17 stycznia 2016

Nr 3C (324) Rok XIX

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

17.01.2016 II NIEDZIELA ZWYKŁA
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J2,5)
U samych początków Kościoła hojność udzielanych przez Ducha Świętego darów
jest nieogarniona. Podyktowana była potrzebą rozwoju wiary w Chrystusa w pierwotnych wspólnotach. Poucza o tym św. Paweł, przytaczając katalog charyzmatów
(1Kor12,4-11). To dzięki nim Kościół wciąż żyje i umacnia się.
Weselne gody w Kanie Galilejskiej
są obrazem pierwotnego Kościoła –
jego zalążku. Chrystus jest w środku
wspólnoty. Obok Niego zaś Maryja i
Apostołowie. Niepokalana jest
pośredniczką pierwszego znaku – to
jest także obraz roli Maryi w Kościele
(Ewangelia św. Jana 2,1-15).
Wciąż doświadczamy tej tajemnicy, która miała miejsce w Kanie
Galilejskiej. Podczas każdej
Eucharystii woda wraz z winem staje
się prawdziwą Krwią Chrystusa, którą
spożywamy, aby mieć życie wieczne. Każdy kościół, w którym sprawowana jest
Msza św., jest duchową Kaną.
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24.01.2016 III NIEDZIELA ZWYKŁA
Powstał, aby czytać (Łk 4,16)
Ciekawą formą zachęcającą do poznawania Pisma Świętego jest czytanie na głos
całej Biblii lub jakiejś księgi. To swoistego rodzaju ewangelizacja. Zapraszane są do
niej znane osoby, między innymi aktorzy, piosenkarze, politycy. Czy tego rodzaju
czytanie natchnionych słów jest chrześcijańską sztuką? Biblijnym happeningiem?
Rodzajem medytacji? A może jest to swoistego rodzaju powrót do źródeł, wszak
Ezdrasz i Nechemiasz też czytali wobec Izraelitów Księgę Prawa. Nie tylko czytali,
ale okazywali cześć Bogu i Jego słowu. Nadto interpretowali treści natchnionych słów (Ne 8,1-4a.5-6.8-10).
„Słowa Bożego nie można opacznie czytać i prywatnie wyjaśniać. Ktoś musi
czuwać nad należytą interpretacją Pisma”. Problem dotyczy trudnych fragmentów
Pisma św., szczególnie darów Ducha Świętego, czyli charyzmatów. Wyjaśnia to św.
Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (1Kor 12, 12-30). Wszystkie charyzmaty
mają służyć dobru całej społeczności. Jeśli ktoś je otrzymał, szczególnie w przypadku wzniosłego daru, nie może wynosić się ponad innych.
Wydarzenie w nazaretańskiej synagodze poucza, że Jezus jest nie tylko synem
cieśli, ale – co najważniejsze – naucza i czyni cuda jako prawdziwy Syn Boży pełen
mocy Ducha Świętego. W Jego Osobie spełniły się słowa Pisma – i to jest główną
treścią nauczania Jezusa w Nazarecie (Ewangelia; Łk 1,1-4;4,14-21).

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016
„Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” – pod
tym hasłem będzie przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Łotwy.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co
roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie
różnych wyznań spotykają się na całym świecie na
ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
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Światło Betlejemskie

W środę, 23 grudnia do naszego kościoła
dotarło światło betlejemskie, które przekazali
harcerze w czasie wieczornej Mszy św. Była
to ostatnia Msza św. roratnia dla dzieci w tym
Adwencie.

