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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

22.05.2016 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY
Oznajmi wam rzeczy przyszłe (J 16,13)
Jednym z ważniejszych elementów wiary chrześcijańskiej jest indywidualna
relacja między człowiekiem a Bogiem. To tajemnica, której każdy wierzący doświadcza w swoim wnętrzu. Jednocześnie trwamy we wspólnocie Kościoła, którą
tworzymy, a której głową jest Chrystus. Tajemnicę Trójjedynego Boga możemy
cząstkowo poznać w Piśmie św., sakramentach, pismach ojców Kościoła, Tradycji,
nauczaniu Magisterium Kościoła. Zawarta jest także w pewnym stopniu we wnętrzu
każdego z nas indywidualnie i we wspólnocie ochrzczonych w imię Trójcy.
Powyższą tajemnicę objawia nam literacki opis przymiotu Bożej mądrości
z Księgi Przysłów (Prz 8,22-31). Jest to hymn na cześć stworzenia. Mądrość przypomina osobę i jest figurą retoryczną. Przygotowuje do nauki o mądrości Bożej
uosobionej w Chrystusie. Jest ona darem Bożym.
Chrystus poucza Apostołów o mającym przyjść Duchu Prawdy (Ewangelia
J 16,12-15). Odkrywa tajemnicę miłości Osób Boskich. Jest to najwyższy punkt
objawienia Bożego. Jezus nazywa Boga Ojca swym Ojcem i realizuje jego wolę.
Bóg – Ojciec, Bóg – Człowiek i Bóg – Duch Święty są osobami zjednoczonymi
w doskonały sposób: w działaniu, w chwale i w miłości. Dzieło Syna kontynuuje Duch
Święty.
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26.05.2016 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO
Czyńcie to na moją pamiątkę (1 Kor 11,24)
Zgodnie z wielowiekową tradycją w dniu
Bożego Ciała katolicy „wychodzą z Panem
Jezusem na zewnątrz, do świata, aby pokazać
wszystkim ludziom w co wierzą”. Procesja
Eucharystyczna do czterech ołtarzy odbywa się
ulicami miast, osiedli i wsi. Świąteczny nastrój
udziela się wszystkim, nawet zdystansowanym
względem wiary w Chrystusa i Kościoła.
Udział w liturgii Bożego Ciała jest świadectwem wiary, że otrzymawszy od Boga dary, nie
zatrzymujemy ich dla siebie. Przypominamy
całemu światu, jaka jest nasza wiara.
Posługujemy się znakami i symbolami, tak jak to
było z królem Szalemu (Rdz 14,18-20). Jego
ofiara była zapowiedzią Eucharystii, którą
ustanowił Chrystus podczas wieczerzy paschalnej. Kontynuujemy dzieło św. Pawła
(1 Kor 11,23-26) i wyśpiewujemy naszą cześć dla Jezusa obecnego w Eucharystii.
Wskazujemy na istotny sens sakramentu – pamiątkę śmierci Chrystusa. Pan sam
nam objawił tę tajemnicę. Chleb i wino stanowią nieodzowną istotę każdej
Eucharystii. Gdy zbieramy się na Eucharystii, to sprawujemy Pamiątkę Pana,
głosząc Jego śmierć i zmartwychwstanie aż do czasu Jego ponownego przyjścia.
Ewangelia dzisiejsza zawiera cztery istotne elementy: wzięcie pokarmów (chleb
i ryby), błogosławieństwo nad nimi, łamanie i podanie przez Apostołów ludowi do
spożycia (Ewangelia Łk 9,11 b-17 ).
Wieczerza Eucharystii jest zawsze przygotowana dla Ludu Bożego. W trakcie jej
trwania Chrystus rozmnaża chleb – swoje Ciało, którym nas karmi. W ten sposób
ukazuje moc Bożą, która w Nim jest.
Na mocy święceń biskupi, prezbiterzy i diakoni nauczają, uzdrawiają i karmią Lud
Boży słowem Bożym, Chlebem i Krwią Chrystusa.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
Msze święte 7.30, 9.30, 18.00, oraz przy III ołtarzu w czasie procesji.
Procesja Eucharystyczna po Mszy św. o godz. 9.30
ulicami osiedla (Stary Rządz)
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29.05.2016 IX NIEDZIELA ZWYKŁA
Nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój (Łk 7,6)
Gdy spotykamy się także w kościele, podobni jesteśmy do króla Salomona (1 Krl
8,41-43). Na samym początku chrześcijanie spotykali się w swoich domach – tam
sprawowali pamiątkę Chrystusa. Nie mieli zbyt łatwego życia, gdyż zewsząd byli
wierzący w wielu bogów poganie, nie byli zbyt przychylni chrześcijanom. Z czasem
zaczęli ich prześladować. Wierzący w Chrystusa zeszli do katakumb. Tam spotykali
się z Jezusem w Eucharystii.
Setnik z Ewangelii (Ewangelia Łk 7,1-10) nie zaprosił Jezusa do swego domu.
Uczynił to jednak nie dlatego, że się Go wstydził, bał, lecz dlatego, że nie czuł się
godnym przyjąć do siebie tak wielkiego Gościa. Z pokory mówi: „Panie , nie trudź
się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Lecz powiedz słowo,
mój sługa będzie uzdrowiony”. Uzdrowienie sługi nie jest sprawą najważniejszą.
Ewangelista skupia się na pokornej wierze setnika, który dla nawracających się na
wiarę chrześcijańską, był wzorem wiary.
W czasie każdej mszy św., tuż przed Komunią, mówimy: Panie, nie jestem
godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedź tylko słowo, a będzie uzdrowiona
dusza moja. Po chwili, ten kto jest godzien, przyjmuje Komunię św., komu sumienie
na to nie pozwala – modli się w duchu.

