1 maja 2016

Nr 9C (330) 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

01.05.2016 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Abyście uwierzyli (J 14,29)
Niezmiernie kruchy jest pokój na świecie. Emisariusze pokoju niestrudzenie
rozmawiają ze stronami konfliktu. Niestety, nie zawsze im się udaje pojednać
zwaśnionych. Bardzo często owe spory powstają na tle religijnym.
Tak taż było w pierwotnym Kościele. Między Żydami, którzy przyjęli chrzest w imię
Jezusa Chrystusa oraz poganami, którzy również uwierzyli w Chrystusa. Między tymi
dwoma grupami chrześcijan powstawały spory na tle religijnym. Ze względu na te
spory zwołano Sobór Jerozolimski, na którym powzięto ważne dekrety: do zbawienia
nie jest potrzebne obrzezanie ani zachowywanie żydowskich zwyczajów i przepisów
prawa Mojżesza. Za Autora tej decyzji zgodnie uznano Ducha Świętego (Dz 15,12.22-29).
Podstawą i fundamentem jedności Kościoła jest miłość, o której nauczał
i do której wzywał Jezus. Miłość jest darem Ojca i Ducha, który umacnia
wiernych, On będzie pouczał i przypominał to wszystko co jest konsekwencją
objawienia Ojca w Jezusie, który nas poucza, co mamy czynić dla pokoju
zależnego od każdego chrześcijanina (J 14,23-29).

1 maja - Uroczystość Przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej dzieci z naszej
wspólnoty parafialnej.
W uroczystym dniu Pierwszej Komunii Świętej życzymy Dzieciom,
Ich Rodzicom i Bliskim obfitych Łask Bożych,
a Sakrament Eucharystii niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość.
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03.05.2016 NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI
Tyś wielką chlubą naszego narodu (refren psalmu)
Jesteśmy dumni, że Maryja jest naszą Królową. Dzień 3 maja jest świętem nie
tylko kościelnym, ale i państwowym. Jak tylko potrafimy, tak łączymy te dwie wartości. Mamy bardzo wiele powodów do dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Czerpiemy
je nie tylko z poezji Cypriana Kamila Norwida, „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,
„Trylogii” Henryka Sienkiewicza, wierszy księdza Jana Twardowskiego, ale także
z maryjnej religijności wielu Polaków.
Maryja jest owym znakiem Niewiasty z Apokalipsy – Jej Syn zwycięża złego
ducha i umierając na krzyżu daje Jej swego ucznia Jana za syna, a Janowi Maryję za
Matkę. Radują się wraz z Maryją pierwsi chrześcijanie, gdyż w Dniu Pięćdziesiątnicy
dary Pocieszyciela rozlały się na wszystkich (Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab i Ewangelia,
J 19,25-27).
W tym roku świętujemy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Od roku 966 wraz z Maryją
trwamy w wierze, wiernie stoimy pod krzyżem Chrystusa.
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08.05.2016 WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Z wielką radością wrócili do Jerozolimy (Łk 24,52)
Tę radość mieli Apostołowie, którzy
przebywali wspólnie z Mistrzem, spożywali z Nim posiłek. Zgodnie z wolą
Chrystusa pozostali w Jerozolimie.
W trakcie rozmowy z nimi Pan na ich
oczach wzniósł się w górę i obłok, symbol
Bożej obecności i bóstwa Nauczyciela,
zasłonił Go. Ten fragment stanowi
zakończenie Ewangelii.
Zmartwychwstały Pan posyła
Jedenastu na cały świat, aby głosili
Ewangelię.
Tajemnica wniebowstąpienia i rozszerzanie się Dobrej Nowiny rozchodzi
się po całej ziemi. (Łk 24,46-53).
Sam fakt Wniebowstąpienia miał
miejsce w okolicach Góry Oliwnej, na
drodze ku Betanii. Przed wniebowstąpieniem do nieba, czyli do Ojca, Chrystus
pobłogosławił swych uczniów.

Odpust parafialny przypada 8. maja w liturgiczne wspomnienie Świętego
Stanisława BM, patrona naszej parafii. W tym roku ze względu na Niedzielę
Wielkanocną, odpust parafialny odbędzie się 9. maja w poniedziałek. Uroczysta
suma odpustowa o godz. 18.00. Zapraszamy do licznego udziału w tej uroczystości.