Wszyscy uczestnicy tej uroczystości na pamiątkowym zdjęciu.
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Czas Bożego Narodzenia
w naszej wspólnocie parafialnej
W ostatnich dniach Adwentu, podobnie jak w latach ubiegłych, w naszej wspólnocie parafialnej zorganizowano spotkania opłatkowe. Dzięki ofiarom, które zebraliśmy
do puszek, przygotowaliśmy paczki dla dzieci.
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Pamiętaliśmy też o osobach starszych, chorych w naszej wspólnocie parafialnej. Dla nich
również przygotowaliśmy paczki świąteczne z darów otrzymanych z Caritasu. Wszystkim
ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Spotkanie opłatkowe dla dzieci odbyło się w
sobotę, 19 grudnia, w sali parafialnej. Listę zaproszonych dzieci ustalono wspólnie z pedagogiem szkolnym. Po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich zaangażowanych w życie parafii wspólnie z kapłanami. W poniedziałek wieczorem świętowali ministranci i
lektorzy razem ze swoimi Rodzicami oraz wspólnota młodzieżowa. Ks. Sławek poprowadził
tradycyjny wigilijny obrzęd, a ks. Andrzej złożył wszystkim życzenia i poświęcił opłatki.
Na tych wszystkich spotkaniach
opłatkowych,
zgodnie z polską
tradycją łamano się
opłatkiem, składano
sobie życzenia i
śpiewano kolędy.
Święta Bożego
N a r o d z e n i a
stwarzają szczególną okazję do
bycia we wspólnocie. I w takim
nastroju upłynęły te
spotkania.
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W naszej wspólnocie parafialnej
Kolędnicy Misyjni 2016
Z wielką radością oczekiwaliśmy na kolędowanie. Poznawaliśmy sytuację dzieci
z Madagaskaru. To dla nich zbieraliśmy pieniądze. Zachęceni przez panią katechetkę
odnowiliśmy gwiazdę, wykonaliśmy skarbonkę oraz zaprojektowaliśmy stroje. Tak
przygotowani rozpoczęliśmy wielokrotne próby, aby wszystko dobrze wypadło.
Następnie wchodziliśmy do klas prezentując program. Rozdawaliśmy okolicznościowe pamiątki z kolędowania. Zarówno nauczyciele jak i nasi koledzy przyjmowali
nas bardzo życzliwie i nie żałowali grosza na pomoc dzieciom oraz misjonarzom. W
drugi dzień świąt Bożego Narodzenia podczas Mszy Świętej przygotowaliśmy oprawę
liturgiczną. Podczas homilii ksiądz Sławek uroczyście nas pobłogosławił specjalny
błogosławieństwem rozesłania. W święto Świętych Młodzianków udaliśmy się do
zapraszających nas rodzin z naszej parafii. Byliśmy u ludzi w różnym wieku, również u
chorych. Wszystkim a w szczególności chorym dostarczyliśmy niemałych wzruszeń.
Wędrując otrzymywaliśmy kolejne adresy. I tak znaleźliśmy się w domu naszej
koleżanki- kolędniczki. Okazało się, że jej dziadek pracował na Madagaskarze. Z
wypowiedzi naszej koleżanki oraz jej mamy dowiedzieliśmy się jak bardzo potrzebna
jest tam każda pomoc. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że warto było podjąć trud
kolędowania, a zmęczenie, które wielokrotnie nam towarzyszyło, ofiarować za
naszych rówieśników z Afryki. Zebraliśmy 450 złotych, które przekazaliśmy na
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
Kolędnicy Misyjni z katechetką Izabellą Cackowską
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Jasełka
W Niedzielę Chrztu Pańskiego mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjątkowym
wydarzeniu. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 przedstawiły po Mszy św. o
godz. 11 Bożonarodzeniowe Jasełka, które przygotowały wraz ze swoimi katechetkami. Historia zbawienia zwieńczona narodzinami Jezusa, ubogacona pięknymi
śpiewami i układami tanecznymi bardzo podobała się zebranym Parafianom.
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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)
17.01.2016 – II Niedziela Zwykła
17.01.2016 – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
17.01.2016 – Dzień Judaizmu
18-25.01. 2016 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
26.01.2016 – Dzień Islamu
24.01.2016 – III Niedziela Zwykła
21,22.01.2016 – Dzień Babci, Dzień Dziadka

Chór ,,Lira'' z Jabłonowa Pomorskiego gościł w naszym kościele
z koncertem kolęd, w niedzielę 10 stycznia.
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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