14 maja 2017

Nr 11A (346) Rok XX

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

14.05.2017 V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Domownicy Boga (J 14, 1-12)
Święty Paweł w Liście do Filipian pisze: Nasza [...] ojczyzna jest w niebie (Flp 3,
20). Sam Jezus natomiast zapewnia nas w dzisiejszej Ewangelii, że dla każdego
z nas przygotuje w niej mieszkanie. Jesteśmy więc współobywatelami na równi ze
świętymi i domownikami Boga (Ef 2, 19).
Jezus zaprasza nas dzisiaj do siebie. Do domu swojego Ojca. Do przyjaźni ze
sobą. To jednak oznacza wybór określonej drogi w życiu. Drogi, którą wyznacza
nauczanie Jezusa, Jego przykazania i przykład Jego życia. Musimy więc zacząć od
poznania Jezusa, od zasłuchania i zapatrzenia się w Niego. Już samo poznawanie
Go wprowadza nas we wspólnotę z Bogiem Ojcem, czyli do Nieba. Warto poświęcić
wszystko, by to osiągnąć.
Problem w tym, że tak trudno
uwierzyć nam we wspaniałość owoców uczestnictwa
w życiu Trójcy Przenajświętszej bez doświadczenia tego
na własnej skórze. Dlatego
trzeba najpierw uwierzyć
Jezusowi i spróbować żyć jak
On. Szybko przekonamy się,
jakie to jest niesamowite.
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Zostaliśmy obdarzeni niesamowitą godnością, Bóg dał nam udział w swoim
życiu. Jezus natomiast jest tym, który wprowadza nas do tego życia, gdyż On jest
drogą i prawdą, i życiem. Naszym zadaniem jest kroczyć za Nim i wierzyć w to, że
wypełni On to, co zapowiedział. Jako domownicy Boga nie musimy obawiać się
niczego, gdyż On stanął po naszej stronie. Wiara, którą pragnie w nas pogłębiać
wyda swoje owoce. Choć często powątpiewamy w siłę swojej wiary, pamiętajmy, że
On jest gwarantem i tam gdzie niedomagamy, On nas wspomaga.
Jezu Chryste, uczyń z nas godnych domowników Boga. Niech nasze czyny
dają świadectwo naszego chrześcijaństwa.

21.05.2017 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Innego Pocieszyciela da wam (J 14, 15-21)
Jezus odchodząc do Ojca obiecuje uczniom Ducha Świętego Pocieszyciela.
W języku greckim określany jest On słowem „parakletos”, „Paraklet”, co etymologicznie oznacza „wezwany obok”.
Funkcja Parakleta polega na pomocy w potrzebie. Stąd słowo to przetłumaczono
na łacinę jako „adwokat”. Adwokat broni czyjejś sprawy, honoru, prawa. Jednak
określenie to w stosunku do Ducha Pocieszyciela jest zbyt zawężone i często
rozumiane w kategoriach sądowniczych. Stąd jeszcze inne tłumaczenia słowa
„Paraklet”: wspomożyciel, obrońca, pośrednik, doradca, pocieszyciel, Ten, który
staje z Tobą ramię w ramię i zawsze jest przy tobie… Każde z nich oddaje pewien
aspekt działania Ducha Świętego.

Strona 2

Chrystusowy Ordynans

14.05.2017

Uogólniając, Parakletem jest osoba, którą wzywa się w chwilach zwątpienia,
kryzysu, problemów, ciemnej nocy…, która umie pocieszyć i udzielić wsparcia.
Paraklet jest bliskim przyjacielem. „Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia” – mówi
Syracydes (Syr 6, 16). Nie można mieć wielu bliskich przyjaciół. Stąd „przyjaźń z
Parakletem” może być mądrym wyborem, „lekarstwem” na wiele trudności i pogmatwanych problemów życia.
Duchu Święty, Tobie oddajemy się w całości. Pomóż nam współpracować
z Tobą, abyśmy miłość do Boga, którą wyznajemy, potwierdzali naszymi
czynami.

I KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ PARAFII
1 maja był niezwykle ważnym dniem dla grupy 120 dzieci z naszej parafii, które po
wielomiesięcznych przygotowaniach tego właśnie dnia po raz pierwszy przystąpiły
do Komunii Świętej.
W ten piękny, słoneczny i niezwykle radosny dzień dzieci wraz ze swoimi rodzicami, rodzicami chrzestnymi oraz najbliższymi członkami swoich rodzin zebrały się
na placu przed kościołem o godz. 10:45, skąd zostały uroczyście wprowadzone do
kościoła aby uczestniczyć we Mszy Świętej o godz. 11:00, której przewodniczył
ks. Proboszcz a kazanie wygłosił ks. Sławomir, który od wielu miesięcy czuwał nad
dobrym przygotowaniem dzieci do tego szczególnego dnia w ich życiu.
W procesji z darami dzieci pierwszokomunijne oprócz świecy, chleba, kwiatów
i darów Eucharystycznych złożyły również ofiarę pieniężną w wysokości 4800 zł na
kolejny witraż w naszym kościele, który zostanie zamontowany już w czerwcu.
Kolejnym a zarazem najważniejszym momentem uroczystości było przeistoczenie przyniesionych do ołtarza darów eucharystycznych - chleba Eucharystycznego
oraz wina i wody w Ciało i Krew Pana Jezusa oraz wyczekiwany przez wszystkie
dzieci od wielu miesięcy moment przystąpienia po raz pierwszy do Komunii, kiedy to
po raz pierwszy żywy Pan Jezus zamieszkał w ich młodych sercach.
W tygodniu po uroczystości I Komunii Świętej dzieci uczestniczyły codziennie
(oprócz święta 3 maja i niedzieli – 7 maja) w Mszach Świętych o godz. 18:00, świętując swój Biały Tydzień w trakcie którego były codziennie nauczane przez księży
o ich dalszej drodze jaka czeka na nich w kościele m.in. codziennej modlitwie,
budowaniu relacji z Jezusem, praktyce 9 pierwszych piątków miesiąca czy posłudze
w kościele jako ministranci albo uczestniczki scholki.
Dzieci swój Biały Tydzień zakończyły w poniedziałek – 8 maja – dzień naszego
odpustu parafialnego.
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Wszystkim parafianom, Panu kościelnemu, a szczególnie rodzicom składamy
serdeczne podziękowania za pomoc w sprzątaniu oraz zakup dekoracji i kwiatów do
kościoła, a wszystkim dzieciom, które przystąpiły w tym roku do I Komunii życzymy
aby ta radość pierwszego spotkania z Panem Jezusem rozkwitała w Waszym życiu
i prowadziła do życia z Nim w prawdziwej przyjaźni.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO KSIĘŻE
PROBOSZCZU...
5 maja w naszej wspólnocie parafialnej radośnie obchodziliśmy imieniny naszego
Proboszcza – ks. kanonika Waldemara Deutera. Na Mszy Świętej o godzinie 18:00
odprawianej w intencji ks. Proboszcza modliliśmy się o wszelkie potrzebne łaski
i Boże błogosławieństwo na dalszej drodze kapłańskiej dla solenizanta.
Mszę Świętą zakończyliśmy oficjalnym złożeniem życzeń wszystkiego co najlepsze, Bożego błogosławieństwa na drodze kapłańskiej oraz satysfakcji z zarządzania
naszą parafią oraz wręczeniem bukietu kwiatów.
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STANISŁAWIE, BĄDŹ PRZEZ WIEKI
POŚREDNIKIEM ŁASK U BOGA
8 maja to dzień liturgicznego wspomnienia św. Stanisława Biskupa i Męczennika,
patrona Polski oraz patrona naszej parafii. Jest to zatem dzień naszego odpustu
parafialnego, który w tym roku świętowaliśmy na uroczystej Mszy Świętej o godzinie
18:00 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bp. Andrzeja Suskiego – ordynariusza diecezji toruńskiej. Podczas naszej uroczystej sumy odpustowej obok bardzo
licznie zgromadzonych parafian zebrali się również proboszczowie wszystkich
grudziądzkich parafii.
Na początku odpustowej Mszy Świętej Ksiądz Biskup został oficjalnie powitany
w imieniu wszystkich parafian i poproszony o modlitwę w intencji naszej wspólnoty
parafialnej.
Podczas wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup bardzo szeroko omówił jakimi
cechami powinien charakteryzować się Dobry Pasterz odnosząc to zarówno do
wzoru jakim jest oczywiście Jezus Chrystus ale również nawiązując do duchowego
testamentu Świętego Pawła jaki mogliśmy usłyszeć w pierwszym czytaniu mówiącym
o postawie wybranych do przewodniczenia ludowi czyli Biskupów i wszystkich
kapłanów.
Ksiądz Biskup w dalszej części kazania jasno ukazał, że patron naszej parafii, Św.
Stanisław w swojej postawie był również dobrym pasterzem, ponieważ w całym
swoim życiu pozostał wierny Chrystusowi, Ojczyźnie, wartościom i swojemu ludowi
bowiem jak zauważył Ksiądz Biskup „Dobry Pasterz prędzej swoje życie odda niż
pozwoli odejść owcom”. W końcowych słowach homilii Ksiądz Biskup zachęcał
abyśmy na wzór Świętego Stanisława zawsze potrafili być wierni Chrystusowi,
Ojczyźnie i wartościom chrześcijańskim.
Naszą uroczystą Mszę odpustową zakończyliśmy podziękowaniami Księdza
Proboszcza, w których wspominał przypadającą w tym roku 30. rocznicę powstania
naszej parafii oraz dziękował Księdzu Biskupowi za Jego 25-letnią obecność w historii naszej wspólnoty. Po słowach podziękowań odmówiliśmy przed Najświętszym
Sakramentem Litanię do Św. Stanisława po czym wyruszyliśmy w procesji
Eucharystycznej wokół kościoła.

