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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

10.04.2016 III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Przynieście jeszcze ryb (J 21,10)
Ten tydzień jest niezmiernie radosny i ważny. Obchodzimy 1050. rocznicę
przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Od tego momentu weszliśmy w chrześcijański
wymiar kultury. W sercach i umysłach naszych przodków pojawiła się nauka
Ewangelii. W X wieku do naszej ojczyzny przybyli misjonarze, którzy nauczali w imię
Chrystusa. Ci Słowianie, którzy przyjęli wiarę w Trójjedynego, zaczęli – według słów
Piotra i Apostołów – „bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Nauka coraz bardziej się
rozszerzała. W wierze w Chrystusa, zabitego i zmartwychwstałego Baranka trwamy
po dziś dzień. Wierzymy, że Pan zgładził grzechy świata.
Razem z Apostołami udajemy się na połów ryb. I oto spotykamy się ze
Zmartwychwstałym i jesteśmy świadkami chrystofani. Na naszych oczach Piotr
otrzymuje najwyższą władzę pasterską. Nie dziwimy się reakcji Piotra, bo my także
pragniemy być jak najszybciej przy Chrystusie. Pan przygotował nam posiłek, który
jest obrazem Eucharystii. Obrazem zaś Kościoła jest owa sieć, „która nie ulega
zerwaniu” i „łowi” (obejmuje) różne narody pozostając jedną społecznością
Chrystusową(Ewangelia, J 21,1-19).
Pełni wdzięczności za 1050. lat chrześcijaństwa w ojczyźnie potrójnie
odpowiadamy: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
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Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski

Główne uroczystości Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski pod hasłem "Gdzie
Chrzest tam nadzieja" będą miały miejsce 14 kwietnia w Gnieźnie oraz 15 i 16
kwietnia w Poznaniu z udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz władz państwowych. Każdy dzień obchodów centralnych od 14 do 16 kwietnia 2016 roku będzie miał
swój motyw przewodni. Słowem kluczowym pierwszego dnia będzie „łaska”, zaś
symbolem – światło świecy. Organizatorom chodzi o uświadomienie wiernym
istoty chrztu oraz tego, że chrzest Polski oznaczał początek zarówno życia kościelnego, jak i struktur państwa. Słowem kluczem drugiego dnia będzie „wierność”, zaś
symbolem – krzyż. W ostatnim dniu rocznicowych obchodów, którego głównym
motywem będzie „posłanie”, zaś symbolem – woda, wszyscy wierni zostaną raz
jeszcze zobowiązani do życia Ewangelią, dzielenia się nią z otoczeniem i dawania
chrześcijańskiego świadectwa wszędzie tam, gdzie żyją.
Rocznicowe obchody rozpoczną się uroczystościami w Gnieźnie z udziałem
Episkopatu Polski. Podczas mszy w katedrze gnieźnieńskiej, w czwartek 14 kwietnia,
Episkopat będzie dziękować za chrzest Polski. Po południu biskupi udadzą się na
Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, gdzie w czasach pierwszych Piastów znajdował
się jeden z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych ówczesnej Polski.
Tam, przy palatium Mieszkowym, po raz pierwszy zabrzmi jubileuszowy dzwon,
ogłaszając 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Na następne dwa dni obchody przeniosą się do Poznania. 16 kwietnia, w gmachu
poznańskiego seminarium odbędzie się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu
Polski. Potem zaplanowano dwa wydarzenia na Stadionie Miejskim (czyli poznańskiego Lecha): spotkanie ewangelizacyjne, które przygotowuje m.in. Zespół KEP
ds. Nowej Ewangelizacji, oraz Mszę św. Dopełnieniem Eucharystii, sprawowanej
także przez przedstawicieli zagranicznych episkopatów, będzie odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych.
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Podczas centralnych obchodów jubileuszowych planowane jest przekazanie
symbolicznych krzyży polskim katedrom. Krucyfiksy wykonane będą z drewna
dębowego – z pozostałości fortyfikacji obronnych z początków państwa polskiego.
„To drewno, czarny dąb był świadkiem i chrztu, i początków naszej państwowości”.
Kiedy zbliżał się tegoroczny jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski, kardynałowie
Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz przekazali zaproszenie na te obchody papieżowi
Franciszkowi zaraz po jego wyborze. Do zaproszeń tych dołączył później cały polski
Episkopat, jak i prezydent oraz rząd, prosząc, aby Franciszek połączył swoją pielgrzymkę do Polski z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. z udziałem w obchodach jubileuszu chrztu Polski. Tak się też stanie, gdyż papież będąc w Krakowie na
ŚDM, uda się 28 lipca do Częstochowy, gdzie odprawi Mszę św. z okazji 1050.
rocznicy chrztu Polski.
Zakończenie roku obchodów rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski będzie miało
miejsce 19 listopada 2016 roku w Krakowie - Łagiewnikach. Uroczystość będzie
połączona z dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży oraz z zakończeniem Roku
Miłosierdzia.

