12 czerwca 2016

Nr 11C (332) 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

12.06.2016 XI NIEDZIELA ZWYKŁA
Będzie go bardziej miłował (Łk 7,42)
Król Dawid z pokorą przyjął słowa proroka Natana, który przekonał go, że jego
postępek względem Uriasza i Batszeby był grzeszny. Musiał mówić do niego wprost:
„Zabiłeś mieczem Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę”. Król przyznał się
do cudzołóstwa i śmierci wojownika. Uznał swoją winę wobec Boga.(2 Sm 121. 710.13).
Święty Paweł poucza nas o usprawiedliwieniu przez wiarę. W chwili otrzymania
sakramentu chrztu staliśmy się wolni względem Prawa mojżeszowego – umarliśmy
dla tego Prawa. Symbolem tej śmierci jest obmycie w wodzie chrztu (zanurzenie).
W ten sposób odrzuciliśmy grzeszny świat. Za św. Pawłem możemy powtórzyć:
„Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus”. Dlatego nie lekceważymy tak wielkiej miłości
i łaski, którą otrzymaliśmy na chrzcie. (Ga 2,16.19-21).
Owa kobieta z Ewangelii miała już zszarganą opinię, bowiem uznawano ją za
grzesznicę. Zapewne sama sobie na taką opinię zasłużyła. Ale to właśnie ona
również sama z siebie udała się do Jezusa, aby poprzez gest namaszczenia i
całowania nóg uniżyć się przed Panem i w ten sposób wyrazić pragnienie oczyszczenia duszy. Jej silna wiara sprawia, iż Pan odpuścił jej liczne grzechy. Przypowieść
o wierzycielu i jego dwóch dłużnikach wzmacnia nauczanie Jezusa. (Łk 7,36-8,3)
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19.06.2016 XII NIEDZIELA ZWYKŁA
A wy za kogo Mnie uważacie? (Łk 9,20)
Coraz więcej ludzi (wierzących, niewierzących, obojętnych) uważa, że wiara jest
sprawą prywatną. Coraz częściej nie dyskutuje się na temat wiary podczas różnych
spotkań. Na szczęście coraz więcej młodych nie wstydzi się przyznać do Chrystusa.
Z radością oczekujemy na spotkanie młodych z papieżem Franciszkiem – tym razem
na naszej polskiej ziemi.
Naśladujemy w tym zaangażowaniu samego Piotra Apostoła, który uznał Mistrza
za Pomazańca Bożego (hebr. Mesjasz; gr. Chrystus). Pan potwierdza tę prawdę
i zakazuje uczniom ujawniać ją innym ludziom.(Ewangelia Łk 9,18-24)
Nie tylko młodym, ale nam wszystkim potrzebne jest zaangażowanie
w ewangelizację na miarę proroka Zachariasza. (Za 12,10-11). Pomaga nam w tym
świadectwo św. Pawła. Na podobieństwo Galatów przez chrzest już zostaliśmy
włączeni w Chrystusa, przyoblekliśmy się w Niego. Zmieniła się nasza wewnętrzna
szata. Nie dzielimy się już na Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Słowaków, Czechów,
Niemców, Szwedów i Polaków. Nie akceptujemy miary zamożności lecz wszyscy
jesteśmy równi w duchu, wszyscy wolni w Chrystusie. Przynależność do Jezusa
Chrystusa jest nową jakością duchową. Ochrzczeni w Chrystusie są dla świata kimś
zupełnie nowym – są dziećmi Bożymi zjednoczonymi w Chrystusie. W tym przypadku
przynależność do Abrahama (dziedziczenie) traci już sens. Liczy się bowiem nowe
stworzenie – w Chrystusie. (Ga 3,26-29).
„A więc wierz tak, jak wierzył Piotr, abyś i ty był błogosławiony i zasłużył usłyszeć
bo ciało i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec mój, który jest w niebie. Ciało bowiem
i krew mogą objawiać tylko to, co ziemskie, kto jednak duchem mówi o tajemnicach,
nie opiera się na tym, co ciało i krew mu podają, lecz na natchnieniu Bożym” (św. Ambroży).

„Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas…”
W środę, 25 maja, podczas Mszy św. o godz. 18.00, 42 młodych (i nieco starszych) naszych Parafian otrzymało dary Ducha Świetego w Sakramencie
Bierzmowania. Sakramentu dojrzałości udzielił im Ksiądz Biskup Józef Szamocki.
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Po dziewięciomiesięcznym przygotowaniu doszli oni do końca pewnego etapu
w swoim życiu, ale i do początku następnego – swojego dojrzałego życia
chrześcijańskiego. Na początku rodzice, podkreślając ogromne trudności w
wychowaniu dzisiejszej młodzieży, poprosili Księdza Biskupa, o umocnienie ich
pociech Bożym błogosławieństwem i darami Ducha. Liturgia została przygotowana
przez samą młodzież. Również oni w darach ofiarnych złożyli symbole darów Ducha,
które przyjęli, ofiarę na toruńskie Seminarium Duchowne oraz kustodię do przechowywania Najświętszego Sakramentu jako dar dla parafii.
Pod koniec liturgii młodzież podziękowała za posługę Biskupa Józefa, dzięki
której otrzymali tak cenne dary. Na prośbę młodych Ksiądz Biskup poświecił im
pamiątkowe krzyże.
ks. Andrzej
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Festyn Parafialny
W radosnej atmosferze upłynęło popołudnie niedzieli (22. maja) w naszej parafii.
A wszystko to za sprawą corocznego Festynu Parafialnego, który zgromadził na
przykościelnym placu sporą liczbę Parafian i Sympatyków naszego kościoła oraz
mieszkańców Grudziądza.
Cała zabawa rozpoczęła się o godz. 14.00 od wspólnych tańców i koncertu naszej
scholki parafialnej.
Dużą popularnością cieszył się mecz piłki nożnej, który chwilę po godz. 15.
rozegrany został na pobliskim Orliku. Naprzeciw siebie stanęli księża wikariusze
wspierani przez swoich kolegów z innych parafii (ks. Patryk z Tarpna i ks. Mateusz
z parafii Wniebowzięcia NMP) oraz parafianie. W bramkach stanęli w potrojonej sile
lektorzy naszej parafii. Mecz, choć wyrównany w walce i zaangażowaniu, zakończył
się zwycięstwem Parafian i to aż 3 do 0. Tym co było w tym meczu wyjątkowe były
stroje, w których grali zawodnicy.
Przez całe popołudnie czas umilały śpiewy naszej scholki parafialnej i osiedlowego kabaretu. Zabawy proponowane przez bractwa rycerskie z Grudziądza i okolicy
cieszyły się dużą popularnością, zwłaszcza wśród dzieci. Organizatorzy cały czas
serwowali smaczne kiełbaski, naleśniki i nie tylko. Przez całe popołudnie trwała też
kwesta parafialna.
Po godz. 17 rycerze zaprezentowali rekonstrukcję bitwy nad jeziorem Rządz,
która stoczona została latem 1243 lub w lutym 1244 roku, pomiędzy Prusami a
wojskami zakonu krzyżackiego.
Ostatnim zaplanowanym punktem był koncert i pokaz tańców zespołu polonijnego
„Mara” z Maria Górka na Białorusi.
A na koniec pojawiła się niespodzianka. Do niemal godziny 21 przygrywał i śpiewał
pan Paweł z Nowego Miasta Lubawskiego. Był to czas na dalszą zabawę i taniec.
Chętnie wzięli w niej udział księża oraz parafianie niezależnie od wieku (co widać na
zdjęciach).
Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom (zwłaszcza Pani Marii Majce
koordynującej wszystkie przygotowania), którzy jak co roku chętnie zaangażowali się
w przygotowanie festynu. To dzięki nim mogliśmy też wziąć udział w tak wielu fantastycznych atrakcjach. Słowa uznania także dla młodzieży ze wspólnoty „Grzesznicy
Staśka” oraz dla ministrantów i lektorów za przygotowanie i posprzątanie placu
przykościelnego. Ale dziękujemy też tym, którzy uczestniczyli w tym radosnym dniu
dla naszej parafii.
Do zobaczenia za rok!
ks. Andrzej
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Uroczystość Bożego Ciała
Boże Ciało to najwspanialsza z okazji do uczczenia Chrystusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie. Jak co roku przez ulice naszego osiedla przeszła
procesja eucharystyczna. Procesja rozpoczęła się po Mszy św. sprawowanej przez
Ks. Proboszcza. Przy czterech ołtarzach rozważaliśmy usłyszane teksty Ewangelii
i modliliśmy się Suplikacjami. Przy trzecim ołtarzu na skarpie przy ul. Łęgi została
odprawiona Msza św., której przewodniczył Ks. Proboszcz w koncelebrze księży
wikariuszy, a homilię wygłosił ks. Andrzej.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uroczystego przebiegu procesji: tym, którzy przygotowali ołtarze, dziewczynkom sypiącym kwiatki, Służbie Liturgicznej, Panu Andrzejowi i Panu Januszowi
niosącym chorągwie, feretrony i baldachim, wszystkim, którzy przyozdobili okna
swoich mieszkań. Dziękujemy także Straży Miejskiej za bezpieczny przebieg
procesji.

