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Ewangelia niedzielna
Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Iz 5, 1-7,
Ps 80, Flp 4, 6-9
Mt 21, 33-43

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją
murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom
i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami
obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo
postąpili.
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go,
a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc
właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”.
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim,
którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.
Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili
budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego
powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego
owoce”.

KOMENTUJE KS. KAMIL FALKOWSKI
Winnica to coś cennego dla właściciela. Tak jak życie każdego
z nas jest cenne dla Boga – Gospodarza naszego życia. Tak jak
człowiek oczekuje pomyślnych zbiorów ze swojej roli, tak samo
Bóg pragnie zbierać dobre owoce naszego postępowania.
Miłosierdzie Boga ma być motywem mojej miłości wobec
drugiego człowieka – myślą, mową i uczynkiem. Warto z takim
nastawieniem podejmować uczynki miłosierdzia – zwłaszcza
cierpliwości i gorącego entuzjazmu – w Tygodniu Miłosierdzia.

Drodzy Parafianie
29 września 2014 roku minęły trzy miesiące od objęcia przeze mnie funkcji
proboszcza parafii św. Mikołaja w Grójcu. Dziękuję za życzliwość i serdeczność,
z jaką przyjęliście mnie do wspólnoty parafialnej. W wymiarze zadań, które stoją
przed każdym człowiekiem, pragnę swoją obecność wśród Was traktować, jako dar
i zobowiązanie. Proszę Was o modlitwę, abym umiał rozpoznać wolę Bożą i aby
Duch Święty umacniał nas swoimi darami i obdarzał jednością.
Kościół jest wspólnotą, która konkretyzuje się poprzez parafię i realizuje się
poprzez współodpowiedzialność i troskę o siebie nawzajem. Parafia powinna być
„domem otwartym dla wszystkich i gotowym służyć każdemu”. Kościół we
wspólnotowym wymiarze przyjmuje biblijne obrazy takie jak: owczarnia, winorośl,
duchowa budowla, ciało. Jest dla mnie radością każda wspólnota i grupa
modlitewna działająca w parafii, która pozwala przeżywać chrześcijaństwo
w sposób realny, żywy i odpowiedzialny. Mam nadzieję na Wasze zaangażowanie
i czynny udział we wspólnych przedsięwzięciach tak, aby parafia stawała się
„wspólnotą wspólnot”, w której każdy odnajdzie swoje miejsce, aby rozwijać się
w wierze służąc Bogu i ludziom.
Szczególnym naszym zadaniem jest troska o dzieci i młodzież, którzy będą
stanowić o przyszłości Kościoła i narodu. Potrzeba, aby młodzi ludzie odnaleźli
swoje miejsce we wspólnocie parafialnej i mieli świadomość odpowiedzialności za
Kościół. Św. Jan Paweł II mówił do młodych: (…)Znałem młodzież polską i nie
zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół.
Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację
miłości. Kościół w Polsce przygotowuje się do organizacji Światowych Dni Młodzieży
w 2016 roku. Chcemy, aby to wydarzenie było inspiracją do tworzenia wspólnot
i grup dzieci i młodzieży w naszej parafii. Przygotowania do tych dni powinno
jednoczyć naszą wspólnotę parafialną. Mam nadzieję na zaangażowanie Parafian,
rodzin, młodzieży i dzieci oraz wszelkich władz i instytucji.
Chciałbym, aby kościół oraz sale parafialne były otwarte na wszelkie inicjatywy
duszpasterskie, a istniejąca w parafii grupa młodzieży oazowej i scholii stały się
miejscem spotkań dla młodych ludzi szukających przyjaźni i otwartych na
świadectwo wiary. Szczególnym zadaniem dla nas będzie tworzenie grup i wspólnot
dla dzieci, zwłaszcza powołanie scholii dziecięcej, która zajmie się oprawą muzyczną
niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00.
W tym roku papież Franciszek zwołał III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu
Biskupów, którego tematem będzie „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny
w kontekście ewangelizacji”. W naszej parafii jest wiele małżeństw, które wyrażają
wolę wspólnych spotkań mających na celu pogłębienie i umocnienie wiary. Chcemy