17.04.2016 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
My ludem Pana i Jego owcami (Refren psalmu)
Można się w tym świecie zagubić. Jest tak wiele rozmaitych pomysłów na życie,
na szczęście, naprawdę, że jeśli ktoś nie ma krytycznego osądu to zagubi się w
świecie idei. Po owocach poznajemy, czy ktoś jest godny naszego zaufania.
Kościół katolicki jest ogromną wspólnotą, głową której jest Jezus Chrystus. My
też mamy program działania, który realizujemy w codziennym życiu. Nas też
oceniają po owocach. Po owocach poznamy, czy dana wspólnota religijna żyje tym
co głosi.
Nie czynimy takich cudów, jak apostołowie po zmartwychwstaniu Chrystusa.
Dlaczego? Bóg ma swoje plany co do rozwoju Kościoła. Ale wciąż wielu się nawraca,
przyjmuje chrzest w imię Jezusa. Serca wielu nadal pozostają zamknięte na Dobrą
Nowinę. Skoro tak się dzieje, to może warto uczynić to, co postanowił św. Paweł i
pójść do tych, którzy otwartym sercem oczekują na świadków Ewangelii?(Dz
13,14.43-52)
EWANGELIA (J 10,27-30) Z niezwykłą uwagą słuchamy głosu Jezusa, naszego
Pasterza i za Nim każdego dnia idziemy na spotkanie z Ojcem. Jezu, Ewangelia
pozwala mi usłyszeć Twój głos i w ten sposób poznać Ciebie i Twoją miłość. Pragnę
podążać za Tobą, aby w ten sposób osiągnąć upragnioną jedność z Bogiem Ojcem.
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Święte Dni Wielkiego Tygodnia 2016
w naszej wspólnocie parafialnej

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek.
Życzenia dla kapłanów z okazji ich święta.
Msza Wieczerzy Pańskiej
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Wielki Piątek.
Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego.
Adoracja Krzyża

Wielka Sobota
i Wigilia Paschalna
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W naszej wspólnocie parafialnej
Drodzy parafianie
Z inicjatywy parafian powstał program - kosztorys o nazwie ,,Rewitalizacja
ogrodu św. Katarzyny'' znajdującego się przy naszym kościele. Kosztorys został
złożony do Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Możemy zatem
pozyskać środki na dalsze prace upiększające nasz teren przykościelny. Prace
miałyby obejmować wykostkowanie placu przy kościele i połączenie go z nowym
parkingiem oraz na przeniesieniu fontanny na tyły kościoła i stworzenie miejsc
z ławkami do rekreacji. Nasz ogród jest dla wielu z Was miejscem spacerowym,
więc warto postarać o jego jeszcze lepszy wygląd.
Głosowanie rozpocznie się od 18 kwietnia, a głosy będzie można oddać za
pomocą specjalnie przygotowanych kart lub systemu elektronicznego. Szczegóły
głosowania podam w ogłoszeniach parafialnych, ale już teraz was zachęcam do
poparcia tej inicjatywy.
Ksiądz Proboszcz
Szczegóły projektu na stronie internetowej haszgru.pl, dotyczącej GBO 2016,
w bazie wniosków.

