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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

31.05.2015 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Tajemnica
Trójjedyny Bóg ma swoje tajemnice.
Objawiał je jednak od samego początku.
Przykładem tego jest przymierze na górze
Synaj. Objawił je także Syn, którego sam Bóg
posłał do nas. Chrystus posyła Apostołów aby,
szli i nauczali wszystkie narody, i udzielali im
chrztu w imię Trójcy Przenajświętszej (Ewangelia Mt 28,16-20).
Uczniowie zostali przez Jezusa posłani, aby
szli i głosząc Ewangelię, pozyskiwali kolejnych
uczniów. To polecenie rozciąga się także na
każdego z nas. Jeśli doświadczyliśmy
w naszym życiu miłości Chrystusa, to nie
powinniśmy jej zatrzymywać wyłącznie dla
siebie. Jesteśmy zaproszeni, aby się nią
dzielić. Bóg, widząc naszą otwartość wobec innych, będzie nam udzielał wielu
duchowych darów, tzw. charyzmatów. Zawsze jednak mają one służyć budowaniu
wspólnoty Kościoła. Każda postawa egoistyczna stoi w sprzeczności z Ewangelią.
Miłość Boga i bliźniego jest zaproszeniem do wyjścia.
Tajemnicy Trójcy Świętej poświęcił wiele swoich katechez Jan Paweł II w roku
Wielkiego Jubileuszu.
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04.06.2015 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)
Zróbmy Mu miejsce…
Wspólnotowe wyznawanie
wiary jest niezwykle ważne dla
c h r z e ś c i j a n . Ta j e m n i c a
budowania czterech ołtarzy,
do których idziemy z Najświętszym Sakramentem wzbogacona jest śpiewem pieśni
eucharystycznych i fragmentów Ewangelii, krótkimi
homiliami, sypaniem kwiatów,
n i e s i e n i e m f e r e t r o n ó w,
sztandarów.
Chrystus idzie z nami,
„odwiedza” nasze domy, ulice szkoły. Dzielimy się tą radością z wszystkimi.
Stare przymierze między Bogiem a ludźmi zostało zastąpione nowym, w Chrystusie Jezusie, naszym Pośredniku. Wdzięczni za ten dar trwamy w tradycji i wzorem
uczniów przygotowujemy ucztę paschalną – sprawujemy Eucharystię. O niej wciąż
się uczymy, mówimy, zgłębiamy ją. Eucharystią żyjemy codziennie, nie tylko od
święta. Wierzymy głęboko, że podczas konsekracji przychodzi do nas Chrystus
w świętym Chlebie i w świętej Krwi.

07.06.2015 X NIEDZIELA ZWYKŁA
Dobro a nie zło
Odwieczna walka dobra ze złem przyciąga wzrok i sprawia, że wybór dokonuje się
w ludzkim sercu i umyśle. Nie wszyscy potrafią jednak skutecznie oprzeć się złu i,
niestety, poddają się działaniu złego ducha.
Biblijny obraz z Księgi Rodzaju, dotyczący tajemnicy odkupienia, w zależności od
religii interpretuje się często jako mit o zmiennych parametrach. Szatan zostaje
ukazany jako wytwór ludzkiej wyobraźni, a przez to wielu ludzi wątpi w jego istnienie.
Chrystus przyszedł, aby uwolnić nas od wpływu złego ducha i zmniejszyć
siłę jego oddziaływania. Ilekroć wyznajemy swoje grzechy, odżegnujemy się od
wpływów złego. W ten sposób współpracujemy z łaską Jezusa i otrzymujemy
Jego moc. Przeciw stawiamy się złemu duchowi, stajemy się silni w wierze.
Strona 2

