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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

06.01.2017 OBJAWIENIE PAŃSKIE
Gdzie jest Nowonarodzony...? (Mt 2, 1-12)
Mędrcy ze Wschodu, jako uczeni ludzie, dowiedzieli się o nowo narodzonym
Królu żydowskim. Nie wiemy od kogo. Może studiowali natchnione Pisma i wczytywali się w teksty mesjańskie? A może mieli kontakt z którymś z Izraelitów? A może
rozmawiali z jednym z ówczesnych proroków? Cokolwiek by to nie było, najważniejsze jest jednak to, że nie poprzestali jedynie na dociekaniu na temat owego
nowo narodzonego Króla, lecz wyruszyli w drogę. Mędrcy zdecydowali się na
oderwanie od swojej codzienności oraz ryzyko podróży, która jak wiedzieli będzie
wiązała się z różnymi niedogodnościami i być może nawet niebezpieczeństwami.
Dotarli do Jerozolimy, sprytnie ominęli Heroda i przybyli do Betlejem. Tam spotkali
,,Mądrość mądrości, Światło Światłości”, w maleńkim Dzieciątku, w Bogu Człowieku.
To niezwykle ważna wskazówka dla nas, aby chociażby w małym ułamku naśladować Mędrców i nie poprzestawać tylko na rozważaniach o Nowonarodzonym ale
wyruszyć w drogę aby go spotkać osobiście i się Mu pokłonić. Abyśmy mogli rzeczywiście spotkać i odkryć objawiającego się nam Boga, musimy przyjąć zaproszenie
wyjścia Mu na spotkanie.
Warto też ofiarować Mu jakiś dar, być może nawet to co mamy najcenniejsze i być
może po spotkaniu ze Zbawicielem wyruszyć w dalszą podróż życia, ale już inną
drogą.

Chrystusowy Ordynans

06.01.2017

Gdy dziś znaczyć będziemy drzwi naszych domów literami C+M+B, pamiętajmy,
że nie są one inicjałami imion trzech królów, ale inicjałami łacińskiej frazy Christus
mansionem benedicat co oznacza ,,Niech Chrystus błogosławi temu domowi”, która
jest nie tylko prośbą o błogosławieństwo, ale także zaproszeniem Chrystusa pod
nasz dach i zachętą do wyruszenia z Nim w drogę.
Chryste, Ty pragniesz zostać poznany przez wszystkich ludzi. Spraw,
prosimy, aby nasze życie, przeniknięte Twoim światłem, wskazywało innym
drogę do Ciebie.

08.01.2017 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
On jest moim Synem umiłowanym...(Mt 3, 13-17)
W obrzędzie chrztu Jezusa uczestniczy cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży,
Duch Święty. Bóg Ojciec jest głosem, wypowiada Słowo: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Syn Boży objawia pokorę Boga, wchodzi we wspólnotę z grzesznikami i przyjmuje na siebie nasze grzechy, natomiast Duch Święty,
który jest miłością, „unosi się między Ojcem i Synem” w postaci gołębicy. Jakby
„łączy” ich; czyni Jednym.
W sakramencie chrztu Bóg Ojciec nad każdym z nas wypowiada te same słowa,
które wypowiedział nad Jezusem: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie”. Jezus zaprasza nas do relacji przyjaźni a Duch Święty napełnia Bożą
miłością.
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Chrzest czyni nas dziećmi Boga Ojca, przyjaciółmi
Jezusa, i daje miłość Ducha Świętego. Daje więc udział
w boskim życiu. Jednak nie jest tylko przywilejem, ale
również zobowiązaniem.
„Christos” w języku greckim oznacza „namaszczony”.
W chwili chrztu Jezus zostaje „namaszczony” przez Boga
Ojca Duchem Świętym. Chrześcijanin jest uczniem
Jezusa, a więc również ma udział w Jego namaszczeniu.
Zostaliśmy namaszczeni, by jak Jezus służyć i pomagać
innym do zbawienia. Zwłaszcza ubogim, cierpiącym,
chorym duchowo, dalekim od Boga, zagubionym. Jesteśmy powołani do dawania
świadectwa w naszych środowiskach: w małżeństwach, rodzinach, środowiskach
pracy, w gronie znajomych,przyjaciół.
Jaka jest moja świadomość chrztu świętego? Jak wygląda na co dzień moje
chrześcijańskie świadectwo?
Jezu, umiłowany Synu Ojca, pomóż nam wzrastać w godności dzieci
Bożych, abyśmy coraz bardziej zbliżali się do Ciebie. Niech wody chrztu,
w których zostaliśmy zanurzeni, poprzez nasz udział w świętych misteriach
obmywają nas z grzechu każdego dnia.