Strona 3

Chrystusowy Ordynans

1.05.2016

09.05.2016 UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA,
BISKUPA I MĘCZENNIKA
ODPUST PARAFIALNY
Uważajcie na samych siebie na całe stado (Dz 20,28)
Święty Paweł wciąż podtrzymywał
kontakt z biskupami, pouczał, jak mają się
zachować podczas prześladowań i
wystąpień ludzi głoszących przewrotne
nauki. Nawołuje ich do czujności i poleca
Bogu: „Uważajcie na samych siebie i na
całe stado, nad którymi Duch Święty
ustanowił was biskupami”. Mówił także :
„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”
„Któż nas może odłączyć od miłości
Chrystusowej?” (Dz 20,17-18a.28-32.36).
Chrystus poucza faryzeuszy, że to
właśnie On jest dobrym pasterzem i zna
swoje owce, i woła je po imieniu. Więź
z Chrystusem odczuwał w stopniu
doskonałym biskup Stanisław ze
Szczepanowa. Stał na straży ładu
moralnego i praw Kościoła w Polsce.
W wyniku konfliktu z królem
Bolesławem Śmiałym został zabity 11
kwietnia 1079 r. podczas sprawowania
Eucharystii w Krakowie w kościele św.
Michała na Skałce. Jego kult szybko się
rozpowszechnił. Jedenaście lat później
ciało świętego męczennika zostało
przeniesione na Wawel.
8 września 1253, w bazylice świętego
Franciszka w Asyżu, Stanisław został
kanonizowany przez papieża Innocentego
IV, bullą datowaną na 18 września 1253.
Uroczystość podniesienia relikwii Świętego i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce
odbyła się 8 maja 1254 roku. Święty Stanisław Biskup i Męczennik jest głównym
Patronem Polski. Jest też patronem naszej parafii. Uroczysta suma odpustowa
9 maja w poniedziałek o godz. 18.00.
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W naszej wspólnocie parafialnej

Dobry Pasterz w witrażu
W naszym kościele pojawił się nowy witraż. Nad
bocznym wejściem do kościoła od strony plebanii
zamontowano witraż Jezusa, Dobrego Pasterza. To
pierwszy z dwóch planowanych na ten rok witraży.
Drugi będzie przedstawiał scenę z objawień fatimskich.
Przy okazji jeszcze raz dziękujemy za kolędowe
ofiary składane na wymianę witraży i comiesięczne
ofiary z okazji kolekty budowlanej. Bóg zapłać.

Wspomnienie Chrztu Polski
W niedzielę Dobrego Pasterza w naszej wspólnocie włączyliśmy się w ogólnopolskie obchody 1050lecia Chrztu Polski.
Ks. Andrzej na każdej Mszy św. wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym Ojczyznę porównał do Matki
oraz przywoływał cytaty wielkich Polaków o naszej
Ojczyźnie. Nie mogło zabraknąć fragmentów listu
Papieża Franciszka napisanego z okazji polskiego
Jubileuszu. Po homilii wszyscy zebrani odnowili swoje
przyrzeczenia chrzcielne.
Podczas Mszy św. o godz. 11.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 (pod opieką
swoich katechetek) przedstawiły krótką scenkę opowiadającą o Chrzcie Polski. Ks.
Andrzej przypomniał dzieciom, że to bardzo ważne wydarzenie także dla nas, bo
dzięki tamtym wydarzeniom możemy dziś spotykać się w naszej świątyni i wyznawać wiarę w Pana Boga. Następnie wszystkie dzieci z ks. Andrzejem poszły podziwiać nowy witraż.
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Uczestnicy przedstawienia opowiadającego o Chrzcie Polski.

Mistrzostwa Lektorów w Piłce Halowej
W sobotę, 9 kwietnia, na
trzech halach sportowych w
To r u n i u o d b y ł y s i ę
Mistrzostwa LSO Diecezji
Toruńskiej w Piłce Halowej.
Uczestniczyła w nich
drużyna naszej parafii. Do
finału dostaliśmy się jako
przedstawiciele naszego
dekanatu. Walczyliśmy z
zespołami innych parafii w
kategorii „lektorzy młodsi”.
Team stworzyli: Janek
Skoczylas, Mateusz
Waleryn, Dawid Kasperek, Tomek Słomka, Łukasz Ringwelski i Kacper Kondracki, a
ich trenerem był i ciągle jest (podczas sobotnich spotkań na naszym Orliku) ks.
Sławek.
Choć nie znaleźliśmy się na podium, to fajnie było spotkać się z lektorami z całej
diecezji i w Bożym duchu powalczyć na sportowym boisku.
Z kolei tydzień później, też w Toruniu, odbyły się Mistrzostwa Polski Księży w Piłce
Halowej. Jednym z zawodników naszej diecezji był nikt inny jak ks. Sławek.
Strona 6

