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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

30.10.2016 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Na tej skale zbuduję Mój Kościół (Mt 16,13-19)
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam scenę, w której Jezus pytał swych uczniów,
za kogo ludzie Go uważają. W odpowiedzi usłyszał, że jedni za Jana Chrzciciela, inni
za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza. W imieniu zapytanych Apostołów za kogo Go
uważają, odpowiedzi udziela Szymon mówiąc „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” w zamian za co Jezus odpowiada mu błogosławieństwem i nazywa Szymona
Piotra opoką (skałą), na której zbuduje swój Kościół i daje mu symboliczne „klucze” –
symbol władzy w Kościele. Również każdemu z nas Jezus zadaje dzisiaj to pytanie
„Za kogo Mnie uważasz”?
Dlatego warto dzisiaj
usiąść, zastanowić się,
stanąć w prawdzie o sobie
samym i odpowiedzieć na
pytanie „Kim jest dla mnie
Jezus”?

Chrystusowy Ordynans

30.10.2016

01.11.2016 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Klucze do bram nieba (Mt 5, 1-12a)
Błogosławieństwa są nazywane kluczami do niebios bram. Dziś rozbrzmiewają
one w sposób szczególny, ukazując nieprzeliczone rzesze ludzi naprawdę szczęśliwych - błogosławionych, do których Królestwo Niebieskie już należy, którzy już
oglądają Boga i są nazwani Jego synami. Błogosławieństwa jako klucze otwierają nie
tylko niebo, ale również drogę do chwalebnego triumfu tym, którzy tu, na ziemi, byli
ubodzy duchem, smutni, cisi, płaczący i spragnieni sprawiedliwości, a więc z ziemskiego punktu widzenia po prostu przegrani. Oni radują się teraz tą chwałą, która
trwa na wieki. Błogosławieństwa obejmują rożne aspekty naszego życia, dzięki
czemu każdy może odnaleźć swój własny i wejść do Królestwa Bożego.
Jezu, postępowanie drogą błogosławieństw upodobnia mnie do Ciebie. Idę
nią, naśladując wytrwale i ufnie tych wszystkich, którzy już otrzymali wieczne
szczęście w Twoim królestwie.

02.11.2016 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH
Dzisiejszy dzień w kościele katolickim jest poświęcony tym zmarłym, którzy
oczekują jeszcze w czyśćcu na spotkanie z naszym Panem w niebie. Jest to dzień,
w którym w pewnym sensie zaglądamy do księgi życia naszych wiernych zmarłych
i chociaż może już przez upływ lat zacierają nam się pewne szczegóły ich życia
to jednak pamiętajmy aby zawsze się za nich modlić a zyskany odpust zupełny
zwłaszcza w tych dniach ofiarować konkretnemu zmarłemu. Nasze serce i sumienie
uspokaja się, gdy znosimy do naszego Pana błagalne „Wieczny odpoczynek racz
im dać Panie...”. Ta modlitewna pomoc tym, którzy już od nas odeszli ma swoje
wymierne oblicze.
Teksty dzisiejszej liturgii są podzielone na trzy msze święte i ukazują nam
Chrystusa jako Drogę, Prawdę i Życie oraz wskazują na potrzebę modlitwy za zmarłych.
Chryste, umierając, wracasz w miłujące ramiona Ojca i nigdy nie jesteś już
opuszczony. Twoje słowa otwierają niebo także mnie. Naśladując Twe posłuszeństwo oddaję Ojcu mojego ducha.
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06.11.2016 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Wiara w życie wieczne (Łk 20, 27-38)
Uczeń Chrystusa żyje dla życia po tym życiu, a nie tylko dla tych krótkich dni
w doczesności. Jednak przyznanie się do Niego i pójście za Nim bardzo często
wymaga niezwykle radykalnej postawy wobec tego świata. Dobrze wiemy, że nie
zawsze jest łatwo postawić Chrystusa na pierwszym miejscu w codziennym życiu.
Jeśli jednak tak uczynimy, w przeciwieństwie do saduceuszów i tych wszystkich,
którzy także dziś nie Mają wiary, to jak zapewnia nas Jezus - będziemy uznani za
godnych osiągnięcia wieczności i powstania z martwych, a prawda wyrażona
słowami: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga, stanie się naszym
udziałem. Bez tej wiary i nadziei życie chrześcijanina byłoby wielkim nonsensem
i przegraną.
Panie, największym naszym błędem jest brak wiary w życie wieczne,
ponieważ w ten sposób pozbawiamy się udziału w Twojej radości, która nie ma
końca. Wierzę więc, bo chcę żyć.

