11 czerwca 2017

Nr 13A (348) 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

11.06.2017 NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Tak bowiem Bóg umiłował świat (J 3,16-18)
Ostatecznym punktem do którego zmierza świat, człowiek i całe nasze życie jest
Bóg, Trójca Święta. Święty Jan w swojej Ewangelii mówi „Boga nikt nigdy nie widział”.
Niewątpliwie jest to poważna trudność życia duchowego. Trójca Święta jest
Tajemnicą, przed którą człowiek może tylko zamilknąć i stanąć w pokorze, na
klęczkach. Nigdy tu, na ziemi nie będziemy mogli powiedzieć, że znamy Boga.
Ks. Jan Twardowski mówi nawet: „to, co zrozumiałeś, to już nie jest Bogiem”.
Jednak świadomi ludzkich ograniczeń, możemy jedynie otworzyć się na słuchanie Jezusa. Jedynie Jezus rzeczywiście widział Boga, ponieważ sam jest Bogiem.
Spoczywa w sercu Boga. Pozostaje w najbardziej intymnej więzi z Ojcem. Jezus,
który jest odbiciem Ojca, stał się człowiekiem, przyjął Jego ciało, wstąpił w naszą
historię. Kontemplując Jego ziemskie życie, Jego słowa i czyny, możemy uchwycić
coś z życia niezgłębionej tajemnicy Ojca. W Nim uzyskujemy intymną więź z Ojcem.
Wsłuchując się w słowa Jezusa, możemy stwierdzić, że Bóg nie jest „samotny”,
ale stanowi wspólnotę Osób. Boga Ojca łączy z Synem głęboka relacja, więź, Miłość.
Relacja ta jest tak wielka, że stała się trzecią Osobą Trójcy - Duchem Świętym.
Mówiąc potocznie, w Bogu również mają miejsce relacje, na niewyobrażalnym dla
nas poziomie duchowym. Trzy Osoby Boskie oddają się wzajemnie sobie i komunikują między sobą. Jest to głębia ich istoty: relacje, dzielenie, dawanie, miłość.
Bóg „zapragnął podzielić się” miłością z człowiekiem. Gdy „gubimy”, „zamazujemy” obraz Boga, Jego miłość, Bóg poszukuje dróg zbawienia. Daje to, co dla Niego
najcenniejsze, Syna swego Jednorodzonego.Z głębi miłości, dzielenia, dawania
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Boga wypływa zbawienie.
Miłość Boga do nas jest odbiciem miłości, która stanowi
samą Jego istotę.
Trójca Święta towarzyszy od
początku naszemu życiu
duchowemu. W czasie sakramentu chrztu, Bóg Ojciec
wypowiada wobec każdego te
same słowa, które wypowiedział
nad Jezusem: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam
upodobanie” (Łk 3, 22).
Stworzeni, odkupieni i uświęceni, pomimo grzeszności i ciemnej strony naszego życia,
wchodzimy w relacje z Trójcą
Świętą: „W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego”. Znakiem krzyża zwykle rozpoczynamy i kończymy dzień,
a w ciągu dnia posiłki, pracę, podróże, ważne sprawy… W imię Trójcy Świętej kapłan
w sakramencie pojednania odpuszcza grzechy. W taki sam sposób rozpoczynamy
i kończymy Mszę św. i każdy psalm w Liturgii Godzin. W imię Trójcy Świętej pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia w Niej.
Zastanówmy się dzisiaj w jaki sposób czynię znak krzyża? Czy towarzyszy mi
świadomość, że czynię to w imię Trójcy Świętej? Czy czuję się dzieckiem Boga Ojca,
przyjacielem Jezusa Chrystusa i uświęconym w miłości Ducha Świętego?
Wszechmogący Boże, Ty umiłowałeś nas miłością, której nigdy nie zrozumiemy. Spraw, prosimy, abyśmy otworzyli się na nią, pozwolili się jej przenikać
i w Jezusie dotykali Twojej obecności wśród nas.