15.01.2017 II NIEDZIELA ZWYKŁA
Jan Chrzciciel – prawdziwy posłaniec
Jan Chrzciciel może być dla nas przykładem prawdziwego posłańca, który nie
zapomina o swojej misji i nie czyni z samego siebie celu głoszenia i nauczania.
Cieszy się on z nadejścia Tego, którego zapowiadał, choć dla niego samego oznacza
to zakończenie misji. Uznanie prawdy o sobie, swoim miejscu i roli, jaką ma się do
odegrania, nie zawsze jest proste. Wielokrotnie sami chcemy być w centrum zainteresowania i dążymy do tego na różne sposoby. Jednak kiedy we własnym życiu
duchowym, koncentrujemy się na sobie, to paradoksalnie tracimy wrażliwość nie
tylko na samych siebie oraz na innych, ale także na samego Boga. To On jest tym,
który głosi i który ma być głoszony. Nasza rola może być różna, ale nigdy nie może
polegać na tym, że my sami zajmujemy Jego miejsce. Aby dawać świadectwo
o naszym mistrzu i Panu , trzeba być świadomym tego, co się wokół nas dzieje.
Każdemu z nas zdarzają się chwile zmęczenia, senności, zniechęcenia czy nawet
znużenia, ale... nie mogą one dotyczyć wiary. W tym wypadku nie możemy nie
zauważyć nadchodzącego ku nam Jezusa! Nie możemy pominąć Jego obecności.
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Boże, ukaż nam, jak prawidłowo ustawić priorytety w naszym życiu duchowym, abyśmy zawsze Ciebie stawiali w centrum i wokół Ciebie budowali całe
nasze życie.

Spotkania opłatkowe w naszej wspólnocie
parafialnej.
21 grudnia w naszej wspólnocie parafialnej odbyły się spotkania opłatkowe dla
wszystkich parafian zaangażowanych w pomoc przy jej sprawnym funkcjonowaniu.
O godzinie 16:30 spotkanie opłatkowe rozpoczęły dzieci i młodzież posługujące
w naszej parafii. Przy wspólnym stole z księdzem proboszczem i księżmi wikariuszami zgromadzili się ministranci, lektorzy, dzieci ze scholi parafialnej oraz młodzież
z funkcjonującej w naszej parafii Oazy Ruchu Światło-Życie. Spotkanie tradycyjnie
rozpoczęliśmy od pochylenia się nad ewangelicznym opisem narodzin Jezusa, po
którym wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem. W trakcie spotkania opłatkowego nie zabrakło oczywiście wspólnego śpiewania kolęd pod przewodnictwem pana
Krzysztofa Janikowskiego – opiekuna naszej parafialnej scholi oraz uczęszczających
do niej dziewcząt.
O zgromadzonych pamiętał również Św. Mikołaj, który przy pomocy księdza
Dawida obdarował wszystkich prezentami.
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Nieco później, o godz. 18:30 swoje spotkanie opłatkowe rozpoczęli wszyscy
dorośli parafianie zaangażowani w pracę naszej wspólnoty. Tym razem przy wspólnym stole z księdzem proboszczem oraz księżmi wikariuszami zgromadzili się
członkowie wspólnoty Żywego Różańca, Klubu Seniora oraz wszystkie inne osoby
aktywnie posługujące w parafii. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć pochylenia się nad
ewangelicznym opisem narodzin Jezusa, wspólnej modlitwy oraz dzielenia się
opłatkiem wraz z życzeniami. Wspólne świętowanie swoim akompaniamentem umilał
nasz niezastąpiony Pan organista.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkań opłatkowych oraz
posługującym przy ich przebiegu składamy jeszcze raz serdeczne ,,Bóg zapłać”
a wszystkim parafianom składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości łask oraz
Bożego błogosławieństwa w każdym dniu nowego 2017 roku.
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Narodził się nam Zbawiciel...
Najbardziej uroczystą Mszą Świętą w trakcie każdych Świąt Bożego Narodzenia
jest oczywiście pasterka, którą w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczęliśmy
tradycyjnie o godz. 24:00 a Mszy Świętej przewodniczył ksiądz proboszcz, który
w wygłoszonym kazaniu często odnosił się do trudnej sytuacji dzieci we
współczesnym świecie, zwłaszcza w krajach prześladowanych i budzących grozę
scenach z Aleppo. Tradycyjnym elementem, którego nie zabraknąć w naszej
świątyni jest oczywiście bożonarodzeniowa szopka w której na początku pasterki
pojawiła się figura dzieciątka Jezus i jak zawsze cieszy ona najbardziej naszych
najmłodszych parafian.

