to strwożyło wielkich
ówczesnego świata? Przecież
Nazarejczyk wyraźnie zaznaczył:
„Królestwo moje nie jest z tego
świata”. (J 18,33b-37)
Jezus przed Piłatem powiedział
wyraźnie, że Jego królestwo nie jest
z tego świata. My jako ci, którzy wybrali
Jezusa, też powinniśmy starać się
patrzeć w tym samym kierunku co On.
Od tylu wieków Chrystus króluje nad
całym światem, a my w pokorze serca
oczekujemy Jego ponownego przyjścia
na ziemię. Zabierze nas do siebie,
abyśmy razem z nim królowali.
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29.11.2015 I NIEDZIELA ADWENTU
Nabierzcie ducha i podnieście głowy(Łk 21,28)
Na samym początku Adwentu prorok
Jeremiasz (Jr 33,14-16) poucza nas, że
potomek Dawida będzie wymierzać
sprawiedliwość. Tym samym wzywa nas
do czuwania. Oczekujemy bowiem
tajemnic, modlimy się słowami psalmisty
„daj nam poznać Twoje drogi, Panie”.
Mamy wprawdzie pięć zmysłów zewnętrznych, ale one nie mogą nam pomóc w
odczytaniu i zrozumieniu owych tajemnic.
Dlatego chrześcijanin pobudza w sobie
inny zmysł – zmysł wiary. Radzi nam św. Paweł Apostoł, aby „serca nasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście
Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi”(1 Tes 3,12-4,2). Świat
chce nas „połknąć”, dlatego próbuje nas karmić tym wszystkim, co sprawia, że
biegamy za wszystkim i za niczym.
Pierwszy dzień Adwentu jest najlepszym momentem, aby się zastanowić
nad sensem ciągłego nawrócenia. Czuwamy, aby Pan zastał nas gotowymi,
gdy przyjdzie. Wprawdzie tekst Ewangelii (Łk 21,25-28.34-36) dotyczy tego
wszystkiego, co się wydarzy w przyszłości, a język jest apokaliptyczny, jednak to nie
sprawia że popadamy w przygnębienie i strach. Dzieje się wiec odwrotnie: wierni
Chrystusowi nabieramy odwagi i otuchy w to, że wraz z Jego ponownym przyjściem
zostaniemy wyzwoleni od zła i posiądziemy niebo. Niezależnie od tego, czy się
modlimy, czy pracujemy, czy też odpoczywamy – w każdej chwili naszego życia
jesteśmy „adwentowi”, czyli czuwający.

ADWENT
Adwent jest początkiem nowego roku liturgicznego w Kościele katolickim. Słowo
„adwent” pochodzi od łacińskiego "adventus" i oznacza przyjście. Obejmuje cztery
niedziele przed Bożym Narodzeniem i jest liturgicznym przygotowaniem na przyjście
Chrystusa.
Adwent rozpoczyna kolejny rok liturgiczny i obejmuje 4 kolejne tygodnie począwszy od pierwszej niedzieli po uroczystości Chrystusa Króla, do pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia. Przygotowując się na przyjście Chrystusa, podejmujemy szereg działań, zwłaszcza w dziedzinie naszego ducha.
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Główne postacie Adwentu: Najświętsza Maryja Panna, Patronka adwentowego czuwania; prorok Izajasz zapowiadający przyjście Zbawiciela i św. Jan Chrzciciel, który bezpośrednio
przygotowywał lud na spotkanie Mesjasza; wzywają nas do prostowania Chrystusowi ścieżek
w naszym sercu.