15.06.2017 NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb będzie żył na wieki
(J 6, 51- 58)
Bóg w cudowny sposób zaopatrzył nas na drogę naszego życia. Nie tylko umarł
dla naszego zbawienia ale stał się też Pokarmem, który może towarzyszyć nam
każdego dnia. Nie jest to taki pokarm jak manna, która miała zaspokoić jedynie głód
fizyczny. To jest Pokarm dający życie wieczne. Bóg stający się Ciałem i Krwią,
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zarówno poprzez wcielenie, jak i przeistoczenie, które dokonuje się w Eucharystii do
dziś spotyka się z niezrozumieniem. Nie tylko dla współczesnych Jezusowi Żydów ta
prawda była trudna do przyjęcia. Także od nas wymaga nieustannego pochylania się
nad tą tajemnicą w pokorze. Tego misterium cudownej przemiany nie da się w pełni
wytłumaczyć słowami. Zawsze będzie ono wymagało pokornego kroku wiary,
w której bardziej zawierzamy Słowu Bożemu niż własnym zmysłom.
Jezu, Chlebie Żywy, Ty dajesz nam życie wieczne. Pozwól nam jak najczęściej przystępować do Twojego stołu, posilać się Twoim Ciałem i obmywać
Twoją Krwią.

18.06.2017 XI NIEDZIELA ZWYKŁA
Zaproszeni do królestwa (Mt 9, 36 – 10,8)
Często całymi latami błądzimy po duchowych bezdrożach, zapominając o tym
czym jest zjednoczenie ze stadem i Pasterzem. Nie znamy już nawet Jego głosu. On
jednak nie przestaje nas szukać i troszczyć się o nas.. Wysyła swoich posłańców na
nasze zagmatwane drogi, wzywając nas do powrotu. On widzi nasze osamotnienie,
zagubienie i udrękę. Gdybyśmy tylko zechcieli dać się odnaleźć... On czeka na nas
i pragnie obdarzyć nas życiem. Nigdy nie jest za późno aby powrócić. Choć droga,
którą będziemy musieli pokonać, może być trudna, to On nas na niej nie zostawi.
Każdy z nas zaproszony jest do tego, aby wejść do królestwa niebieskiego. Ono jest
naszą ojczyzną. Niech Jego głos nas do niego prowadzi.
Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, daj nam siłę, abyśmy powrócili do Ciebie
z bezdroży naszego życia. Niech wszystko to, co nas od Ciebie oddziela,
przestanie być przeszkodą na drodze powrotu do Ciebie.
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ŚWIĘTUJMY RAZEM 30-LECIE NASZEJ PARAFII
Wszystkich parafian (i nie tylko) zapraszamy do wspólnego, radosnego świętowania 30. rocznicy powstania naszej parafii na festynie, który odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca od godziny 15:00. W programie festynu:
15:00 – Rozpoczęcie festynu, tańce lednickie
16:00 – Występ iluzjonisty
17:00 – Występ Grudziądzkiej Orkiestry Dętej
18:00 – 21:00 – Zabawa taneczna ,,pod chmurką”
Ponadto: stoiska z ciastem domowego wypieku, chleb ze smalcem, kiełbaski
z grilla, kiermasz dla dzieci, dmuchany plac zabaw dla dzieci, zabawy i gry rodzinne
oraz wiele innych atrakcji.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego, radosnego świętowania 30-lecia naszej
parafii.

CZERWIEC MIESIĄCEM KU CZCI
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Do istotnych elementów czci dla Najświętszego
Serca należą nabożeństwa czerwcowe. Ich pomysł
wyszedł od wychowanki jednego z paryskich klasztorów. Pewnego dnia po przyjęciu Komunii świętej mała
Aniela de Sainte-Croix pomyślała: „Skoro maj jest
poświęcony Matce Bożej, to czerwiec trzeba ofiarować Sercu Jezusowemu”. Podzieliła się tym spostrzeżeniem Ze swoją wychowawczynią i koleżankami,
którym bardzo spodobała się ta myśl. Przychylnie
odniosła się do niej przełożona klasztoru, a następnie
biskup paryski. Z upływem czasu propozycja poświęcenia czerwca Najświętszemu Sercu trafiła do
papieża. W 1873 r. Ojciec Święty Pius IX zatwierdził
nabożeństwo czerwcowe.
Wybór terminu nie był przypadkowy, albowiem to właśnie w czerwcu 1675 r. doszło
do najważniejszego z wielkich objawień doświadczonych przez św. Małgorzatę Marię
Alacoque – jedną z największych czcicielek i wizjonerek Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Symboliczny wymiar ma także fakt, że czerwiec następuje po maju, miesiącu
maryjnym. Ale przede wszystkim w czerwcu przypada Święto Serca Pana Jezusa.
Zasadniczymi elementami nabożeństwa czerwcowego są adoracja Najświętszego
Sakramentu oraz Litania do Najświętszego Serca Jezusowego, która licząc 33
wezwania upamiętnia 33 lata życia Jezusa na ziemi.
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Papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski w 199 roku uczestnicząc
w nabożeństwie czerwcowym w Elblągu powiedział „Cieszę się, że ta pobożna
praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana”.
Zachęcamy zatem wszystkim parafian do podtrzymywania tej pięknej
praktyki nabożeństw czerwcowych i czczenia Najświętszego Serca Pana
Jezusa w naszym kościele. Nabożeństwa czerwcowa odprawiamy codziennie
w łączności z wieczorną Mszą Świętą.