MAJ MIESIĄCEM MARYJNYM
W Polsce tradycja nabożeństw majowych sięga XIX wieku i na tle zaborczych
najeźdźców stały się wyznacznikiem katolickiej polskości. Gdy w 1837 r. dotarły one
do nas z Zachodniej Europy, bardzo szybko zaczęły się upowszechniać w wielu
stronach kraju, choć jeszcze nieformalnie. Dopiero w 1852 r., po raz pierwszy oficjalnie nabożeństwo majowe odprawiano w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po
30 latach trafiło ono już do wszystkich parafii i stało się bardzo popularne.
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Nabożeństwo to jest pochwalnym hymnem ku czci Bogarodzicy, w miesiącu Jej
poświęconym, kiedy w Litanii Loretańskiej wysławiamy Ją przeróżnymi tytułami
prosząc, by była dla nas wędrowców na ziemi, najlepszą Matką.
Jak zauważyliśmy, centralnym punktem nabożeństwa majowego jest odśpiewanie
Litanii Loretańskiej, poprzedzonej i zakończonej pieśniami maryjnymi zwykle przed
wystawionym Najświętszym. Pieśni te są wytworem wielowiekowej wiary ludu Bożego
i jego przywiązania do Matki Jezusa Chrystusa. Litania Loretańska, z kolei, jest formą
wyrażenia zawierzenia Matce Bożej i powierzenia Jej różnych codziennych spraw
w celu orędownictwa u Jej Syna.
Pod pojęciem więc „litanii” należy rozumieć prywatną lub publiczną modlitwę
błagalną, złożoną z wielu inwokacji skierowanych do Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha
Świętego, Matki Bożej lub świętych, połączoną z wezwaniami o ich wstawiennictwo
i opiekę.
Na Litanię Do Matki Bożej składają się wezwania skierowane do Boga w Trójcy
Jedynego, następnie 52 wezwania do Matki Bożej przyzywające Jej różne tytuły,
wreszcie trzy wezwania skierowane do Jezusa Odkupiciela. Wezwania do Matki Bożej
stanowią zasadniczy trzon Litanii Loretańskiej i dzielą się na trzy grupy:
-dogmatyczne, podkreślające miejsce Maryi w dziele zbawienia,
-historiozbawcze, uwypuklające Jej rolę w całej historii zbawienia
-eschatologiczne, wskazujące na Jej stan błogosławiony w niebie, stając się tym
samym gwarancją naszego przyszłego zbawienia oraz potężną Orędowniczką przed
Bogiem.
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Poniedziałek 22 maja

800 + Helena i Stanisław Gmińscy – greg. 30

800
1. + Stanisław Lesiak i zmarli rodzice z

1800

1800 obojga stron
2. + Felicja Malkowska (1 rocz. śm.)

Wtorek 16 maja

Wtorek 23 maja

800

800
+ rodzice Bronisława (k), Stanisław

1800 Guzek, brat Bolesław i siostra Marianna

1800 + Kazimierz Grabowski i żona Krystyna

Manista

Środa 17 maja

Środa 24 maja
+ Bernadetta Rydyger – intencja od

800 + syn Sebastian Rutkowski (7 rocz. śm.)