„Nowe życie w Chrystusie”
Trzeci rok (2015/2016) realizacji
czteroletniego Programu duszpasterskiego przeżyjemy pod hasłem „Nowe
życie w Chrystusie”. Jest to centralny
etap Programu, gdyż dwa poprzednie
lata zmierzaliśmy do tego momentu,
jakim jest 1050. rocznica Chrztu
Polski. Wspominając początki wiary na
polskiej ziemi, chcemy dziękować Bogu
za łaskę chrztu świętego oraz pozostałych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a także za ludzi, którzy podzielili się
z nami doświadczeniem żywej więzi z
Bogiem, Jezusa Chrystusa i ufamy, że
uda nam się przekazać wiarę pokoleniom, które idą po nas. W tym duchu
pragniemy przeżywać ten szczególny
rok, odkrywając znaczenia chrztu we
wspólnocie Kościoła.
Kościół katolicki w Polsce kroczy
drogą duchowości chrześcijańskiej.
Przed dwoma laty rozpoczęliśmy
realizację czteroletniego Programu duszpasterskiego (2013-2017) , którego hasłem
są słowa „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest
do świadectwa”. Rozważając tematykę chrzcielną i poważniej czerpiąc siły z łaski
chrztu, zbliżamy się do 1050. rocznicy Chrztu Polski, kształtując w sobie autentyczną
duchowość chrzcielną. Pragniemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o
fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi,
jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, przyczyniło się do
odnowienia i umocnienia naszej wiary.
Rok 2016 będzie dla nas szczególnym czasem łaski, gdyż w jego trakcie dziękować będziemy Bogu za dar wiary otrzymany przez naszych przodków. Ten rok
przyniesie nam także Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, podczas których, wraz z
tysiącami młodych ludzi z całego świata, do Polski przybędzie Ojciec Święty
Franciszek. Będzie to także czas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
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W naszej wspólnocie parafialnej

W liturgiczne wspomnienie Św. Jana II, w 37. rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową,
młodzież naszej parafii, która pod duchowym przewodnictwem ks. Sławomira Sobierajskiego
przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zorganizowała modlitewne
czuwanie przed Najświętszym Sakramentem i rozważania oparte na nauczaniu Świętego
Jana Pawła II.

Bal Wszystkich Świętych
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29 października
nasza salka parafialna
zamieniła się na dwie
godziny w niebiańskie
salony, w których odbył
się bal. I chociaż nie
zjawili się wszyscy
święci, gościliśmy w
naszych progach rzesze
aniołów z Archaniołami
Michałem i Gabrielem na
czele, Świętą Rodzinę,
św. Jana Pawła II, św.
Franciszka, święte
Teresy (każda inna), święte Hiacyntę, Bernadetę, Bakhitę, Joannę B. Molla,
Jadwigę, Agatę, Faustynę, św. Piotra i jeszcze wielu innych. Nasi goście to były
oczywiście przebrane dzieci uczestniczące w Balu Wszystkich Świętych, jaki odbył
się w naszej parafii po raz pierwszy. Wszyscy bawili się przy dźwiękach muzyki w
prowadzonych zabawach tanecznych. Miały miejsce również konkursy na najlepszy
kostium oraz „Zgadnij jakim świętym jestem?”. Przed dziećmi pojawiały się także
różne zaskakujące zadania, z którymi radził sobie wyśmienicie. Nie zabrakło
również słodkości, a opuszczający nasze progi mogli dostać cukierek z zadaniem
pomagającym w drodze do świętości. Całość odbyła się przy współpracy katechetów, Wspólnoty młodzieżowej św. Stanisława i nieodzownym wsparciu naszych
kapłanów. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
L.K.
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1. listopada 2015 -uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu miejskim,
uroczystościom tym przewodniczyli kapłani naszej parafii.
21. listopada w dniu imienin śp. Księdza Proboszcza Janusza Majewskiego
pamiętajmy o Nim w modlitwach. W tej intencji odbędą się Msze św.:
w sobotę o godz. 8.00 i w poniedziałek o godz. 18.00.
Strona 6

INTENCJE MSZALNE

Chrystusowy Ordynans

Poniedziałek 30 listopada

Poniedziałek 23 listopada
8

00

Wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych

6

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

18

00

+ ks. kanonika Janusza Majewskiego z
okazji imienin (intencja od p. Teresy)