Ustanowienie lektorów
W dzień św. Józefa, 19 marca, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu miała miejsce niecodzienna uroczystość. Ponad 70 ministrantów z całej
diecezji zostało ustanowionych lektorami. Ceremoniom przewodniczył rektor
Seminarium, ks. kanonik prof.
Dariusz Zagórski.
Wśród nowo ustanowionych
lektorów aż siedmiu to
ministranci naszej parafii. Są
to: Dawid Dombrowski, Dawid
Kasperek, Kacper Kondracki,
Radosław Krajewski, Kacper
Olszewski, Jan Skoczylas
i Tomasz Słomka. Razem
z nimi w toruńskiej
uroczystości brał udział ks.
Andrzej, który odpowiadał za
przygo-towanie nowych lektorów do ich posługi w całym rejonie grudziądzkim.
Cieszymy się z nowych lektorów naszej parafii i życzymy im obfitości Bożego
błogosławieństwa w codziennej posłudze Bogu i naszej wspólnocie.
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++Małgorzaty (19 r. śm.), Mariana
oraz rodziców i rodzeństwo z obojga
stron

Wtorek 12 kwietnia

1. Zadośćuczynienie za grzechy
nasze i całego świata
2. +Małgorzaty Antochewicz (30 r.
śm.)

00

1. O wytrwanie w powołaniu dla
Mateusza (w dniu urodzin)
2. +Tomasz a Sokołowskiego (z
okazji urodzin)

Piątek 22 kwietnia

++Jana Kalikowskiego (7 r. śm.),
rodziców i rodzeństwo z obojga stron
oraz Jana Partyka
1. ++Wandy i Mirosława
2. ++Władysława Hawrylaka (21 r.
śm.) oraz zmarłych z rodziny
Hawrylak, Smyk, Kusak i Kowalczyk
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Sobota 16 kwietnia
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+Paweł

Czwartek 21 kwietnia

+Haliny Lipińskiej (intencja
popogrzebowa)

Piątek 15 kwietnia

18

1. +Czesława Dużyńskiego (w dniu
urodzin)
2. +Romana Chyły (2 r. śm.)

Środa 20 kwietnia

Czwartek 14 kwietnia

00

1. +Bolesława Lisa (9 r. śm.)
2. +Juliana Dzbuka

Wtorek 19 kwietnia

Środa 13 kwietnia
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Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Justyny i Rafała (w
rocznicę ślubu) i dla całej rodziny

Sobota 23 kwietnia

++Patryka (2 r. śm.) oraz Jerzego,
Mirosławy i Jerzego

++Jerzego, Patryka, Mirosławy i
Jerzego

8
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00

+Kazimierza Piendyka (1 r. śm.)
(intencja od brata z rodziną)

7

30

++Gabriela i Małgorzata Bellt (17 r.
śm.)

+Tomasz a Maćkiewicza (2 r. śm.)

9

30

++Felicji i Wacława Długołęckich
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1. ++ Jadwigi i Czesława Reich
2. O błogosławieństwo i pomyślność
Bożą dla koleżanki Bernardety (w
dniu Jej imienin)

Niedziela 17 kwietnia

+ks. kanonik Janusza Majewskiego
(intencja od Parafian)

50-ta rocznica zawarcia Sakramentu
Małżeństwa Zofii i Leonarda
Dąbrowskich

Niedziela 24 kwietnia
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Dziękczynna w 35-tą rocznicę ślubu
Teresy i Leszka – za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże i
opiekę Matki Bożej
++rodziców Janinę i Józefa
Misiukiewicz
++Jana Kornaszewskiego (9 r. śm.) i
zmarłych z rodziny Kornaszewskich i
Sobków
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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)
10.04.2016 – III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny
14-16.04.2016 – Centralne uroczystości Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski
17.04. 2016 – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Światowy dzień modlitw o powołania rozpoczyna kwartalne
dni modlitw o powołania do służby w Kościele

W naszej wspólnocie parafialnej modlimy się w intencji powołań i kapłanów
w pierwsze czwartki miesiąca (członkowie Żywego Różańca i Klubu Seniora)
i w drugie czwartki miesiąca (”Margaretki”).
Zapraszamy do udziału w tej modlitwie od godz. 17.30

23.04.2016 – ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA - UROCZYSTOŚĆ

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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