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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

02.07.2017 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
,,Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną,
nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 37-42)
Fragment dzisiejszej mowy Jezusa zawiera kilka paradoksów. Najpierw Jezus
„przeciwstawia” miłość Boga i miłość rodziny. Nie jest godnym być Jego uczniem, kto
bardziej kocha „ojca lub matkę, syna lub córkę”. Jezus odwołuje się do pierwszego
przykazania, które na początku stawia miłość Boga: „Będziesz miłował Pana, Boga
twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”.
Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy i tylko
On jest Panem naszego życia. Bóg pragnie, byśmy Go kochali miłością totalną,
całkowitą – całym sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, całym
życiem. Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Nie zatrzymuje niczego dla siebie.
„Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu” –
mawiał św. Augustyn. Jeśli Bóg nie jest „pierwszą miłością”, Jego miejsce zajmą inni.
Rodzina, dzieci stają się wówczas bożkami, przed którymi klękamy i które adorujemy.
W naśladowanie Jezusa wpisany jest również krzyż. Uczeń Jezusa naśladuje
Mistrza w całym Jego życiu, a więc nie może wykluczyć ostatecznej konsekwencji
swego posłannictwa – krzyża i śmierci męczeńskiej. Już sama realizacja miłości jest
cierpieniem, bo miłość bez cierpienia jest iluzją. Cierpieniem jest codzienne życie
i trud wzrastania w cnotach, w dobrem; pokonywania siebie i własnych wad.
Cierpieniem jest życie we wspólnocie i rany, jakie zadaje drugi człowiek.Cierpieniem
jest wszystko, co krzyżuje nasze plany, pragnienia, co dzieje się wbrew naszej woli.
Cierpieniem jest również życie na co dzień Ewangelią, zwłaszcza w środowiskach
nieprzychylnych i zlaicyzowanych.
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Gdy przyjmujemy drogę Jezusa, napotykamy krzyż. Gdy go podejmujemy
z Jezusem prowadzi nas do prawdziwej, bezinteresownej miłości. Budzi i podnosi do
nowego życia.
Jezus podkreśla również wagę misji uczniów. Są oni „przedłużeniem Jego rąk”;
reprezentują Jego samego, a przez to Boga Ojca. Stąd życzliwe przyjęcie uczniów
Jezusa (i przede wszystkim Ewangelii, którą głoszą) jest przyjęciem samego Boga.
Nie pozostanie bez nagrody. Jezus utożsamia się ze słabymi narzędziami, jakimi są
Jego uczniowie. Stąd nie jest najważniejsze, czy uczeń jest „wykwalifikowany”,
inteligentny, sympatyczny ale czy jest „narzędziem w ręku Boga”.
Zastanówmy się dzisiaj jaka jest moja hierarchia wartości? Które miejsce zajmuje
w niej Bóg? Co jest moim codziennym krzyżem? W jaki sposób go podejmuję
i przeżywam? Jak odnoszę się do dzisiejszych wysłanników Jezusa – kapłanów?
Czego od nich oczekuję? Co cenię, a co krytykuję?
Panie, Ty swoim życiem pokazałeś nam, czym jest prawdziwa miłość,
ukazałeś nam to w miłości do swojej Matki i do swoich uczniów. Z miłości do
nas przyjąłeś krzyż. Prosimy Cię, abyś uzdrowił relacje w naszych rodzinach
tak, by panowała w nich miłość.

09.07.2017 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Uczcie się ode Mnie (Mt 11, 25-30)
Dzisiejszy świat proponuje wiele dróg i wielu
mistrzów. Te drogi i mistrzowie życia duchowego
mogą zaprowadzić do prawdy, mogą pomóc
w przyjęciu Jezusa, ale zawsze pozostaną
jedynie pośrednikami. Najważniejsze jest
korzystanie ze źródła. A jest nim Jezus Chrystus.
Nie ma lepszej drogi i lepszego Mistrza
w drodze do Boga niż Jezus.
Codzienny kontakt ze słowem Bożym,
niedzielna Eucharystia, adoracja Najświętszego
Sakramentu, medytacja – to idealne sposoby na
czerpanie z samego źródła, które prowadzi do
prostoty i pokory serca, przemienia duchowo,
jest „wewnętrznym balsamem” - przynosi
ukojenie duszy. Przemieniając nas, przemienia
innych, wnosi dobro i miłość w świat. Jezus
zaprasza w dzisiejszej Ewangelii wszystkich
utrudzonych i obciążonych, by przyjęli Jego jarzmo, czyli powierzyli się Jego osobie.
Strona 2