Dekret Biskupa Toruńskiego
Przewielebny
Ks. Proboszcz Waldemar Deuter
Czcigodny Księże Proboszczu.
Wyrażając uznanie dla postawy kapłańskiej oraz doceniając zaangażowanie w pracy duszpasterskiej, mianuję niniejszym Czcigodnego Księdza
Proboszcza Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej.
Jednocześnie życzę Księdzu Kanonikowi, aby służąc z miłością pasterską
Kościołowi, cieszył się owocami swego posługiwania i ubogacał nim wspólnotę diecezjalną. Pracy tej towarzyszę modlitwą i serdecznym błogosławieństwem.
Toruń, dnia 8 maja 2016 rok

Andrzej Suski
Biskup Toruński
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I Komunia Święta w naszej parafii
Dzień 1 maja był świętem naszej parafii. Tego dnia 94 dzieci z klas trzecich po raz
pierwszy przyjęło Komunię św. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Do tej
wielkiej uroczystości dzieci przygotowywały się od września ubiegłego roku. W każdą
niedzielę uczestniczyły we Mszach św., uczęszczały na nabożeństwa różańcowe,
roraty czy Drogę Krzyżową. W czasie lekcji religii uczyły się podstaw Katechizmu, a
podczas coniedzielnych katechez ks. Sławka coraz bardziej starały się zgłębić
tajemnice, do których się przygotowywały. Także w domach, rodzice starali się
poprzez rozmowy i wspólną modlitwę jak najlepiej przygotować je do tego ważnego
wydarzenia w ich życiu. Tak nastawione w sobotnie przedpołudnie dzieci te, z wielkim
wzruszeniem, po raz pierwszy przystąpiły do spowiedzi świętej.
W czasie Mszy św. wybrane dzieci uczestniczyły w ich celebracji: przygotowały
czytania, psalm, modlitwę powszechną, składały dary i podziękowania.
Najpiękniejszym darem dzieci I-komunijnych i ich Rodziców jest nowa monstrancja.
Po zakończonych uroczystościach dzieci udały się do domów, by tam w gronie
najbliższych świętować ten wielki dzień.
Po południu Ks. Proboszcz poprowadził dla dzieci nabożeństwo majowe, w czasie
którego zostały one włączone do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Rozdano
także pamiątkowe obrazki i wykonano zdjęcia.
Dzieci uczestniczyły codziennie w Mszach Świętych przeżywając tzw. Biały
Tydzień.
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Wspomnienia dzieci po pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.
„Dzień przed I Komunią Świętą byliśmy w kościele, aby się wyspowiadać;
wszyscy się stresowali, że zapomną formułki spowiedzi albo że nie wymienię
wszystkich grzechów. Ale po spowiedzi okazało się, że niepotrzebnie się stresowaliśmy, nikt nie zapomniał. Jednym słowem ta spowiedź była udana.”
Ilona D. 3 d
„Gdy pierwszy raz przyjąłem Komunie Świętą czułem radość spowodowaną
przyjęciem Pana Jezusa do mojego serca. Byłem też zadowolony, że dobrze
przeczytałem moją modlitwę (wiernych) oraz czułem radość i zadowolenie, że mam
czyste serce.”
Franek M. 3 d
„W sobotę bałem się spowiedzi, ponieważ myślałem, że zapomnę tekstu. Rano
jeszcze wszystko powtórzyłem i wróciłem do domu szczęśliwy. Następnego dnia
strachu nie mogłem nic jeść i pić. Uspokoiła mnie mama. Mówiła, że dzisiaj jest
najważniejszy dzień. Kiedy ustawiliśmy się przed kościołem to już się nie bałem.”
Kuba W. 3 d
„W czasie przyjęcia sakramentu Eucharystii poczułem, że nie mam pustki w
sercu. Czułem w nim Pana Jezusa.”
Maks P. 3 c
„Pamiętam, że jak przyjęłam Pana Jezusa do swego serca, to tak zabiło mi serce
ze szczęścia i radości. Spowiedź świętą też bardzo pamiętam, byłam przedostatnią
dziewczynką i spowiadałam się u Księdza Proboszcza.”
Patrycja 3 c
„Kiedy dostałem Komunię Świętą byłem bardzo radosny.”
Mikołaj 3 c
„Bardzo przeżywałem spowiedź św. Cieszyłem się, że przyjąłem Ciało i Krew
Pana Jezusa.”
Miłosz 3 c
„Przeżywałem wielką radość, jak zobaczyłem swoją rodzinę na Komunii Świętej.
Bardzo bałem się, jak to wyjdzie, ale wyszło idealnie. Jak śpiewałem, to wcale nie
czułem wstydu.”
Witold 3 c
„Jestem szczęśliwa, że Jezus gości w moim sercu. Przyjęłam Komunię Świętą !”
Agnieszka 3 c
„Przyjęłam pierwszy raz Komunię Świętą i jestem szczęśliwa, że w moim sercu
mam Boga.”
Natalia M. 3 c
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Odpust Parafialny
8. maja o godz. 18.00 uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i homilię
wygłosił Ksiądz Biskup Andrzej Suski. Uroczystości odpustowe zakończyła procesja
z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła i dziękczynne Te Deum.

