
 

  

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,  
a Bogu to, co należy do Boga  
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by pochwycić  
Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami 
Heroda, aby Mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi 
Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę 
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy 
nie?"  
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: "Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie 
Mi monetę podatkową". Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz 
i napis?" Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie więc Cezarowi 
to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga". 
 
 

Jak my byśmy odpowiedzieli na zasadzkę faryzeuszów? Jedni by 
zawołali: Bóg jest największy. Niech się Cezar podporządkuje. 
Inni powiedzą: a niech rządzi jak chce, oby tylko nie wtrącał się 
w moje życie. Tym samym albo pozbawiamy człowieka wolności, 
albo utwierdzamy go w błędach. A gdzie w tym miłość bliźniego? 
Pan Jezus wydostaje się jednak z pułapki faryzeuszów, ucząc nas 
tolerancji. Jest to miłość bliźniego oparta na prawdzie 
i sprawiedliwości. Być może, mój bliźni jest słabym władcą 
swojego życia i z całą pewnością warto mu to powiedzieć. Nie 
zmienia to faktu, że jego życie jest jego monetą i tę własność 

i władzę trzeba szanować. Takiej tolerancji się uczmy. Bóg 
kocha i szanuje każde życie, ale co za tym idzie, dla każdego 
życia chce jeszcze większej doskonałości. 
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Kiedy rozpoczynał się w Rzymie 

synod na temat rodziny, w naszym 
kościele parafialnym zapowiedziano 
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 
Pomyślałam sobie: bardzo dobrze. Już 
trochę lat minęło... Tuż przed 
błogosławieństwem ksiądz poprosił 
pary małżeńskie o ustawienie się 
w głównej nawie. Jeden rząd się nie 
zmieścił. I wtedy pomyślałam: Panie 
Jezu! Jak nas dużo. Obejrzałam się: na 
niektórych głowach lśniły siwe włosy, 
niektórzy byli jeszcze bardzo młodzi. 
Na wielu twarzach pojawiło się 
wzruszenie. 

Czy zastanawialiście się kiedyś nad 
tym czemu rodzina powinna być 
związana z Kościołem? Jak czytamy 
 w Biblii, Bóg stworzył człowieka jako 
mężczyznę i niewiastę. Od samego więc 
początku pragnął, aby człowiek nie był 
sam. Dopiero mężczyzna i kobieta 
razem tworzą obraz Boga. Bóg stworzył 
człowieka z miłości i do miłości go 
powołał. Miłość mężczyzny i kobiety 
jest obrazem tej miłości, którą Stwórca 
miłuje człowieka. 

Dlaczego w kościele? Jezus Chrystus 
przyszedł na świat w rodzinie. 
Składając przysięgę małżeńską 
w kościele, zaprosiliśmy Go do naszej 
rodziny. Jeśli przyjrzeć się codzienności 
Rodziny Jezusa  to nie różniła się ona 
zbyt wiele od naszej dzisiejszej. 

„Miejcie odwagę żyć dla Miłości, 
Bóg jest miłością.”  

Jan Paweł II  
 

O rodzinie słów kilka… 
 

W dniach 5-19 października 2014 
odbywa się w Watykanie, zwołany przez 
papieża Franciszka, nadzwyczajny  synod 
biskupów. 

Celem synodu jest odpowiedź na 
pilne potrzeby dotyczące spraw 
małżeństwa i rodziny. Rodzi się wiele 
pytań, ponieważ różne sytuacje 
w różnych miejscach świata nie są 
identyczne. Małżeństwo jest 
nierozerwalne i jako takie powinno być 
cenione i wspierane. Biskupi zwracają 
uwagę na rolę kobiety, jej ochronę 
i znaczenia dla przekazu życia i wiary, rolę 
dziadków w rodzinie, rodzinę jako 
Kościoła domowego i parafii jako rodzinie 
rodzin.  