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.
Wyjazd na Diecezjalne Dni
Młodzieży to idealny sposób na
cztery dni wypoczynku w otoczeniu
pięknej przyrody nad jeziorem,
spotkanie młodych ludzi z którymi
można podzielić się podzielić
swoją wiarą oraz umocnienie
swojej relacji z Bogiem.
Osoby chętne na wyjazd mogą
zapisywać się u ks. Sławka Sobierajskiego. Koszt wyjazdu na 4 dni wynosi 50 zł
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NASI PARAFIANIE U MATKI
BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
20 maja o godzinie 7:00 grupa niemal 100 naszych parafian pod duchową opieką
księdza proboszcza wyruszyła na pielgrzymkę do Lichenia.
Tego dnia w tamtejszym Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbywał się VII
Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr.
O godzinie 12:00 nasi pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem
ks. Wiktora Gumiennego, kustosza sanktuarium. Mszę koncelebrowali kapłani, którzy
przybyli do Lichenia z zespołami i orkiestrami oraz grupami pielgrzymkowymi z całego
kraju. Podczas wspólnej modlitwy muzycy wykonali wiele utworów m.in. takie jak
„Santo Subito”, „Gaude Mater Polonia”, „Ciebie Boga wysławiamy” a na zakończenie
wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali ukochaną pieśń Jana Pawła II czyli
„Barkę”.
Podsumowaniem i wydarzeniem na które oczekiwało wielu pielgrzymów był wielki
koncert orkiestr na schodach prowadzących do bazyliki, który rozpoczął się o godz.
17:00. W trakcie koncertu muzycy wykonali kilkanaście utworów m.in.: „Mazurek
Dąbrowskiego”, „Mazurek 3-go Maja”, „Hymn Watykanu”, „Abba Ojcze” czy „Rota”.
Zwieńczaniem koncertu było wykonanie „Barki”, po której ksiądz biskup udzielił
zebranym błogosławieństwa.
Dla wszystkich pielgrzymów był to dzień pełen radości i duchowych przeżyć.
Oprócz duchowych owoców pielgrzymki, które znane są tylko tym, którzy w niej
uczestniczyli, wszyscy parafianie mogą również cieszyć się materialnym owocem tego
wyjazdu, bowiem osoby, które uczestniczyły w pielgrzymce do Lichenia, złożyły dar
pieniężny na tablicę informacyjną z godzinami Mszy i nabożeństw, która zawisła przed
głównym wejściem do naszego kościoła.
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Poniedziałek 12 czerwca
800 + Bartosz Benke - popogrzebowa

1800

800 + Adela Dziatkiewicz - popogrzebowa

1. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 12
2. + mama Danuta Kaniecka (1 rocz.śm.),
rodzice Anna i Feliks i brat Zdzisław

1800

Wtorek 13 czerwca
8

00

Zadośćuczynienie za grzechy nasze i
całego świata

18

00

1. O Boże Miłosierdzie i światłość
wiekuistą dla + Elżbiety Dziedzic w 4
rocz. śmierci i Andrzeja Dziedzic
2. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 13

11.06.2017

Poniedziałek 19 czerwca
1. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 19
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski
w 25 rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego z prośbą o potrzebne łaski,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Anny i Wiesława Frela

Wtorek 20 czerwca
8

00

+ Wojciech Jankowski – od kuzyna
Stanisława Jankowskiego z rodziną

18

00

1. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 20
2. Dziękczynna za otrzymane łaski za
wstawiennictwem Św. Tereski od
Wacława Wereńczuk – Ułana 18. Pułku
Ułanów Pomorskich

Środa 14 czerwca

Środa 21 czerwca

800 + Roman Budziński - popogrzebowa

800
1. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 21
2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże i

1. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 14

1800 2. + Elżbieta Nowak (1 rocz.śm.)