podjąć to zadanie i powołać wspólnotę małżeństw w ramach duszpasterstwa
rodzin.
Wszyscy jesteśmy powołani do troski o naszą formację religijną, dlatego na
początku nowego roku liturgicznego wprowadzimy katechezy dla dorosłych. Będą
to spotkania, podczas których poza katechezą tematyczną będą zapraszani goście z
wykładami na temat wiary, moralności i nauki społecznej Kościoła katolickiego.
W ramach nowych wyzwań duszpasterskich będziemy przygotowywać do
bierzmowania osoby dorosłe, które tego sakramentu jeszcze nie przyjęły. Zostanie
również rozbudowana formuła przygotowania do sakramentu małżeństwa dla
narzeczonych: poza tradycyjnym kursem dla narzeczonych, będą prowadzone
warsztaty w formie „Wieczorów dla Narzeczonych” lub „Weekendy dla
Narzeczonych”. Wiemy, że nasze zaangażowanie w rozwój duszpasterstwa
parafialnego powinno mieć swoje źródło we wspólnej modlitwie. Dlatego moim
pragnieniem jest wprowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu oraz
ubogacenie liturgii w znane i cenione nabożeństwa. Z tego źródła możemy
umacniać się nawzajem w służąc innym.
Troska proboszcza o parafię wyraża się również w wymiarze materialnym. Są
to działania, które wymagają wielu konsultacji i odpowiednich nakładów
finansowych. Począwszy od dbania o odpowiedni wystrój kościoła, dekoracje, szaty
liturgiczne, jak i inicjatywy dużo poważniejsze związane z remontami w samym
kościele, na terenie przy kościele i parafialnych cmentarzach oraz w domach
parafialnych. O tych działaniach gospodarczych będę na bieżąco informować
poprzez ogłoszenia parafialne, stronę internetową oraz gazetkę parafialną. Zgodnie
z IV Synodem Archidiecezji Warszawskiej, w ciągu sześciu miesięcy od
kanonicznego objęcie parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę
Duszpasterską oraz Parafialną Radę Ekonomiczną. Dlatego po odpowiednim
rozeznaniu na początku roku zostaną powołane obie rady, które będą mnie
wspierać w zadaniach.
Radością dla mnie jest poinformować drogich Parafian, że 19 listopada 2014
roku podczas uroczystej Mszy św. zostaną wprowadzone relikwie I stopnia św. Jana
Pawła II. Przewodniczyć tej uroczystości będzie świadek życia Jana Pawła II i jego
osobisty sekretarz Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
Metropolita Lwowski. Będziemy przygotowywać się do tych uroczystości poprzez
nowennę oraz dzień skupienia.
Drodzy Bracia i Siostry, wykorzystując swoje talenty i dary otrzymane od
Boga, z zaangażowaniem i odpowiedzialnością módlmy się nawzajem za siebie
i z troską wypełniajmy zadania powierzone nam od Pana.
Proboszcz
Ks. Zbigniew Suchecki
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1. Rozpoczął się październik – miesiąc, w którym czcimy Matkę Bożą
rozważając tajemnice różańcowe z życia Chrystusa. Zapraszamy na
STRONA INTERNETOWA nabożeństwa
różańcowe w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00,
www.mikolaj.grojec.eu
a w niedziele o godz. 18.30. Dzieci wraz z rodzicami zachęcamy do udziału
w nabożeństwach różańcowych od poniedziałku do piątku o godz. 17.15.
2. Dzisiaj I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 12.30 adoracja
PROBOSZCZ
Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna. Zapraszamy asystę
ks. Zbigniew Suchecki
liturgiczną, bielanki i ministrantów
3. W poniedziałek 6 października o godz. 17.00 będziemy się modlić
WIKARIUSZE
w wypominkach za zmarłych, a o godz. 18.00 Msza św. wypominkowa.
Ks. Marcin Duchna
4. Spotkanie Członków Żywego Różańca we wtorek 7 października - w dniu
Ks. Kamil Falkowski
wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
Ks. Paweł Olejarz
5. Zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej w środę 8 października
REZYDENCI
po Mszy św. o godz. 18.00 w domu parafialnym.
Ks. Józef Jędrzejewski
6. Rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży
kapelan szpitala
z klas III gimnazjum. Zapisy w kancelarii lub zakrystii.
Ks. Jerzy Sikorowski
7. Ogłaszamy nabór do ministrantów. Zbiórki dla kandydatów w soboty o g. 9.00.
Ks. Stanisław Laskowski Informacje i zapisy u ks. Kamila.
Można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2015. Modlitwa z racji
KANCELARIA CZYNNA 8.rocznicy
ślubu, urodzin czy też w różnych naszych potrzebach, a także
OD PONIEDZIAŁKU
w intencji zmarłych Msza św. jest najwspanialszym darem duchowym
DO PIĄTKU
dla tych, których polecamy Bogu w Eucharystii. Jest także możliwość
zarezerwowania wymarzonego terminu zawarcia związku małżeńskiego
- od 8.30 do 10.00
w 2015 roku. Msze św. oraz rezerwacje terminów ślubów można
- od 16.00 do 17.30
zamawiać w zakrystii i kancelarii parafialnej.
9. W przyszłą niedzielę 12 października przypada XIV Dzień
Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”.
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
W całej Polsce w tym dniu będzie przeprowadzona
17912800022001000002730001
zbiórka do puszek na stypendia edukacyjne dla zdolnej
młodzieży z ubogich środowisk.
10. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
Pismo redaguje zespół z parafii
- śp. Lidia Broniarek.
św. Mikołaja w Grójcu
- śp. Barbara Szymańska,
- śp. Józef Sieradzan.
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- we wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej,
- w czwartek wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.
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