NASI PARAFIANIE NA PIELGRZYMIM SZLAKU
8 października grupa 50 parafian, pod przewodnictwem naszego proboszcza
ks. kanonika Waldemara Deutera, wyruszyła na autokarową pielgrzymkę do
Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Warmińskiego.
Pierwszym przystankiem na trasie pielgrzymki było Sanktuarium Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej, gdzie nasi parafianie wzięli udział we Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza proboszcza. Po Mszy Świętej nadszedł czas na zwiedzanie oraz
modlitwę na ścieżkach malowniczej Drogi Krzyżowej. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się również Cudowne Źródełko pobłogosławione przez samą Matkę Bożą.
Drugim punktem pielgrzymki było Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, gdzie
nasi parafianie zostali ciepło przyjęci przez ojców jezuitów, którzy opowiedzieli im
historię Sanktuarium oraz słynnych, znajdujących się tam organów. Pielgrzymi mieli
również okazję wysłuchać pięknego koncertu organowego.
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Trzecim, ostatnim miejscem jakie odwiedzili nasi pielgrzymi było Sanktuarium
Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym (Warmińskim), którym obecnie opiekują
się księża Marianie. Pielgrzymi mieli okazję poznać historię Sanktuarium oraz
zwiedzić cały obiekt wraz z celą, w której był więziony prymas Polski kardynał Stefan
Wyszyński.
Pomimo chłodnej, deszczowej pogody naszych pielgrzymów nie opuszczały
dobre nastroje, a spotkania z Najświętszą Maryją Panną, w każdym z poświęconych
jej Sanktuariów rekompensowały wszystkie trudy pielgrzymowania.
Msza Święta w intencji pielgrzymów odbędzie się 11 listopada o godz. 18:00.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Październik jest w kościele katolickim miesiącem, w którym szczególnie zwracamy nasz wzrok na Matkę Bożą oraz różaniec, który jak powiedziała nasza
Niebiańska Matka jest ratunkiem dla świata.
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Również w naszej parafii przez cały październik licznie gromadziliśmy się na nabożeństwach różańcowych w trakcie, których rozważaliśmy tajemnice różańca
świętego i wypraszaliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej potrzebne łaski dla nas
i całego świata.
Szczególną radość dla serc przyniosły dzieci gromadzące się codziennie
na nabożeństwach z różańcem w dłoniach o godz. 16:30. W trakcie tych nabożeństw
uczestniczące w nich dzieci, w każdym tygodniu października poznawały jedną
z części różańca, a każdy dzień odkrywał przed nimi kolejną z tajemnic różańcowych,
które były im przedstawiane przez naszych księży wikariuszy – ks. Sławka i ks. Dawida. Po krótkiej katechezie dzieci z dużą ochotą przystępowały do odmawiania
dziesiątki różańca.
Szczególne podziękowania pragniemy skierować do rodziców, którzy zadbali
o uczestnictwo dzieci w nabożeństwie i umiłowanie tej szczególnej modlitwy do Matki
Bożej.
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Po nabożeństwie dla dzieci do naszego kościoła chętnie przybywali dorośli, aby
przed Najświętszym Sakramentem rozważać tajemnice różańca i wypraszać
potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin, parafii oraz całego świata.
Każdemu z nabożeństw towarzyszyły również piękne pieśni ku czci Matki Bożej,
proponowane nam każdego dnia przez naszego Pana organistę, któremu składamy
serdeczne „Bóg zapłać” za piękna oprawę muzyczną tych nabożeństw.
Chociaż miesiąc różańcowy dobiega już końca, to stoi przed nami teraz ważne
zadanie, aby nasze uwielbienie dla Matki Bożej nie osłabło wraz z końcem października i abyśmy każdego dnia znaleźli czas, aby odmówić, chociaż dziesiątkę tej
pięknej i potężnej modlitwy, w której kierujemy myśli i serca do naszej Najlepszej
Matki.
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Poniedziałek 31 października

Poniedziałek 7 listopada

8

00

++ Jerzego, Patryka, Mirosławy, Jerzego

18

00

1. + Ireny Kardas (gregor.)
2. + Stanisława Jankowskiego (8.r.śm.)

