16 października 2016

Nr 12C (333) 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

16.10.2016 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Prosić wytrwale i z wiarą (Łk 18,1-8)
Wdowa wierzyła w możliwość znalezienia sprawiedliwości u tego, kto za sprawiedliwego nie uchodził. Jej wiara pozwalała wytrwale zwracać się wciąż z tą samą
prośbą. Jezus przez tę przypowieść zapewnia, że Bóg - Ojciec Sprawiedliwy odpowie na prośby swoich wiernych.
Powstaje jednak pytanie o naszą wiarę, gdy Bóg według naszego mniemania nie
rozwiązuje przedstawianych spraw i żądań od ręki. Czy umiemy wówczas z wiarą
oczekiwać na dobro, którego się spodziewamy? A może już dawno pogrzebaliśmy
w naszych sercach wiarę nie tylko w wysłuchanie naszych próśb, ale także
w sprawiedliwość Boga? Jeżeli tak jest, to już zapewne nie tylko odrętwiały nasze
ręce czy kolana, ale i nasze serca, a więc nasza miłość.
Jezu, nie wstydzę się klękać i dzień w dzień prosić mojego Ojca o potrzebne
dobro. Wierzę w Jego sprawiedliwość oraz miłość. Pamiętam jednak, że to ma
się stać Jego wola, a nie moja.

Chrystusowy Ordynans

16.10.2016

23.10.2016 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Lekcja pokory (Łk 18, 9-14)
Faryzeusz nie rozmawia z Bogiem, lecz z samym sobą. Nie jest więc to modlitwa.
To jedynie katalog własnych zalet, apoteoza własnej doskonałości.
Bez wątpienia dziesięciny, posty i przykazania stanowiły wielkie dobro w jego
życiu. Zostały one jednak w sposób niewłaściwy przewartościowane, stając się
punktem odniesienia wobec innych ludzi. To świadczy o wielkiej pysze faryzeusza,
wynoszącej go nie tylko ponad innych ludzi, ale również ponad samego Boga. Jego
postawa świadczy, że On jest mu niepotrzebny. Do doskonałości może dojść sam,
bez łaski Bożej. Postawa celnika była zgoła inna, jak i inne było jego życie. Będąc
świadomy swoich słabości, prosił o miłosierdzie, dzięki czemu odszedł usprawiedliwiony.
Chryste, dziękuję Ci za tę wielką lekcję pokory. Jest we mnie wiele z faryzeusza, który jest dumny z własnej doskonałości. Pragnę jednak stanąć przed
Tobą jak celnik, prosząc o litość.
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ODPUST W NASZEJ PARAFII
1 października kościół katolicki obchodzi liturgiczne
wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która obok
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika jest drugim patronem
parafii, a zatem na ten właśnie dzień przypada odpust
w naszej wspólnocie parafialnej.
W tym roku uroczysta suma odpustowa została odprawiona o godzinie 10:00, której przewodniczył ks. Zdzisław
Syldatk – ojciec duchowny duszpasterzy naszego dekanatu,
a zarazem proboszcz sąsiedniej parafii p.w. Św. Józefa
Oblubieńca na osiedlu Mniszek. Odpustową Mszę Świętą
koncelebrowali ks. proboszcz oraz ks. Sławek Sobierajski.
Kazanie odpustowe wygłoszone przez ks. Zdzisława
Syldatka, ściśle nawiązywało do biografii Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus oraz jej poszukiwaniu Boga w życiu i kierowania się nim na co dzień co w ostateczności doprowadziło ją
do tego, że choć w bardzo młodym wieku (mając zaledwie 24
lata) - zmarła w opinii świętości.
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W procesji z darami wspólnota Żywego Różańca przekazała ofiarę pieniężną w
wysokości 700 zł na dalsze prace remontowe przy elewacji kościoła.
Naszą Sumę odpustową zakończyliśmy wystawieniem Najświętszego
Sakramentu, przed którym odmówiliśmy litanię do Św. Teresy, po czym każdy z nas
miał możliwość indywidualnego uczczenia i ucałowania relikwii Św. Teresy znajdujących się w naszym kościele.
Wszystkim parafianom, przybyłym gościom, służbie liturgicznej oraz kapłanom składamy serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę podczas naszego
parafialnego święta.

SPOTKANIE GRUDZIĄDZKIEJ MŁODZIEŻY
W NASZEJ PARAFII
16 września w naszym kościele po raz kolejny w ramach grudziądzkich spotkań
pokolenia JP II spotkała się młodzież wszystkich parafii naszego miasta. W trakcie
spotkania, przygotowanego przez młodzież skupioną w Oazie Ruchu Światło-Życie
działającej w naszej parafii, jeszcze raz powróciliśmy do niedawno minionych i
budzących jeszcze w sercach wiele ciepłych wspomnień, Światowych Dni Młodzieży.
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W trakcie naszego spotkania chwaliliśmy Boga śpiewem, tańcem oraz modlitwą.
Nie zabrakło również konferencji na temat owoców Ducha Świętego – miłości
i radości, którą wygłosił ksiądz Sławek.
Istotnym elementem spotkania była scenka przygotowana przez młodzież
z naszej parafii, odnosząca się do przemówienia Papieża Franciszka na temat
,’kanapowej młodzieży” i ukazująca jak wiele szczęścia może przynieść młodemu
człowiekowi wstanie z przysłowiowej kanapy, wyjście do ludzi i pełnienie uczynków
miłosierdzia.

