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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

28.05.2017 WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Oto Ja jestem z wami (Mt 28, 16-20)
Spotkanie Jezusa z uczniami w Galilei jest
przekazaniem Jego testamentu. Testament wyraża
ostatnią wolę, ostatnie życzenie umierającego.
W naszej polskiej tradycji zawiera zwykle rozporządzenia finansowe i majątkowe. W kulturze
wschodniej testament ma również wymiar duchowy;
zawiera wskazania i mądrość duchową. Taki
testament pozostawiał Mistrz swoim uczniom.
Jezus, odchodząc do Ojca przekazuje również swój
testament, swoje ostatnie życzenie: „Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem”. Wolą Jezusa, Jego ostatnim
życzeniem jest, by uczniowie byli Jego świadkami
i depozytariuszami Jego nauki. Doświadczenie wniebowstąpienia posyła nas do
codzienności, w której mieszkamy i pracujemy. Powinniśmy nieść niebo tam, gdzie
jest ciemność, „piekło”, gdzie panują pustka i bezsens.
Nie jest łatwo być świadkiem Jezusa dziś. Ale w tej misji nie jesteśmy osamotnieni. Wspierają nas święci i męczennicy. Wspierają nas współcześni świadkowie,
ludzie głębokiej wiary i nadziei.
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A przede wszystkim jest z nami i prowadzi nas sam Jezus Zmartwychwstały
poprzez swego Ducha: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”.
Zastanówmy się dzisiaj jakim ja jestem świadkiem Jezusa? Czy inni, patrząc na
mnie i moje życie, zbliżają się do Jezusa, umacniają w wierze i nadziei, bardziej
kochają?
Jezu, wzbudź w naszych sercach troskę o misjonarzy i tych wszystkich,
którzy na różne sposoby głoszą Twoją naukę.

04.06.2017 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 19-23)
Po dramacie męki, śmierci (i związanego z tym kryzysu, zgorszenia krzyżem),
Jezus zmartwychwstały pociesza swoich przyjaciół. Uczniowie zebrani w Wieczerniku po śmierci Jezusa przeżywali niepokój graniczący z rozpaczą. Dopóki Jezus był
z nimi, mówił im, co mają czynić, działać, jak mają żyć. I nagle w Wielki Piątek
powstała pustka. Jak dalej żyć? Dla kogo żyć? Co robić? Największy lęk, największą
obawę przeżywa człowiek, który stracił perspektywę na przyszłość; stracił nadzieję.
W dramat uczniów wchodzi Jezus mimo zamkniętych drzwi. Zamknięte drzwi ani
strach uczniów ani inne formy samoobrony nie mogą Go powstrzymać. Również
żadna zamknięta, oddzielona od innych wspólnota nie może przeszkodzić
Zmartwychwstałemu, by wkroczył w jej środek i przemienił ją od wewnątrz. Chrystus
jest w stanie pokonać w człowieku i we wspólnocie każdą barierę. Może wejść mimo
zamkniętych drzwi serca i umysłu do każdego człowieka i usunąć wszystkie bariery
i przeszkody.
W Wieczerniku Jezus „tchnął”
i „powiedział im: Weźmijcie
Ducha Świętego”. Tę scenę
można porównać do „pierwszego
tchnięcia”, gdy Bóg w ogrodzie
Eden tchnął w Adama Ducha i
Adam ożył (Rdz 2, 4-7).
W Wieczerniku jesteśmy
świadkami nowego stworzenia.
Ludzie, w których wszystko było
wypalone, w których brak było
życia, zostają ożywieni, otrzymują Ducha Ożywiciela.
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Odtąd nie będą się obawiać Żydów ani przyszłości. Więcej, będą cieszyć się, iż
mogą cierpieć i umierać dla Jezusa. Duch Pocieszyciel czyni z uczniów nowych
ludzi, ludzi misji, głosicieli Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju – „nowe
stworzenie”. Pozwala uczniom żyć, działać, kochać – jak Jezus. Kiedy Jezus wlewa
w nas Ducha Świętego, możemy mówić, działać, kochać, jak On. Tchnienie Jezusa
jest tworzeniem nowej rzeczywistości - miłości.
Duchu Święty, oddajemy się dziś w Twoje ręce, prosząc abyś przenikał nas
i prowadził po drogach naszego życia. Naucz nas słuchać Twojego głosu
i rozpoznawać Twoje natchnienia.

PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO
15 maja w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy kolejne radosne wydarzenie - na Mszy Świętej o godz. 18:00 uczniowie klas III gimnazjum przyjęli sakrament bierzmowania. Uroczystość rozpoczęło oficjalne powitanie księdza biskupa
Józefa Szamockiego przed przedstawicieli rodziców młodzieży przystępującej do
bierzmowania i wyrażenie prośby o udzielenie tym młodym ludziom tego sakramentu.
W wygłoszonej homilii ksiądz biskup zwracającej się do młodzieży jasno i wielokrotnie zwracał ich uwagę na fakt, że od tej chwili przyjmując świadomie i dobrowolnie znamię daru Ducha Świętego stają się oni dorosłymi członkami wspólnoty
chrześcijańskiej i są odpowiedzialni za budowanie i wzrastanie Kościoła. Ksiądz
biskup zaznaczył również bardzo wyraźnie, że od tej pory młodzież, która przystępuje do sakramentu bierzmowania jest posłana w świat aby z pomocą Ducha
Świętego iść i przynosić owoc bowiem znamię Ducha Świętego jakie zostanie
odciśnięte na ich duszy będzie powodem ich późniejszego rozliczenia w momencie
stanięcie twarzą w twarz przed Bogiem. Można powiedzieć, że w swoich słowach
ksiądz biskup nawiązywał do niedawno wygłoszonego przemówienia papieża
Franciszka, który w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie nawoływał
młodzież do zejścia z wygodnej kanapy, założenia butów i ruszenia w świat do ludzi
aby głosić prawdę o Chrystusie i wziąć pełną odpowiedzialność za budowanie
wspólnoty Kościoła.
Po wygłoszonej homilii nastąpił najważniejszy moment ceremonii w której ksiądz
Proboszcz a następnie zebrani kandydaci do bierzmowania poprosili księdza
biskupa o udzielenie im sakramentu bierzmowania i odnowili swoje przyrzeczenia
chrzcielne. Po modlitwie zgromadzonych kapłanów i prośbie o zesłanie Ducha
Świętego i obdarzenie zgromadzonych Jego darami młodzież została namaszczona
olejem krzyżma i przyjęła imię wybranego przez siebie patrona.
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W procesji z darami
młodzież przystępująca do
sakramentu bierzmowania
złożyła w darze ofiarę na
Wyższe Seminarium
Duchowne w Toruniu oraz dla
naszej parafii nowy trójgłosowy gong mszalny, który będzie
służył nam przez wiele
kolejnych lat w najważniejszych momentach Mszy
Świętej.
Całość uroczystości
zakończyły podziękowania
młodzieży dla księdza biskupa
za udzielenie sakramentu oraz
dla księdza proboszcza oraz ks. Dawida za przygotowanie do przyjęcia sakramentu.
Uroczystości uświetnił piękny śpiew jednej z naszych parafianek– Agaty Misiak
wraz z zespołem, która również w tym dniu przyjęła sakrament bierzmowania.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości. Serdeczne podziękowania dziękujemy do młodzieży oraz ich
rodziców za złożony dar oraz aktywne włączenie się w przebieg uroczystości.
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Otaczajmy swoimi modlitwami tych młodych ludzi, którzy przyjęli sakrament
bierzmowania aby dali się prowadzić Duchowi Świętemu, przynosili w swoim życiu
Jego owoce oraz zgodnie ze słowami księdza biskupa wzięli odpowiedzialność za
aktywne budowanie wspólnoty Kościoła.

REMONT CHODNIKA W OGRODZIE
ŚW. KATARZYNY
W najbliższych miesiącach teren wokół naszego kościoła po raz kolejny wypięknieje. Stanie się to dzięki oddaniu przez naszych parafian wystarczającej ilości
głosów na jeden ze zgłoszonych przez nas projektów do tegorocznego budżetu
obywatelskiego. Spośród dwóch zgłoszonych przez naszych parafian projektów
wygrał jeden – złożony przez Pana Zdzisława Łagodę o nazwie ,,Remont nawierzchni
chodnika w ogrodzie Św. Katarzyny.
Dzięki oddaniu przez mieszkańców naszego osiedla 607 głosów na ten projekt
wokół naszego kościoła - w przylegającym do niego ogrodzie św. Katarzyny
powstanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej.
Wszystkim, którzy oddali głosy na zgłoszone projekty składamy serdeczne
podziękowania i wyrazy wdzięczności za Waszą troskę o dalsze budowanie i upiększanie naszego kościoła i terenu wokół niego.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
KSIĘŻE DAWIDZIE
31 maja nasz wikariusz, ks. Dawid Szymaniak będzie obchodził swoje 37. urodziny.
Z tej okazji drogiemu księdzu Dawidowi życzymy zdrowia, radości w każdym dniu,
satysfakcji z pełnionej posługi, wytrwałości na dalszej drodze kapłańskiej i co najważniejsze Bożego błogosławieństwa na każdy dzień i nieustannej opieki Matki
Najświętszej – opiekunki kapłanów.
Jednocześnie pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za ofiarną i owocną
posługę w naszej wspólnocie parafialnej. Niech dalsza posługa w naszej parafii daje
Ci, drogi księże Dawidzie dużo radości i satysfakcji a my zapewniamy, że będziemy
Cię otaczali Cię naszymi modlitwami dziękując Bogu za dar Twojego życia i pięknego
kapłaństwa oraz wypraszając dla Ciebie wszelkie potrzebne łaski.
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ZAPROSZENIE NA DIECEZJALNE
DNI MŁODZIEŻY
Wszystkich młodych nie tylko ciałem ale i duchem zapraszamy na wyjazd na
Diecezjalne Dni Młodzieży, które odbędą się w dniach 20 – 23 lipca w Hartowcu pod
hasłem ,,Nie możemy żyć bez Eucharystii”.
W programie m.in. koncert zespołu Siewcy Lednicy oraz rapera Tau, nabożeństwa,
świadectwa, konferencje, tańce lednickie, dzielenie się wiarą i co najważniejsze
oczywiście Eucharystia.
Osoby chętne na wyjazd mogą zapisywać się u ks. Sławka Sobierajskiego. Koszt
wyjazdu na 4 dni wynosi 70 zł.