1800 łaski Ducha Świętego dla siostry Krystyny
w dniu urodzin

Czwartek 15 czerwca
Boże Ciało

Czwartek 22 czerwca

Dziękczynna z podziękowaniem i prośbą

730 o Boże błogosławieństwo dla Mirosławy i
Jana Lorenc w rocznice urodzin

9

30

11 00

800 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 22

+ Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 15
1. + Salomea i Henryk Piątkowscy i
dusze w czyśćcu
2. + Helena Ochab (1 rocz.śm.) i zmarli z
rodziny Ochab i Synowiec
3. + rodzice Leokadia i Alojzy
Szymachowscy

1800 + Anna Lis

+ Andrzej Lenart (23 rocz.śm.) o Boże

1800 Miłosierdzie i spokój duszy

Piątek 16 czerwca

Piątek 23 czerwca
+ Franciszek Małkiewicz, Kazimierz

800 + Bożena Skiba - popogrzebowa

800 Szubski

1. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 16
2. dziękczynna z prośbą o

1. + Jacek Żywiecki, Józef Żywiecki

1800 błogosławieństwo Boże i opiekę Matki

1800 2. + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 23

Bożej dla Agnieszki i Ryszarda w 1
rocznicę ślubu.

Sobota 17 czerwca

Sobota 24 czerwca

800 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 17

800 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 24

1. + ks. Janusz Majewski – intencja od
parafian

Dziękczynna z prośbą o Boże

1800 2. + Jan Zedlewski (1 rocz. śm.), Henryk

1800 błogosławieństwo dla Izabeli i Rafała w
rocznicę ślubu i dla całej rodziny

i Anna Zedlewscy, Eugeniusz Ruciński

Niedziela 18 czerwca

Niedziela 25 czerwca
Do Dzieciątka Jezus o błogosławieństwo
dla rodziny, parafii, Ojczyzny i za
kapłanów

730 + Irena Kuszajewska (1 rocz. śm.)

730

930 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 18

930 + Marek Wierzbicki
+ Jan Kornaszewski z okazji Dnia Ojca i

11 00 + Katarzyna Łaszewska (20 rocz. śm.)

11 00 imienin

+ Elżbieta Świszczorowska (8 rocz.śm.) i

+ Stanisław Panieczko (2 rocz. śm.) oraz

1230 rodzice z obojga stron

1230 + Jadwiga i Czesław Górzewscy

1800 + rodzina Pękałów, Stypułów i Hagenau

1800 + Wiesław Ciełuszkiewicz – greg. 25
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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)
W miesiącu czerwcu wszystkich parafian zachęcamy do udziału
w nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa
w łączności z wieczorną Mszą Świętą
11.06.2017 – Najświętszej Trójcy
13.06.2017 – Św. Antoniego z Padwy
15.06.2017 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
17.06.2017 – Św. Alberta Chmielowskiego
18.06.2017 – XI Niedziela Zwykła
23.06.2017 – Najświętszego Serca Pana Jezusa
23.06.2017 – Dzień Ojca.
W tym dniu pamiętajmy w modlitwach o naszych ojcach – tych, którzy są jeszcze z nami na
ziemi, aby dobry Bóg obdarzał ich wszelkimi potrzebnymi łaskami i swoim błogosławieństwem
a dla naszych zmarłych ojców wypraszajmy radość życia wiecznego u naszego Ojca w niebie.
24.06.2017 – Narodzenie Św. Jana Chrzciciela
Wszystkich parafian zachęcamy do udziału w naszym festynie, który odbędzie się
18 czerwca w godz. 15:00 - 21:00 i będzie radosnym dziękczynieniem za 30 lat naszej
parafii. Osoby chętne do włączenia się i pomocy w organizację i przebieg festynu
zapraszamy na kolejne spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w piątek, 16 czerwca o godz. 18:30 w sali parafialnej.
W okresie wakacyjnym – od 1 lipca do 31 sierpnia biblioteka parafialna będzie nieczynna.
Wszystkie osoby chętne do wypożyczenia książek na okres wakacyjny zapraszamy do 30
czerwca w poniedziałki i środy w godz. 16:00 – 17:30
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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