Jak zawsze najważniejszym elementem spotkania młodzieży pokolenia JP II była
adoracja Najświętszego Sakramentu, w trakcie której po raz kolejny mogliśmy
wypowiedzieć słowa ,,Jezu, Ufam Tobie”.
Całość spotkania tradycyjnie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i zaproszeniem na kolejne spotkanie, które odbędzie się 21 października w kościele p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego.
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NASZ KOŚCIÓŁ PIĘKNIEJE
W ostatnim czasie nasza świątynia nabrała nowego wyglądu za sprawą przeprowadzonych prac przy elewacji kościoła polegających na pracach tynkarskich
wokół budynku kościoła oraz nałożeniu struktury. Nasza świątynia zyskała również
kolejny nowy witraż, utrzymany w stylistyce witraży znajdujących się w prezbiterium.
W najbliższym czasie planowane są dalsze prace remontowe przy podbitce
dachowej kościoła oraz wstawienie ostatniego zaplanowanego na ten rok witraża.
Wszystkich parafian chcących wspomóc finansowo dalsze prace przy naszym
kościele prosimy o składanie ofiar indywidualnych w kopertach z nazwiskami
ofiarodawców.
Już dzisiaj za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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Poniedziałek 17 października
8

18

00

00

Poniedziałek 24 października

+ Ireny Kardas (gregor.)
1. + ks. kan Janusza Majewskiego – int.
od Parafian
2. + Kazimierza (18 rocz. śm), Leokadii,
Stefana oraz zmarłych z rodziny
Sikorskich

8

00

+ Ireny Kardas (gregor.)

18

00

1. rezerwacja
2. rezerwacja

Wtorek 18 października

Wtorek 25 października
Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo
Boże dla rodziny, parafii, Ojczyzny i za
kapłanów

8

00

+ męża Andrzeja (z ok.
urodzin),++rodziców z obojga stron

18

00

1. + ojca Feliksa Suberlaka (35.r.śm.)
2. + Ireny Kardas (gregor.)

8

00

18

00

1. + Ireny Kardas (gregor.)
2. + Ireny Mańczak (25.r.śm.) i zmarłych
z rodziny

Środa 19 października
8

00

18

00

Środa 26 października

++ rodziców Genowefy i Jana
Makowskich, Józefa Kowalskiego,
Edwarda Mazura
1. + Ireny Kardas (gregor.)
2. + Gabriela, Marianny, Edmunda ,
Kazimierza i zmarłych z rodziny Zięta i
Kowalskich

8

00

w intencji Panu Bogu wiadomej

18

00

1. + Ireny Kardas (gregor.)
2. + Pawła Dolega

Czwartek 20 października
8

00

18

00

8

00

18

00

Czwartek 27 października

o zdrowie, łaski Boże dla Urszuli z okazji
90. urodzin i imienin oraz o zdrowie i łaski
Boże dla Ireny z okazji imienin
1. Leszeka Pikownika – z okazji urodzin
2. + Ireny Kardas (gregor.)

8

00

+ Cecylii Majrowskiej i zmarłych z rodziny

18

00

1. + Leszek Grzonkowski
2. + Ireny Kardas (gregor.)

8

00

18

00

Piątek 21 października

8

00

18

00
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Piątek 28 października

+ Ireny Kardas (gregor.)
1. ++ Marii, Antoniego, Czesława,
Bronisławy Sofakowskiej, Bronisława,
Krystyny, Ireneusza Przybyłowskich
2. + Benedykty Wiśniewskiej – int.
popogrzebowa

+

Klary i Bolesława Sielskich w rocznicę
śmierci

1. + Ireny Kardas (gregor.)
2. + Tadeusz a Torłop i rodzic ów

Sobota 22 października

Sobota 29 października

+ Ireny Kardas (gregor.)

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Bożą opiekę na kolejny rok życia z
okazji 28 rocznicy urodzin Magdaleny

1. + Bernarda
2. + Henryka Rydzyńskiego (3.r.śm.),
Rozalii Rydzyńskiej, zmarłych z rodziny
Pakozów i Kozłowskich

8

00

18

00

Niedziela 23 października

1. + Ireny Kardas (gregor.)
2. + Henryka Puławskiego ( 5.r.śm.)

Niedziela 30 października

++ Agnieszki i Stanisława Jankowskich,
Elżbiety Śmiger, dziadków i wujków
Nadolni

7

30

+ Ireny Kardas (gregor.)

9

30

++ Eugenii i Henryka Grzędzickich

7

30

9

30

+ Ireny Kardas (gregor.)

11

00

+ dusze zmarłych pracowników Jednostki
ZUS w Grudziądzu

11

00

12

30

+ męża Ryszarda Szulca (3.r.śm.)

12

30

+ Gertrudy Kruszyńskiej (1.r.śm.)

18

00

18

00

+ Ryszarda Klucznika (9.r.śm.)

+ Róży Smolińskiej (10.r.śm.)
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++ Genowefy Filipskiej, Zygfryda i
Eugeniusza Petrykowskich, zmarłych z
rodziny Radzimińskich
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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)

Do końca października zapraszamy na nabożeństwo różańcowe:
dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16:30. (Prosimy rodziców o
zachęcenie swych dzieci do regularnego uczestnictwa w tym nabożeństwie).

dla dorosłych codziennie o godz. 17:30.

Od 17 października swoją działalność wznawia biblioteka parafialna. Wszystkich
zainteresowanych zapraszam w poniedziałki i środy w godz. 16:00 – 17:30.

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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