Chrystusowy Ordynans

02.07.2017

To wezwanie objawia serce Jezusa, które jest łagodne, delikatne, pokorne, ciche,
dalekie od wyniosłości, emanujące pokojem i przelewające miłość na tych, którzy
chcą przebywać w Jego bliskości.
Wezwanie Jezusa do utrudzonych i obciążonych wskazuje na kobiecy, macierzyński odcień Bożej miłości. Człowiek, który przyjmuje delikatne, pełne miłości
jarzmo Jezusa jest jak proste, pokorne dziecko, szczęśliwe na łonie swej matki, gdyż
jego pragnienia fizyczne, psychiczne i duchowe zostały zaspokojone.
Jezus zapewnia nas, że gdy przychodzimy do Niego, mamy dla Niego czas, On
nas pokrzepi. Chwila spędzona codziennie z Jezusem jest odpoczynkiem, siłą, by na
nowo poczynać trud codzienności. „Zechciejmy polubić bycie przy Panu. Wtedy
możemy wszystko Jemu powiedzieć, z Nim omówić swoje pytania, swoje troski
i swoje obawy. Możemy także wyrazić swoje nadzieje, swoją wdzięczność, rozczarowania, prośby i pragnienia” (Benedykt XVI). Zastanówmy się dzisiaj jakie miejsce
w ciągu mojego dnia zajmuje kontakt z Jezusem?
Panie, wiemy, że wszystko jest łaską. Każda chwila, zarówno ta dobra, jak
i ta zła jest Twoją łaską dla nas. Wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie
i wszystko co mamy do Ciebie wróci. Dziękujemy Ci za to. Bądź uwielbiony
Panie.

SREBRNY JUBILEUSZ KSIĘDZA PROBOSZCZA
6 czerwca nasz proboszcz – ksiądz kanonik Waldemar Deuter świętował 25-lecie
swoich święceń kapłańskich. Z tej okazji tego dnia w toruńskiej katedrze św. Janów,
pod przewodnictwem księdza Biskupa została odprawiona Msza Święta, w intencji
księży świętujących swój jubileusz,
w której licznie uczestniczyli także nasi
parafianie.
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Wszyscy parafianie, którzy nie mogli 6 czerwca udać się na jubileuszową Mszę
Świętą do Torunia, mieli okazję aby w naszym kościele 11 czerwca o godz. 12:30
świętować 25 lat kapłaństwa księdza proboszcza.
W trakcie Mszy Świętej obok wielu kapłanów z grudziądzkich parafii bardzo licznie
zgromadzili się parafianie, którzy wspólnie dziękowali Bogu za kapłaństwo księdza
Waldemara i wypraszali potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na kolejne lata.
Jak na Mszę
jubileuszową
przystało nie zabrakło również wielu
życzeń od kwiatów
dla dostojnego
jubilata skierowanych m.in. przez
księdza dziekana,
prezydenta Grudziądza – Pana Roberta
Malinowskiego oraz
przedstawicieli
wszystkich wspólnot
działających w
naszej parafii.
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RADOSNE ŚWIĘTOWANIE 30 – LECIA PARAFII
18 czerwca na tradycyjnym już, corocznym festynie parafialnym wspólnie,
radośnie świętowaliśmy jubileusz 30- lecia istnienia naszej parafii.
Wspólną zabawę rozpoczęliśmy o godzinie 15:00 oficjalnym przywitaniem
księdza proboszcza oraz zaproszeniem przez księży wikariuszy do wspólnej zabawy.
Tegoroczny festyn cieszył się ogromnym zainteresowaniem parafian, czemu
z pewnością sprzyjała piękna, słoneczna pogoda towarzysząca nam do późnych
godzin wieczornych.
W zaledwie kilka minut po godzinie 15:00 plac przed kościołem wypełnił się
tłumem parafian, którzy z wielkim zainteresowaniem podchodzili do rozstawionych
stoisk z grillem, chlebem i smalcem, ciastami domowego wyrobu czy loterii fantowej.
Wszystkiemu towarzyszyły gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez naszych
wikariuszy oraz oprawa muzyczna zespołu Pretext. O godzinie 16:00 przywitaliśmy
iluzjonistę, który wystąpił ze specjalnym programem dla dzieci, o 17:00 wysłuchaliśmy koncertu
Grudziądzkiej Orkiestry
Dętej, zaś godzinę
później rozpoczęliśmy
radosną zabawę ,,pod
chmurką”, którą
zakończyliśmy na kilka
minut przed 21:00.