800 sąsiadów

1. + ks. kan. Janusz Majewski – intencja
od parafian

1. + Anna Lis

1800 2. O Boże błogosławieństwo i opiekę

1800 2. + Maria Szczechowska z okazji Dnia

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla
Alicji i jej rodziców

Matki

Czwartek 18 maja

Czwartek 25 maja
Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo

800 + Henryk Bełżek – intencja od sąsiadów

800 dla rodziny, parafii, Ojczyzny i za
kapłanów

1800

1. W 6 rocznicę śmierci Edward Grulla
oraz Eugeniusz i Cecylia Kacharscy i
rodzice z obojga stron
2. + Ewa Korzec (1 rocz. śm.) i rodzice z
obojga stron

1800

1. + Maria Kwiatkowska, Janina Żywiecka
2. W podziękowaniu za otrzymane łaski
z prośbą o Boże umocnienie na dalszej
drodze życia dla Magdaleny w dniu
imienin

Piątek 19 maja

Piątek 26 maja
+ O Boże Miłosierdzie i światło wiekuiste

800

800 dla Elżbiety Dziedzic i Andrzeja Dziedzic
+ Mąż Marek (2 rocz. śm.), zmarli rodzice

1800 Bronisława (k), Walenty, Bronisław (m)

1. + Helena Gasińska i Czesław

1800 2. + za mamę z okazji Dnia Matki

oraz zmarli z rodziny

Sobota 20 maja

Sobota 27 maja

800

800 + Jadwiga Małkiewicz i Irena Szubska
1. + W 1 rocznicę śmierci męża, syna i
wnuka Szymona Rynkowskiego

1. + Marian Rusoń (3 rocz. śm.), rodzice

1800 Janina i Bolesław Jóźwiak

1800 2. + Romuald Przybył ( 6 rocz. śm.) i

2. rezerwacja

zmarli z rodziny

Niedziela 21 maja

Niedziela 28 maja
+ Antoni Heyn (11 rocz. śm.) i zmarli z

730 Anna, Roman Rebela

730 rodziny

+ Elżbieta Łożewska z okazji urodzin i

+ Leokadia, Władysław Lamper i siostry

930 Salomea i Faustyna

930 zmarli z rodziny Korgul, Kamińskich,
Łukaszewskich

11 00 + Paweł Dolega

11 00 + Cecylia, Kazimierz Henning

+ Edmund Tadajewski (2 rocz.śm.) i

+ Urszula Wąsikowska z okazji Dnia

1230 zmarli z rodziny

1230 Matki

Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o

1800 Boże błogosławieństwo dla rodziny z

1800 + Mieczysław (m) Przeracki ( 2 rocz.śm.)

okazji 30 rocznicy ślubu Marzeny i Jacka
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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)

Wszystkich parafian gorąco zachęcamy do uczestnictwa
w nabożeństwach majowych,
które odbywają się codziennie o godz. 17:30
14.05.2017 – V NIEDZIELA WIELKANOCNA
16.05.2017 – Św. Andrzeja Boboli, patrona Polski
21.05.2017 – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
24.05.2017 – NMP Wspomożycielki Wiernych
26.05.2017 – Dzień Matki
W tym dniu pamiętajmy szczególnie w modlitwie o naszych matkach.
Prośmy o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla naszych żyjących mam a dla tych,
których nie ma już z nami, aby Dobry Pan obdarzył je życiem wiecznym.

15 maja na Mszy Świętej o godz. 18:00
pod przewodnictwem Księdza Biskupa
60 osób z naszej wspólnoty parafialnej
przyjmie sakrament Bierzmowania.
Otoczmy tych młodych ludzi swoimi modlitwami aby Duch Święty umocnił ich
swoimi darami do mężnego wyznawania wiary i umacniał na dalszej drodze życia.
Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grudziądzu,
ul. Konstytucji 3 Maja 45, 86-300 Grudziądz, tel. 564 630 777, www.parafia-rzadz.pl
Zespół redakcyjny biuletynu: Magdalena Rombalska, Jan Reichwald, Wiesława i Jerzy Siatkowscy.
Zapraszamy do współredagowania biuletynu.
Dziękujemy za dobrowolne ofiary przeznaczone na druk kolejnych numerów biuletynu.
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