8

00

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

18

00

22.11.2015

45

18

00

6

45

18

00

Wtorek 24 listopada

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i dary Ducha Świętego dla ks.
Andrzeja (w dniu imienin - intencja od
Żywego Różańca)
1. Za dusze potrzebujące pomocy
(greg.)
2. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i
dary Ducha Świętego dla pana
kościelnego Andrzeja (w dniu imienin intencja od Parafian)

Wtorek 1 grudnia

1. ++ rodzice Banieccy i Grabowscy oraz
dziadkowie i krewni z obojga stron
2. O Boże błogosławieństwo dla
Dawida (w dniu 22-ich urodzin)

Środa 25 listopada

Środa 2 grudnia

Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo
dla rodziny, Ojczyzny, parafii i za
kapłanów

8

00

18

00

8

00

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

6

45

+ Henryk Sokołowski

18

00

O udaną operację i powrót do zdrowia
Ksawerego

18

00

+ Bożena Flis (intencja od koleżanek i
dzieci z przedszkola i żłobka)

8

00

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

6

45

+ Bernard Dądalewski

18

00

18

00

++ Estera Gajewski i Kazimierz
Gajewski

8

00

6

45

+ Wojciech Krzemiński (1 r. śm.)

18

00

18

00

7

30

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)

7

30

9

30

++ Czesławy i Zdzisława Kukielskich

9

30

++ Andrzej Pawlak (1 r. śm.) oraz
rodzice Pawlak i Piaseccy

11

00

+ Helena Pawłowska (w 90 rocznicę
urodzin)

11

00

++ rodzice Elżbieta i Ryszard
Moniewscy

12

30

++ Antoni Krukowski (7 r. śm.) i rodzice
z obojga stron, Zdzisław Walentek, Anna
i Marcin Mroczkowscy oraz zmarli z
rodziny

12

30

++ Bolesław Ozga (20 r. śm.) i zmarli
rodzice z obojga stron

18

00

18

00

+ Leszek Grzonkowski (intencja od Ali,
Darka, Oliwii i Szymona Nawracaj)

1. ++ Leokadia Sikorska, ks. Jan oraz
zmarli z rodziny Bartlewicz
2. Za dusze potrzebujące pomocy
(greg.)

6

45

18

00

Czwartek 26 listopada

Czwartek 3 grudnia

Piątek 27 listopada

Piątek 4 grudnia

1. + Leszek Grzonkowski (intencja
popogrzebowa)
2. + Leszek Grzonkowski (intencja od Eli
i Mariana Gomułków)

Sobota 28 listopada

Sobota 5 grudnia

Za dusze potrzebujące pomocy (greg.)
++ Grzegorz Romanowski i Kazimierz
Górski oraz Janina Trojan

++ rodzice Joanna i Władysław oraz
bracia Zbigniew i Tadeusz Chamela

Niedziela 29 listopada

Niedziela 6 grudnia

++ Antoni, rodzice z obojga stron i zmarli
z rodziny Ruteckich

1. ++ Jadwiga Baniecka (w rocznicę
śmierci) i mąż Klemens
2. ++ Roman Jakubowski (2 r. śm.),
rodzice z obojga stron, Stanisławy i
Bronisławy
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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)
22.11.2015 XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Koniec roku kościelnego i liturgicznego

Adwent 2015
Roraty codziennie o godz. 06.45 (prócz niedziel i świąt)
Zapraszamy rodziców i dzieci do pielęgnowania pięknego zwyczaju
przychodzenia na roraty z lampionami.

29.11.2015 – I NIEDZIELA ADWENTU
30.11.2015 – św. Andrzeja Apostoła – święto
04.12.2015 – św. Barbary, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy

Księdzu Andrzejowi oraz Panom kościelnemu i organiście z okazji
Ich imienin składamy serdeczne życzenia; obfitości łask Bożych.
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.

Strona 8