INTENCJE MSZALNE

Chrystusowy Ordynans
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Poniedziałek 9 maja
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Wtorek 3 maja

+mamy i babci Anny Kot w 1.r.śm. +męża
Stanisława i sąsiadki Natalii
Sztanderskiej

Wtorek 10 maja
8

00

+Ireny Heyka

18

00

++rodziców Bronisławy i Stanisława
Guzek +siostry Marianny Manista

8

00

+Andrzeja Kowalskiego

18

00

8

00

+Zbigniewa Pachulskiego

18

00

+Mariusza Delugi

zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

8

00

dziękczynna za dar życia z prośbą o
uzdrowienie duszy i ciała i Boże bł.

1. +Stanisława Jankowskiego
2. +Stanisława Lesiaka ++rodziców z
obojga stron

18

00

o zdrowie i dary Ducha św., świadomy
wybór drogi życiowej dla wnuków:
Mateusza, Łukasza, Pauliny i Aleksandra
z prośbą o pomyślne zdanie matur i
dalsze bł. Boże na drodze życia dla
Pauliny i Janusza
+Ireny Twardowskiej; ++z rodziny
Jankowiaków i Zdrojewskich

Środa 4 maja

Środa 11 maja

Czwartek 5 maja

1. +Felicji Reszkowskiej w dn.ur.
2. +Joanny Kwintal (int. od pracowników
żłobka z ul. Masztalerza

Czwartek 12 maja

1. +Andrzeja w 3.r.śm.
2. o obfite łaski Boże, dary Ducha św. Dla
Ks. Proboszcza w dniu Jego imienin (int.
od Żywego Różańca)

Piątek 6 maja

Piątek 13 maja

Sobota 7 maja

1. zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata
2. +Zbigniewa (w 1.r.śm.) +Haliny (w
4.r.śm) Czerwińskich

Sobota 14 maja

wynagrodzenie MB za grzechy
popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu
Sercu

8

00

dziękczynna za dar życia z prośbą o
uzdrowienie duszy i ciała i Boże bł.

18

00

++z rodziny Hinc i Janowicz

++rodziców; Leonardy i Konstantego
Mazurskich, rodzeństwo i ++z rodziny

7

30

dziękczynna za dar życia z prośbą o
uzdrowienie duszy i ciała i Boże bł.

++rodziców Jankowskich i Śmiger,
siostrę Elżbietę i ++dziadków z obojga
stron

9

30

++Leokadii, Władysława Lampert, siostry
Salomei i siostry Faustyny

+siostry Marty ++dziadków Kazimierza i
Kazimierę, Tadeusza i Ireny

11

00

+Zofii Kwiatkowskiej w 23.r.śm.

30

+Henryka w 18.r.śm. +Haliny w 54.r.ur. i
++z rodziny

12

30

++Salomei, Henryka Piątkowskich i
dusze w czyśćcu

00

++rodziców; Stefana i Marty oraz Jana i
Marii ++z rodziny

18

00

++Kazimiery i Apolinarego Tymolewskich

8

00

18

00

7

30

9

30

11

00

12
18

1. +Józefa Ronowskiego (w 10.r.śm.)
++rodziców z obojga stron
2.++Eleonory Kosińskiej i Waldemara
Kosińskiego

Niedziela 8 maja

Niedziela 15 maja
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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)
01.05.2016 – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
01.05.2015 – Dzień Pierwszej Komunii Świętej dzieci w naszej wspólnocie
parafialnej; Uroczysta Msza Święta o godz. 11.00
Od 1 maja w kościołach i kapliczkach w Polsce rozbrzmiewają maryjne pieśni i
strofy Litanii Loretańskiej. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie
przez cały miesiąc o godz. 17.30
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
03.05.2016 – NMP KRÓLOWEJ POLSKI – UROCZYSTOŚĆ
08.05.2016 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
09.05.2016 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Suma odpustowa o godz. 18.00

Księdzu Proboszczowi składamy serdeczne życzenia imieninowe; aby Pan
umacniał Go swoją siłą, obdarzał zdrowiem i błogosławił. Zapraszamy na Mszę
świętą w intencji Księdza Proboszcza w dniu Jego imienin, 5 maja o godz. 18.00.

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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