Wszystkiego najlepszego księże Dawidzie!
29 grudnia nasz wikariusz, ksiądz Dawid Szymaniak obchodził swoje imieniny.
Z tej okazji 28 grudnia o godz. 8:00 została odprawiona Msza Święta w trakcie której
przewodzący Mszy ksiądz proboszcz modlił się wraz ze zgromadzonymi parafianami o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla księdza
Dawida. Po Eucharystii solenizant został obdarowany przez parafian najserdeczniejszymi życzeniami oraz bukietem kwiatów.
Drogiemu księdzu Dawidowi pragniemy jeszcze raz życzyć wszystkiego co
najlepsze i najpiękniejsze, zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji
z pełnionej posługi i sił do dalszej służby. Niech Najświętsza Maryja Panna ma
Cię w opiece a dobry Bóg obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami, a my jako
wdzięczni za Twoją posługę parafianie zapewniamy o naszej pamięci w modlitwach.
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Środa 11 stycznia

Czwartek 12 stycznia

Piątek 13 stycznia

Sobota 14 stycznia

00

+ babcia Genowefa i dziadek Adam

7

30

9

+ za zmarłych (greg 24)

Piątek 20 stycznia

+ za zmarłych (greg 18)

18

+ za zmarłych (greg 23)

Czwartek 19 stycznia

+ za zmarłych (greg 17)

1. + za zmarłych (greg 19)
2. + Elżbieta Kobza (9 rocz. śm)

1. + ks. kan. Janusz Majewski – intencja
od Parafian
2. + za zmarłych (greg 22)

Środa 18 stycznia

+ za zmarłych (greg 16)

00

+ za zmarłych (greg 21)

Wtorek 17 stycznia

1. + za zmarłych (greg 15)
2. + Kazimiera Kernstein w 3 rocz. śm.

8
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+ za zmarłych (greg 25)

Sobota 21 stycznia
1. + za zmarłych (greg 26)
2. + Monika i Edmund Rombalscy i
Weronika Suchomska

8

00

18

00

+ za zmarłych (greg 20

7

30

+ za zmarłych (greg 27)

30

rezerwacja

9

30

+ dziadkowie Eugenia i Henryk
Grzędziccy

11

00

Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla rodziny

11

00

+ Franciszka Gehrke w 4 rocz. śm i
zmarli z rodziny

12

30

+ Ryszard w 16 rocz. śm, Klara, Henryk
Górscy, rodzice Marianna, Jan, brat Jan
Zawierucha

12

30

+ Marianna i Jan Karłowicz i zmarli z
rodziny

18

00

+ rodzice Gizela i Kazimierz Woźniak
oraz dziadkowie Marta i Franciszek
Szydłowscy oraz Bernadetta Woźniak

18

00

+ Urszula i Mieczysław Cichowscy w
rocz. śm.

Niedziela 15 stycznia

+ Jakub w 12 rocz.śm. i zmarli z rodziny
Roczniak i Gmaj

Niedziela 22 stycznia
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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)
06.01.2017 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
08.01.2017 – Święto Chrztu Pańskiego
15.01.2017 – II Niedziela Zwykła
21 i 22.01.2017 Dzień Babci i Dzień Dziadka
W tych dniach pamiętajmy szczególnie w modlitwie o naszych najdroższych
babciach i dziadkach, zarówno tych żyjących jak i tych którzy odeszli już na wieczność do naszego Pana.
W naszej wspólnocie parafialnej trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą.
Kapłani odwiedzają wiernych naszej parafii od poniedziałku do piątku od godz.
16:00, zaś w soboty i niedziele od godz. 14:00.
W trakcie kolęd w dni powszednie nie ma wieczornej Mszy świętej o godz. 18:00.
Podczas kolędy tak jak w ubiegłym roku, prosimy o dodatkowe ofiary
budowlane, które przeznaczamy na kolejne witraże do kościoła. W 2017 roku
planowany jest montaż kolejnych 4 witraży do kościoła w panelach z dodatkową
szybą, która zapewni większą termiczność i są one kolejnym elementem przygotowującym naszą świątynię do uroczystej konsekracji.
Kopertę z ofiarą na witraże podpiszmy swoim nazwiskiem oraz adresem,
które odnotujemy w pamiątkowej księdze fundatorów witraży w naszej świątyni.
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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