Codziennie w oktawie Bożego Ciała
uczestniczyliśmy w Mszy św. i procesji
z Najświętszym Sakramentem wokół
naszego kościoła. Ksiądz Proboszcz po
uroczystości zakończenia oktawy Bożego
Ciała poświęcił zioła, kwiaty i wianków,
które przynieśliśmy do kościoła.
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Poniedziałek 13 czerwca

Poniedziałek 20 czerwca
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+ Ewę Korzec (intencja popogrzebowa)
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+ Henryka Wiśniewskiego (gregor.)
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1. Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata
2. + Henryka Wiśniewskiego (gregor.)
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Wtorek 14 czerwca

1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
koleżanki Oli w dniu jej 70-tych urodzin
2. + Henryka Wiśniewskiego (gregor.)

1. + Henryka Wiśniewskiego (gregor.)
2. ++ Adama Tisslera i zmarłych
rodziców z obojga stron
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+ Henryka Wiśniewskiego (gregor.)

Piątek 24 czerwca

1. + ks. kanonika Janusza Majewskiego
(intencja od Parafian)
2. + Henryka Wiśniewskiego (gregor.)

Sobota 18 czerwca
00

1. O obfitość darów Ducha Świętego,
opiekę Matki Bożej dla księży Sławka i
Andrzeja w rocznice ich święceń
kapłańskich (intencja od Parafian)
2. + Henryka Wiśniewskiego (gregor.)

Czwartek 23 czerwca
00

Piątek 17 czerwca

8

1. + Henryka Wiśniewskiego (gregor.)
2. W intencji ks. Andrzeja Kowalskiego (z
okazji rocznicy święceń kapłańskich)

Środa 22 czerwca

Czwartek 16 czerwca

00

1. + Henryka Wiśniewskiego (gregor.)
2. ++ Gertrudy Sobolewskiej (10. r. śm.) i
zmarłych z rodziny

Wtorek 21 czerwca

Środa 15 czerwca
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+ Henryka Wiśniewskiego (gregor.)

Sobota 25 czerwca
8

00
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00

++ Anny (7. r. śm.) i Romana Rebela
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30

30

+ Bernarda
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30

11

00

+ Władysława Jurasa

11

00
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30

++ Elżbiety Świszczorowskiej i rodziców
z obojga stron
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30

18

00

+ Henryka Wiśniewskiego (gregor.)

18

00

+ Henryka Wiśniewskiego (gregor.)

Niedziela 19 czerwca

Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo
dla rodziny, parafii, Ojczyzny i za
kapłanów
1. ++ Stanisława Panieczko (1. r. śm.)
2. ++ rodziców Julianny i Jana
Zielińskich, dziadków Marcela i Jana
Pońkiewskich

Niedziela 26 czerwca

Strona 7

+ Henryka Wiśniewskiego (gregor.)
++ Klary (9. r. śm.), Franciszka, Jana
oraz zmarłych z rodziny Dłużewskich i
Wesslów
+ Marka Wierzbickiego
++ Zofię, Bronisława i Mariana
Zielińskich, Jadwigę i Józefa
Dombrowskich oraz zmarłych z rodziny z
obojga stron
++ Henryka Platowskiego (20. r. śm.) i
Wiktorii Klucznik
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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)
Uwaga.

W

czasie

wakacji

biblioteka

nie

będzie

czynna.

12.06.2016 – XI Niedziela Zwykła
19.06.2016 – XII Niedziela Zwykła
20.06.2016 – Międzynarodowy Dzień Uchodźcy (modlimy się za tych,
którzy musieli opuścić swoją ojczyznę)
24.06.2016 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
29.06.2016 – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Radosnych,
bezpiecznych wakacji...
z Panem Bogiem

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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