SREBRNY JUBILEUSZ KSIĘDZA PROBOSZCZA
6 czerwca nasz proboszcz, ks. kanonik Waldemar Deuter będzie obchodził
25. rocznicę swoich święceń kapłańskich.
Z tej okazji drogiemu księdzu proboszczowi życzymy wielu kolejnych,
owocnych i dających satysfakcję lat
w posłudze kapłańskiej.
Niech dobry Bóg obdarzy Cię wszelkimi łaskami potrzebnymi łaskami a
Najświętsza Maryja Panna nieustannie
oręduje za Tobą i ma Cię w swojej
macierzyńskiej opiece.
My, jako wdzięczni parafianie zapewniamy, że będziemy Cię otaczać
naszymi modlitwami i wspierać w budowaniu i umacnianiu naszej wspólnoty
parafialnej.
Wszystkich chętnych parafian
zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą
z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich
księdza proboszcza, która odbędzie się
6 czerwca (wtorek) o godz. 12:00 w Katedrze Św. Janów w Toruniu.
W programie wyjazdu po Mszy Świętej zwiedzanie toruńskiej starówki oraz wizyta
w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.
Koszt wyjazdu – 20 zł. Zapisy na wyjazd w zakrystii.
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Poniedziałek 29 maja

Poniedziałek 05 czerwca

800

18

00

800
1. + Tadeusz Torłop i rodzice z obojga
stron
2. Z podziękowaniem i prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Małgorzaty w dniu
urodzin

1800 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 5

Wtorek 30 maja

Wtorek 06 czerwca

+ Bernadeta Rydygier – intencja

800 popogrzebowa

800 + Bartosz Bełzak - popogrzebowa

1800 + Bernard

1800 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 6

Środa 31 maja
8

Środa 07 czerwca

00

1800

8
1. + Jacek Żywiecki
2. + rodzice Felicja, Stanisław
Wiśniewscy i brat Ryszard

00

1800 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 7

Czwartek 01 czerwca
8

Czwartek 08 czerwca

00

1800

28.05.2017

8
1. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 1
2. + Janusz Radzimiński (4 rocz. śm.)

00

1. + Marek Szypliński (5 rocz. śm.)

1800 2. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 8

Piątek 02 czerwca

Piątek 09 czerwca

800

800
1. Zadośćuczynienie za grzechy nasze i

1. + Weronika Suchomska (1 rocz. śm.)

1800 całego świata

1800 2. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 9

2. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 2

Sobota 03 czerwca

Sobota 10 czerwca

Wynagrodzenie Matce Bożej za grzechu

800 popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu

800 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 10

Sercu
1. + Przemysław Kozioł (1 rocz. śm.)

1800 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 3

1800 2. + Roman, Wiesław i rodzice Krystyna,
Stanisław i siostra Maria

Niedziela 04 czerwca
7

30

Niedziela 11 czerwca
7

+ Franciszka (k), Edmund Bogdan
1. + Jerzy Zdrojewski (15 rocz.śm.)
2. Z podziękowaniem i prośbą o Boże

930 błogosławieństwo w 30 rocznicę ślubu

30

+ Kazimierz Szumotalski (14 rocz. śm.)

930 + Jadwiga i Stanisław Tomaszewscy

Wioletty i Sławomira Ziółkowskich

11

00

11 00 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 11

+Renata Urbanowski

Z okazji 25. Rocznicy święceń

1230 + Krystyna Śliwińska (w rocznicę śmierci)

1230 kapłańskich księdza Proboszcza

1800 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 4

1800
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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
28.05.2017 – Wniebowstąpienie Pańskie
31.05.2017 – Nawiedzenie NMP
01.06.2017 – Dzień Dziecka. W tym otaczajmy naszymi modlitwami wszystkie dzieci, zwłaszcza te wychowujące się w rozbitych rodzinach, żyjące w skrajnej nędzy lub innych niekorzystnych warunkach. Niech dobry Bóg ma je w swojej opiece a dzięki pomocy innych ludzi
mają szansę na równy start w dorosłe życie ze swoimi rówieśnikami
01.06.2017 – I czwartek miesiąca – modlitwy o powołania i za kapłanów od godz. 17:30
02.06.2017 – I piątek miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu
i okazja do spowiedzi od godz. 17:00
03.06.2017 – I sobota miesiąca – Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu
NMP po Mszy Świętej o godz. 8:00
04.06.2017 Zesłanie Ducha Świętego
05.06.2017 – NMP Matki Kościoła
08.06.2017 – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W miesiącu czerwcu wszystkich parafian zachęcamy do udziału
w nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
które będziemy odprawiali codziennie w łączności z wieczorną Mszą Świętą
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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