Grudziądzki Budżet Obywatelski 2016 - okręgu 9 "Rządz"
Wyniki głosowania
Zwyciężył nasz projekt: Rewitalizacja ogrodu św. Katarzyny oraz terenu przyległego do kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Grudziądzu.
Wnioskodawca Zdzisław Łagoda, wartość - 95 755,31 zł, ilość głosów - 703, - tj.
49,44% oddanych głosów.
Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w głosowaniu.
Szczególne podziękowanie inicjatorom i wykonawcom projektu.
Serdeczne Bóg zapłać.
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Poniedziałek 23 maja
8

Poniedziałek 30 maja

00

18

00

8

00

18

00

1. + Edi Bauera (w miesiąc po śmierci)
2. ++ Andrzeja Dyksa (5. r. śm.) i
rodziców z obojga stron

8

00

18

00

8

00

18

00

Wtorek 24 maja

00

18

00

1. + Hanny Warzyńskiej (4. r. śm.)
2. ++ Kazimierza Grabowskiego i żony
Krystyny

7

30

9

30

18

00

8

00

18

00

Środa 1 czerwca

Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo
dla rodziny, parafii, Ojczyzny i za
kapłanów
1. Msza św. z udzieleniem Sakramentu
Bierzmowania
2. + Henryka

8

00

18

00

8

00

18

00

8

00

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

18

00

+ Henryka Wiśniewskiego (gregor.)

Czwartek 26 maja
++ Elżbiety i Andrzeja Dziedzic
++ rodziców Marii i Alojzego oraz
dziadków i zmarłych z rodziny z obojga
stron Msza św. przy III ołtarzu procesji

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i dary Ducha Świętego dla
Małgorzaty (w dniu urodzin)

00

18

00

++ Tadeusz a Torłop i rodzic ów z obojga
stron

7

30

9

1. + Henryka Wiśniewskiego (gregor.)
2. +Tomasza Kozłowskiego (15. r. śm.)
+Anny Szynkielewicz (15. r.rśm.)

Piątek 3 czerwca

Sobota 28 maja
8

1. + Henryka Wiśniewskiego (gregor.)
2. + Janusza Radzimińskiego (3. r. śm.)

Czwartek 2 czerwca

Piątek 27 maja
++ Benedykta, Romana, Rafała (w
rocznicę śmierci)

++ Henryka i Bernarda

Wtorek 31 maja

Środa 25 maja
8

22.05.2016

Sobota 4 czerwca
Wynagrodzenie MB za grzechy
popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu
Sercu

8

00

18

00

++ Władysławy, Franciszka, Romana
Janc i Renaty Gil

7

30

+ Krystyny Śliwińskiej

30

++ Romualda Przybył (5. r. śm.) i
zmarłych z rodziny

9

30

W 23. r. ślubu Iwony i Jerzego

11

00

++ Antoniego Heina (10. r. śm.) i
zmarłych z rodziny

11

00

+ Henryka Wiśniewskiego (gregor.)

12

30

++ Eugenii i Henryka Grzędzickich

12

30

++ z rodziny Pękałów, Stypułów i
Hagenau

18

00

+ Mieczysława Przerackiego (1. r. śm.)

18

00

O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla
Przemka i Kacpra z ok. urodzin

Niedziela 29 maja

1. + Renaty Urbanowskiej (8. r. śm.)
2. + Henryka Wiśniewskiego (gregor.)

Niedziela 5 czerwca
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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)
22.05.2016 – Uroczystość Najświętszej Trójcy
24.05.2016 – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych
25.05.2016 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania; godz. 18.00
26.05.2016 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
Msze święte 7.30, 9.30, 18.00, oraz przy III ołtarzu w czasie procesji
Procesja Eucharystyczna po Mszy św. o godz. 9.30 , ulicami osiedla (Stary Rządz)

26.05.2016 – Dzień Matki
29.05.2016 – IX Niedziela Zwykła
31.05.2016 – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Rocznica Ingresu Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego (1992)
01.06.2016 – Dzień Dziecka
02.06.2016 – Zakończenie oktawy Bożego Ciała, błogosławieństwo wianków i ziół
03.06.2016 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek miesiąca)
04.06.2016 – Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Do końca maja zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30.
Od 1 czerwca zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe – nabożeństwa ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa w łączności z wieczorną Mszą św.
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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