Ojcowie synodalni zastanawiają się 
jaki ma być dostęp do sakramentów osób 
rozwiedzionych, żyjących w nowych 
związkach. Nie chodzi o zaakceptowanie 
wyjątków, ponieważ mogą stać się 
powszechną regułą. Pamiętamy słowa 
Jezusa, by unikać ryzyka 
podporządkowania się mentalności tego 
świata. Podkreśla się rolę Chrztu 
świętego – aby dobrze zrozumieć 
sakrament małżeństwa. Inne zagadnienia 
dotyczą miejsca homoseksualistów 
w             Kościele, niebezpieczeństwa 
pornografii w Internecie oraz aborcji 
i macierzyństwa zastępczego. 

Nie skupiajmy się przede wszystkim 
na niedoskonałościach i trudnych 
wyjątkach. Przypatrzmy się, czy 
małżeństwo (jedno i nierozerwalne) 
może być szczęśliwe i wierne aż do 
śmierci? 

xKF 

Po co synod? 
 



  

  

wzrastamy i wychowujemy się 
w rodzinach, wchodzimy do rodziny 
ludzkiej i do Rodziny Bożej, jaką jest 
Kościół. Dzieci, wpatrzone w swoich 
rodziców, uczą się być ludźmi 
i świadkami Chrystusa. I nikt nie może 
w tym rodziców zastąpić. Każde 
dziecko jest darem od Boga, którego 
nie można zmarnować. To wielka 
odpowiedzialność. Nikt nie kończy 
studiów, jak być rodzicem. Uczymy się 
tego każdego dnia. Trzeba być czujnym 
i otwartym, uważnie przyglądać się 
dziecku. Trzeba się za swoją rodzinę 
nieustannie modlić. Kościół przychodzi 
nam z pomocą, ukazując naszym 
dzieciom Ewangelię i przykłady 
świętych osób. To, co dziecko wyniesie 
z domu, przekaże przyszłym 
pokoleniom. Żeby mogło piąć się 
w górę, musi mieć silne korzenie. 

Na rozpoczęcie synodu papież 
Franciszek zwrócił się do jego 
uczestników, prosząc: mówcie szczerze 
i pokornie słuchajcie. Myślę, że słowa te 
można skierować do wszystkich 
małżonków, bo są one podstawą 
szczęśliwego małżeństwa i rodziny. 

O rodzinie nie można zbyt dużo 
mówić. W rodzinie trzeba żyć. Dobrze 
wykorzystywać czas dany przez Boga. 
Dbajmy o nasze rodziny, o ich 
niepowtarzalny klimat i ciepło. Wtedy 
będziemy mogli się spokojnie zestarzeć. 

Katarzyna Szczygielska 

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą 
człowieka i całego narodu.”  

Jan Paweł II 
 

Oczywiście realia były inne, obowiązki 
i zagrożenia też. Ale zanim została 
Królową Wszystkich Świętych, Maryja 
prała pieluchy  i szorowała podłogę. 
Kiedy sobie to uświadomiłam, 
spojrzałam inaczej na codzienne 
obowiązki. To też jest droga do 
świętości. Mocno podkreślił to Jan 
Paweł II wynosząc na ołtarze Marię 
i Alojzego Beltrame Quattrocchich. 
Błogosławieni nie mimo że byli 
małżonkami, ale ponieważ byli 
małżonkami i rodzicami czworga dzieci 
– tak o nich powiedział Jan Paweł II  

Wybór drogi życia w małżeństwie 
nie kończy się weselem. To dopiero 
początek. Każdy dzień niesie za sobą 
nowe wydarzenia. To, jak się z nimi 
mierzymy, ma być nieustannym 
potwierdzaniem tamtego zgodnego 
TAK wypowiedzianego wobec Boga. 
Jezus nie zostawia nas samych. Jak 
w Kanie Galilejskiej przejął się 
problemami nowożeńców, tak i dzisiaj 
chce być z nami w chwilach radości 
i smutku. On jest zawsze gotowy, aby 
nam pomagać. Jeśli stajemy razem 
przed Nim i wspólnie się modlimy, jeśli 
odnajdujemy Go w sakramentach  
będzie nas błogosławił i wspierał, z Nim 
wszystko będzie łatwiejsze. 