Strona 5

Chrystusowy Ordynans 02.07.2017

O PANIE TY NAM DAJESZ
CIAŁO SWE I KREW...
15 czerwca w Kościele katolickim obchodziliśmy święto Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa w trakcie którego , rozważamy tajemnicę Eucharystii, będącej centrum
naszego chrześcijańskiego życia.
Po Mszy Świętej o godzinie 9:30 wyruszyliśmy w uroczystej procesji za
Najświętszym Sakramentem, która w tym roku skierowała się na Nowy Rządz ulicami
Konstytucji 3 Maja, Kruczkowskiego, Kulerskiego i Rakowskiego. Przy czterech
przygotowanych ołtarzach znajdujących się na trasie procesji rozważaliśmy tajemnicę
Eucharystii zapisaną przez czterech Ewangelistów. Tradycyjnie już, jak co roku, przy
trzecim ołtarzu została odprawiona Msza Święta, którą ksiądz proboszcz rozpoczął
słowami ,,Dzisiaj Chrystus przychodzi tutaj do Was, na Nowy Rządz, aby wejść
w Wasze życie, w Wasze radości i problemy i przemienić Wasze życie. Nowy Rządzu
obudź się!”
Po Mszy Świętej dalej podążyliśmy w procesji ulicą Konstytucji 3 Maja do kościoła,
gdzie odśpiewaliśmy uroczyste ,,Te Deum” i otrzymaliśmy błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem.
Składamy serdeczne ,,Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w przebieg
procesji a zwłaszcza w przygotowanie ołtarzy, poniesienie sztandarów i baldachimu
w trakcie procesji oraz w oktawie Bożego Ciała.
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Poniedziałek 03 lipca

Poniedziałek 10 lipca

800 + Adam Tissler i rodzice z obojga stron

800 rezerwacja

1800 + Jacek Żywiecki

1800 + Ryszard Rajnik (3 rocz. śm.)

Wtorek 04 lipca
800

02.07.2017

Wtorek 11 lipca
800

+ Maria Mańkowska
+ Gerard Mańka, zmarli z rodziny z

1800 obojga stron

rezerwacja

1800 rezerwacja

Środa 05 lipca

Środa 12 lipca

800 rezerwacja

800 rezerwacja

+ mąż Tadeusz w rocznicę śmierci, Maria

1800 i Ryszard i rodzice Modrzejewscy i zmarli

1800 + Stefania Zalewska

z rodziny

Czwartek 06 lipca
800 rezerwacja

Czwartek 13 lipca
800 rezerwacja

+ Ryszard Cieluch (11 rocz.śm.),

1800 Leokadia i Stefan Kępińscy i Kazimierz

1800 rezerwacja

Gawrońscy

Piątek 07 lipca
Zadośćuczynienie za grzechy nasze i

800 całego świata

1800 + rodzice Alicja i Marek Grabowscy

Piątek 14 lipca
800 rezerwacja
1800 + syn Adam i mąż Józef Szulc

Sobota 08 lipca
800

rezerwacja

1800 + mama Elżbieta w dniu imienin

Sobota 15 lipca
800

rezerwacja
+ Bogusława (k) i Mieczysław Polenik i

1800 Janina i Adam Kwiatkowscy

Niedziela 09 lipca

Niedziela 16 lipca

+ Roman, Władysława (k), Franciszek,

730 czyśćcu cierpiące

+ Jan (13 rocz. śm.), rodzice Dłużewscy i

930 zmarli z rodziny

730 Renata Gil
930 Wessel

11 00 + mąż Tomasz Sokołowski (2 rocz.śm.)
+ Eugeniusz Nawrocki (3 rocz.śm.) i

1230 zmarli z rodziny Orczyk i Nawrockich

+ Salomea i Henryk Piątkowscy i dusze w
+ Włodzimierz Gosieniecki (1 rocz. śm.) i

11 00 + Jacek Żywiecki (1 rocz.śm.)
w 40 rocznicę ślubu Renaty i Stanisława
Dombrowskich z podziękowaniem za

1230 otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
nad całą rodziną

+ Krzysztof (11 rocz.śm.) i zmarli z

1800 rodziny

Z podziękowaniem i prośbą o Boże

1800 błogosławieństwo dla Ewy i Jerzego
Szczepanik w 40 rocznicę ślubu
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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)
02.07.2017 – XIII Niedziela Zwykła
03.07.2017 – Św. Tomasza Apostoła
09.07.2017 – XIV Niedziela Zwykła
11.07.2017 – Św. Benedykta – patrona Europy
16.07.2017 – XV Niedziela Zwykła
W okresie wakacyjnym – od 1 lipca do 31 sierpnia biblioteka parafialna będzie
nieczynna.
Na okres wakacyjny zawieszone zostaje również wydawanie biuletynu parafialnego. Kolejny numer ukaże się na początku września.

Wszystkim parafianom życzymy
udanego, letniego wypoczynku.
W trakcie wakacyjnego wypoczynku
kontemplujmy piękno Boga,
ukrytego w przyrodzie i gdziekolwiek
będziemy pamiętajmy aby nie robić
sobie „wakacji od Boga” i uczestniczyć co najmniej w niedzielnej
Eucharystii.
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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