Chrystusowy Ordynans

31.05.2015

O Mszy Świętej.
Klęczymy, stoimy, siedzimy w czasie Mszy Świętej
Postawa naszego ciała podczas Mszy Świętej ma swoje znaczenie i symbolikę.
Siedzenie, stanie, klęczenie także jest aktywnym braniem udziału w liturgii.
Istnieje także modlitwa ciałem. Wszelka zewnętrzna postawa w modlitwie jest
zawsze wyrazem naszego wewnętrznego przekonania, wyznania, przeżywania czy
usposobienia. Człowiek, gdy chce przekazać treści i wartości duchowe, jak np.
pamięć, miłość, szacunek itd., musi to uzewnętrznić. Taka jest jego natura. Zatem
jeśli każda liturgia jest dialogiem między Bogiem a człowiekiem, to również
nasze postawy coś znaczą, o czymś świadczą. Przepisy liturgiczne zachęcają do
zachowywania przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała. Jest to znak
jedności i wspólnoty członków zgromadzenia liturgicznego. We Mszy Świętej
przeważa postawa stojąca. Zachowujemy ją od początku Eucharystii do końca
pierwszej oracji (czyli kolekty), w czasie słuchania Ewangelii, podczas Wyznania
wiary i Modlitwy powszechnej, od słów: „Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął
Bóg Wszechmogący” aż do Baranku Boży, z wyjątkiem słów przeistoczenia, i w końcu
od Modlitwy po Komunii aż do rozesłania. Oczywiście w czasie ogłoszeń parafialnych
wszyscy siedzą. Postawa stojąca w naszej europejskiej kulturze oznaczała zawsze
szacunek, opanowanie, gotowość do wykonania określonych zadań. Jest to postawa
zdyscyplinowania, czujności i uwagi. Wstajemy z szacunkiem, aby wysłuchać słów
Ewangelii, bo teraz mówi do mnie bezpośrednio sam Chrystus lub mówi On do mnie
pośrednio poprzez swoje wydarzenia zbawcze.
Wierni siedzą podczas czytań poprzedzających Ewangelię i psalmu responsoryjnego, w czasie homilii i przygotowania darów oraz po Komunii Świętej, gdy
śpiewem lub milczeniem wyrażane jest dziękczynienie. Postawa siedząca w czasie
liturgii Mszy Świętej nie oznacza w żadnym wypadku odpoczynku. Liturgia bowiem
w całym swoim przebiegu jest aktywna i domaga się współpracy wszystkich obecnych. Postawa siedząca ułatwia wsłuchanie się w proklamowane, a później komentowane słowo Boże. W skupieniu słuchacz może się skoncentrować tylko na Tym, który
do niego przemawia i zatrzymać dla siebie te treści, które w danym dniu liturgicznym
są szczególnie ważne. W tym momencie przypominają się liczne biblijne sceny
opisujące rzesze ludu siedzącego wokół Chrystusa i słuchającego Jego orędzia
i nauki.
Najbardziej czytelna jest w czasie Eucharystii postawa klęcząca. Zawsze oznaczała ona uwielbienie Boga, a także uznanie własnej grzeszności. Stworzenie przed
swoim Stwórcą „skraca się” pokornie o połowę. To zarazem wyraz mojej małości
wobec wielkości Boga. W liturgii Mszy Świętej klęczymy podczas konsekracji, a drugi
raz po odśpiewaniu Baranku Boży, przed ukazaniem przez celebransa Ciała
Pańskiego z towarzyszącą temu formułą słowną: „Oto Baranek Boży, który gładzi
grzechy świata...”.
Warto na koniec przypomnieć, że osoby w podeszłym wieku, słabe i chore mogą
spokojnie siedzieć w czasie całej liturgii mszalnej.
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W naszej wspólnocie parafialnej
Na Dzień Dziecka
Wszystkim dzieciom z naszej wspólnoty parafialnej życzymy pogodnego
dzieciństwa, miłości i czułości rodziców,
dobrych kolegów i przyjaciół a nade
wszystko wielu łask Bożych i opieki
Matki Najświętszej.