8

00

18

00

Wtorek 1 listopada
7

30

30

11

00

18

00

7

30

+ Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)

9

30

+ rezerwacja

16

30

+ Józefa Poeplau, rodziców z obojga
stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18

00

8

00

8

00

18

00

rezerwacja
++ Czesławy i Zdzisława Kukielskich

8

00

18

00

1. + Radosława Rutkowskiego i
Eugeniusz Zwara
2. Msza zbiorowa za zmarłych

00

18

00

8

00

+ Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)

18

00

1. rezerwacja
2. + Władysławy Bączkowskiej (1.r.śm.)

8

00

+ Jacek Żywiecki

18

00

18

00

7

30

9

rezerwacja

1. + Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)
2. + Benedykty Wiśniewskiej – intencja
od sąsiadów
3. + Andrzeja Szliszka – popogrzebowa

Czwartek 10 listopada

w intencji Panu Bogu wiadomej
1. + Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)
2. + Bernarda

Piątek 11 listopada

+ Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)
1. Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata
2. + Władysława Kwintala w 16.r.śm. i
zmarłych z obojga stron

Sobota 5 listopada
00

1. ++ Marii i Jana Walawander
2. + Zygmunta Radeckiego
3. rezerwacja

8

Piątek 4 listopada

8

+ Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)

Środa 9 listopada

Czwartek 3 listopada

00

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
dla Pameli, Ewy, Ronalda i Janusza
2. W intencji Panu Bogu wiadomej

+ Irena Kardas (gregor.)

Środa 2 listopada

18

+ Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)

Wtorek 8 listopada

1. + Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)
2. ++ rodziców Konstantego i Leokadii
Mazurskich, rodzeństwo i zmarłych z
rodziny

9
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1. + Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)
2. W intencji pielgrzymów do
Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka
Warmińskiego

Sobota 12 listopada

Wynagrodzenie Matce Bożej za grzechy
popełnione przeciw Jej Niepokalanemu
Sercu

+ Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)

8

00

18

00

++ rodziców, Rembowskich, Mazurskich,
rodzeństwo i zmarłych z obojga stron

7

30

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

30

+ zmarłe matki różańcowe

9

30

+ Jadwigi Czajkowskiej

11

00

++ z rodziny Izabeli i Rafała, o spokój
duszy

11

00

+Felicji Reszkowskiej w r.śm.

12

30

+ Henryka Sokołowskiego

12

30

+Elżbiety Świszczorowskiej i rodziców z
obojga z stron

18

00

+ Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)

18

00

+ Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)

1. + Za dusze potrzebujące pomocy
(gregor.)
2. o potrzebne łaski i Boże
błogosławieństwo dla ks. Sławka z okazji
imienin – int. od Żywego Różańca

Niedziela 6 listopada

1. rezerwacja
2. + Kazimierza i zmarłych z rodziny
Stolp

Niedziela 13 listopada

Strona 7

Chrystusowy Ordynans

30.10.2016

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)

30.10.2016 – XXI Niedziela Zwykła
01.11.2016 – Uroczystość Wszystkich Świętych.
30

30

00

00

Msze Święte o godz. 7 , 9 , 11 ,18 .
Ze względu na uroczystości na cmentarzu w tym dniu nie ma Mszy Świętej
30

o godz. 12 .
02.11.2016 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Msze Święte o godz. 730,930,1630 i 1800. W tym dniu o godz. 1800 zostanie
odprawiona Msza Święta zbiorowa za zmarłych.
03.11.2016 – I Czwartek miesiąca
04.11.2016 – I Piątek Miesiąca. Okazja do spowiedzi i Adoracja
00

Najświętszego Sakramentu od godz. 17 do wieczornej Mszy Świętej
06.11.2016 – XXXII Niedziela Zwykła

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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