Kiedy w małżeństwie pojawia się 
dziecko, małżeństwo staje się rodziną. 
Każdy, kto wstępuje w związek 
małżeński, decyduje się również na 
przyjęcie i wychowanie po katolicku 
swego potomstwa. Mówi o tym 
wyraźnie małżeńska przysięga.  

Rola rodziny jest nie do 
przecenienia. Dzięki temu, że 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- w poniedziałek wspomnienie św. Jan Kantego, 
- we wtorek wspomnienie bł. Jakuba Strzemię,  
- w środę wspomnienie św. Jana Pawła II. 
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OGŁOSZENIA 
PARAFIALNE  

Parafia św. Mikołaja  w Grójcu 
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65 
E-mail:  sw.mikolaj.grojec@gmail.com 
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  1. Dzisiaj  całym Kościele Powszechnym obchodzimy  Światowy Dzień 
            Misyjny nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. To dzień modlitwy 
          i wsparcia materialnego misji na  świecie. Po Niedzieli Misyjnej w Polsce 
        następuje też Tydzień  Misyjny, którego hasłem będą słowa Z Ewangelią 
       do narodów. 
     2. Trwa miesiąc październik, w którym czcimy Matkę Bożą rozważając 
     tajemnice różańcowe z życia Chrystusa. Zapraszamy na nabożeństwa  
    różańcowe w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, 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. 
 3. W zakrystii lub kancelarii parafialnej można zgłaszać wypominki 
  roczne lub jednorazowe. W wypominkach rocznych w każdy pierwszy 
  poniedziałek miesiąca o godz. 17.00 czytamy imiona zmarłych,  natomiast 
  o godz. 18.00  odprawiana jest Msza św. w tych intencjach.   W wypominkach 
  jednorazowych przez cały miesiąc listopad w dzień  powszedni o godz. 17.30, 
   a w niedzielę o 18.30 będziemy modlić się  Koronką do Bożego Miłosierdzia 
    wyczytując imiona zmarłych  polecanych w modlitwie. 
   4. Można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2015. Jest także możliwość 
     zarezerwowania terminu zawarcia związku małżeńskiego w przyszłym roku. 
      Przyjmowanie intencji  mszalnych oraz rezerwacje terminów ślubów w zakrystii 
       lub  kancelarii parafialnej.                         
        5. W ubiegłą niedzielę w Dzień Papieski podczas zbiórki do puszek  na stypendia 
         edukacyjne dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin zebraliśmy 4625 zł i 31 gr.  
            Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.      
                6. Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są 
                 badania niedzielnych praktyk religijnych. Takie badania postaci liczenia 
                   wiernych obecnych na Mszy św. oraz przystępujących do Komunii św. 
                       zostaną przeprowadzone w dzisiejszą niedzielę. Prosimy  
                         o wyrozumiałość dla osób, które będą liczyć wiernych 
                              wychodzących z Kościoła.  
                                 7. Polecamy zakup tygodników katolickich: „Gościa  
                                       Niedzielnego” i „Niedzieli”. 
                                            8.  W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:  
                                                            - śp. Kazimiera Skassa. 

       Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 
odpoczynek…… 
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dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.  

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów. 

 

KONTO  
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3  
17912800022001000002730001 

 

MSZE ŚWIĘTE 
W DNI POWSZEDNIE: 
6.30, 7.30, 18.00 
W NIEDZIELE: 
6.30, 8.00 
9.30 - dla młodzieży,  
Msza zbiorowa 
11.00 - dla dzieci 
12.30 - suma za parafian 
17.00, 19.00 
RÓŻANIEC 
w dni powszednie: 
dla dzieci  
- o godz. 17.15,  
dla dorosłych -  
po Mszy św.  
o godz. 18.00 
w niedziele o godz. 18.15 
 KANCELARIA CZYNNA  
OD PONIEDZIAŁKU 
 DO PIĄTKU 

- od 8.30 do 10.00 

- od 16.00 do 17.30 
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