Rodzina Adopcji Serca
Prawdziwa wymiana darów
Każdy z nas nosi potrzebę pomagania innym, a w szczególności dzieciom.
Zainteresowanie Adopcją Serca w naszej wspólnocie parafialnej w której uczestniczą
34 rodziny, zaczęło się 7 lat temu. Na początku planowaliśmy nieść pomoc tylko
przez rok. A potem był drugi, teraz zaczynamy ósmy. Kontakt korespondencyjny
z adopcyjnymi dziećmi z Afryki Nshuti i Michel spowodował, że poczuliśmy się
emocjonalnie z nimi połączeni jak prawdziwa rodzina. Myślimy, co robią, czy są
bezpieczne i jak można im jeszcze pomóc. Niosąc pomoc tym dzieciom budujemy
poczucie solidarności między nami. Dzielą się one z tym, co otrzymują z ubogimi
dziećmi, które nie trafiły do Adopcji Serca. Edukacja jest dla nich nadzieją na to, że
w przyszłości uda im się wyrwać z biedy. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy, będą
mogły przezwyciężyć własną niemoc i bezradność. Chcemy pomagać dalej i angażować więcej chętnych rodzin i uwrażliwiać ich na drugiego człowieka.
Uczestnictwo w Adopcji Serca jest dla nas biletem do nieba. Adopcja Serca to
wielkie dzieło miłości. Kto je podejmuje, daje wiele, ale też wiele otrzymuje. Jest to
prawdziwa wymiana darów.
Bogusława
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NAHUMUKIZA NSHUTI, VI klasa podstawowa
Parafia – Gikondo; Diecezja – Kigali – RWANDA
Aktualne informacje o dziecku od odpowiedzialnego opiekuna.
Nshatui jest chłopcem niezadowolonym. Mieszka z obojgiem rodziców, rodzeństwo składa się z dziewięciorga dzieci. On jest najstarszy. Ojciec pracuje okresowo
jako murarz, matka szyje i zajmuje się dziećmi. On Wam jest wdzięczny.
List od dziecka do Rodziców adopcyjnych
(przetłumaczony)
Kochani rodzice. Jak się macie? Ślę Wam najpierw moje
pozdrowienia płynące serca, które Was kocha i życzy Wam
wszystkiego najlepszego. Co do mnie czuję się dobrze.
Właśnie skończyłem VI klasę podstawową na 45%, co
zawdzięczam bólowi zęba, bo nie mogłem się skoncentrować w czasie egzaminu. Dotychczas cierpię i proszę Was
o modlitwę, abym wyzdrowiał. Chciałbym Was prosić o list i o
Wasze nowiny, bo już dawno ich nie miałem. Na koniec
życzę, abyście byli zawsze pod opieką Bożą. Życzę Wam
i całej rodzinie dobrego roku 2015. Tak bardzo Was kocham.
To było Wasze dziecko, Nahumukiza Nshuti Elamu
IRADUKUNDA MICHEL, V klasa podstawowa
Parafia – Gikondo; Diecezja – Kigali – RWANDA
Aktualne informacje o dziecku od odpowiedzialnego opiekuna.
Michel jest chłopcem, który dobrze rośnie. On jest spokojny, mieszka tylko
z matką i ze starszą siostrą. Matka pracuje dorywczo i zarabia 1000 frs (franków
rwandyjskich) dziennie (około 6 zł), co zapewnia utrzymanie dzieci. On Wam dziękuje
za pomoc, która mu umożliwia opłaty szkolne na czas i zakupy materiałów szkolnych.
List od dziecka do Rodziców adopcyjnych(przetłumaczony)
Moi drodzy rodzice.
Przyjmijcie moje wielkie pozdrowienia płynące z głębi mego
serca. Cieszę się bardzo z tej okazji, aby Wam przekazać moje
nowiny. Od początku tego roku mieszkam w Gitarama. zaliczyłem V klasę na 64,4 %. W przyszłym roku będę w VI klasie
podstawowej i będę zdawał egzamin oficjalny na zakończenie
podstawówki. Jest nas dwoje dzieci, ja i starsza siostra, która
ma dwoje dzieci. Lubię się modlić i grać z przyjaciółmi. Moi
rodzice, chciałbym mieć Wasze zdjęcie, jeśli to możliwe. Na
koniec dziękuję za wsparcie mnie. Niech Pan Bóg darzy Was
Swym błogosławieństwem. Życzę Wam dobrego 2015 roku.
Niech Bóg Was darzy radością. Wasz syn Iradukunda Michel
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Mistrzostwa Służby Liturgicznej w piłce nożnej halowej

W sobotę 11 kwietnia 2015 r. w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Służby
Liturgicznej Diecezji Toruńskiej w piłce nożnej halowej. Rozgrywki rozpoczęły się
uroczystą Mszą Świętą w kościele p.w. Chrystusa Króla. W kategorii szkoły podstawowej, po uprzednich eliminacjach, nasz dekanat reprezentowali ministranci
z naszej parafii. Po rozegraniu w fazie grupowej trzech zaciętych meczów, nie udało
się jednak awansować do ścisłego finału. Miejmy nadzieję, że następnym razem
nasi ministranci odniosą zwycięstwo. Bóg zapłać ministrantom za ambitną postawę
sportową, a rodzicom za wspólną podróż i kibicowanie.
Ks. Tomasz Żynda – Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza

W niedzielę, 17 maja, czasie festynu parafialnego wystąpił zespół dziecięcy z Białorusi.
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Poniedziałek 1 czerwca
8

00

++Anastazji, Józefa i syna Józefa
Olszewskich

18

00

+Janusza Radzimińskiego w 2.r.śm.
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Poniedziałek 8 czerwca
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Wtorek 2 czerwca

Wtorek 9 czerwca

+Jana Góralczyka

Środa 3 czerwca
8

00

18

00

Czwartek 4 czerwca
Boże Ciało
30

Dziękczynna w 10.r.ślubu Anny i
Marcina z prośbą o bł. Boże

9

30

Dziękczynna w 10.r.ślubu Katarzyny i
Marka Smolińskich z prośbą o bł. Boże

++Marii, Bolesława Gosienieckich,
Eugeniusza Kaczmarka, Marii
Krusińskiej i ++z rodziny

Środa 10 czerwca

+Kazimierza Juszczyńskiego w 2.r.śm.

7

31.05.2015

Czwartek 11 czerwca
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3.
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18
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Piątek 5 czerwca

Piątek 12 czerwca

++Krystyny, Szymona ++z rodziny
Śliwińskich ++Doroty i Edmunda
Głogowskich

Sobota 6 czerwca

+Anny Kot

Sobota 13 czerwca

1. +Renaty Urbanowskiej w 7.r.śm.
2. ++Stefana w 1.r.śm. i +Jarosława w
10.r.śm. Wydrzyńskich

Niedziela 7 czerwca

1. +Romana Tyszczenko w 3.r.śm.
++teściów i siostry Marii
2. dziękczynna w 14.r.ślubu Elwiry i
Piotra Strublewskich z prośbą o bł. Boże
i opiekę MB

Niedziela 14 czerwca

7

30

W intencji Ks. Proboszcza w
23.r.święceń kapłańskich

7

30

rezerwa

9

30

Dziękczynna w 22.r.ślubu Iwony i
Jerzego

9

30

++rodziców i rodzeństwa Chamelak

11

00

+Romualda Przybyka w 3.r.śm. i ++z
rodziny

11

00

++Jadwigi i Stanisława Tomaszewskich

12

30

++rodziców i braci Szeliga,
Krzyżanowskich, Wojtkowskich,
Domagalskich i +Krystyny Wyłupskiej

12

30

18

00

+Henryka Zwalińskiego z ok.ur. i w
40.r.ślubu Haliny i Janusza Zwalińskich

18

00
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1. +Elżbiety Świszczorowskiej w r.śm. i
++rodziców z obojga stron
2. dziękczynna w 40.r.ślubu Kazimiery i
Jana z prośbą o bł. Boże dla całej
rodziny
++Antoniny, Marka, Henryka, Jana i ++z
rodziny Hagenau
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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)

Nabożeństwa czerwcowe
nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
w łączności z wieczorną Mszą Świętą
31.05.2015 – Uroczystość Najświętszej Trójcy
01.06.2015 – Dzień Dziecka
04.06.2015 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało)
Msze święte 7.30, 9.30, 18.00, przy III ołtarzu w czasie procesji
Procesja Eucharystyczna po Mszy św. o godz. 9.30 (ulicami „nowego” Rządza)
07.06.2015 – X Niedziela Zwykła
7 czerwca 2015 roku będziemy obchodzić Święto Dziękczynienia, które
szczególne swoje miejsce ma przy Świątyni Opatrzności Bożej na Polach
Wilanowskich w Warszawie. W tym roku odbywać będzie się pod hasłem „Królowo
Rodzin – dziękujemy i zawierzamy”, a szczególnym kontekstem historycznym
będzie 70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej.
11.06.2015 – Zakończenie oktawy Bożego Ciała,
błogosławieństwo wianków i ziół
12.06.2015 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
13.06.2015 – Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
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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