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Gdy Jezus przyszedł w okolice
Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:
"Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków".
Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".
Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało
i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie
powiadam: Ty jesteś Piotr-Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie".

KOMENTUJE KS. PAWEŁ OLEJARZ

Kiedy ludzie mówią sobie: Kocham cię, to w słowie tym może być bardzo
wiele prawdy, może w tym słowie być trochę prawdy, a może być ono
również całkiem puste. Podobnie kiedy ja przyłączam się do Apostoła Piotra
i mówię Panu Jezusowi: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego - to moje
wyznanie wiary w Chrystusa może być pełne prawdy, może być w nim tylko
trochę prawdy, a może również moja deklaracja wiary być zupełnie pusta.
Nie można przecież powiedzieć, żeby całkiem do końca wierzył w Pana
Jezusa ktoś, kto nie ma nawyku wsłuchiwania się w naukę Ewangelii, kto
rzadko przychodzi na niedzielną Mszę Świętą i prawie nie przystępuje do
sakramentów.
Podobnie sprzecznością jest sytuacja, gdy ktoś mówi, że głęboko wierzy
w Pana Jezusa, a nie do końca słucha Jego przykazań, inaczej niż Pan Jezus
widzi zasady moralności chrześcijańskiej albo gardzi Kościołem
Chrystusowym, do którego sam należy i z którego korzysta.
A ja? Co to znaczy, że kocham Chrystusa i na czym ta miłość polega?

Kościół wobec Halloween
Mamy miesiąc październik, już wkrótce
1 listopada – uroczystość Wszystkich
Świętych, dzień, w którym dziękujemy
Bogu za dar świętości. Polską tradycją
jest, że w tym dniu odwiedzamy groby
bliskich i modlimy się za ich dusze.
Z przykrością jednak należy stwierdzić,
że do Polski zaczynają przenikać
pogańskie
obyczaje
celebracji
uroczystości Wszystkich Świętych,
mianowicie „święto” Halloween.
Halloween
pochodzi
z
okresu
poprzedzającego chrześcijaństwo i jego
początki sięgają ok. 2000 lat przed
narodzeniem Chrystusa. ,,Święto” to
zapoczątkowali
Celtowie,
którzy
zamieszkiwali obecne tereny Anglii,
Irlandii, Szkocji, Walii i północnej Francji.
Obchodzono je w noc z 31 października
na 1 listopada. Celtyccy kapłani,
nazywani druidami, czcili w tym dniu
w szczególny sposób boga śmierci
Samhain. Ludy celtyckie tę noc
traktowały w sposób szczególny,
ponieważ wierzyli, iż w dzień Samhain
zacierała się granica między zaświatami
a światem ludzi żyjących, zaś duchom,
zarówno złym, jak i dobrym, łatwiej było
się przedostać do świata żywych. Duchy
przodków czczono i zapraszano do
domów, złe duchy zaś odstraszano.
Ważnym
elementem
obchodów
Samhain było również palenie ognisk. Na
ołtarzach poświęcano bogu resztki
plonów, zwierzęta i ludzi.
Tradycja ta zaczęła zanikać pod
wpływem
chrześcijaństwa.
Aby
przeciwstawić się pogańskim wpływom
świętowania śmierci, Kościół podjął

Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu
swemu. Te narody bowiem, które ty
wydziedziczysz, słuchały wróżbitów
i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie
pozwala na to Pan, Bóg twój.
Pwt 18, 9-14

świętowania śmierci, Kościół podjął
szereg radykalnych kroków, m. in.
W roku 835 przeniósł uroczystość
Wszystkich
Świętych
z
okresu
wielkanocnego na 1 listopada. Niestety,
pomimo
wielu
usiłowań,
we
współczesnych
czasach
pogańska
tradycja Celtów zaczyna się odradzać.
Halloween cieszy się ponownym
zainteresowaniem nie tylko w Anglii,
Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie ale
od kilku lat nawet w Polsce. Jest to tym
bardziej niebezpieczne, iż tradycja
kultywowania tego ,,święta” została
przyjęta przez satanistów, którzy Noc
Halloween uważają za swoje święto.
Wierzą, że jest to czas, kiedy szatan ma
szczególną moc.
Głównym symbolem Halloween jest
wydrążona i podświetlana od środka
dynia z wyszczerbionymi zębami. Innym
zwyczajem jest przebieranie się za
ducha, demona, wampira czy diabła.
Obrazy związane z Halloween najczęściej
przedstawiają tematy śmierci, zła czy
okultyzmu. Media, które szeroko
nagłaśniają to „święto” i przedstawiają
je jako rzekomo niewinną zabawę
koncentrują się na dzieciach i młodzieży,
które ze względu na swój młody wiek
oraz
nieznajomość
problematyki
duchowych
zagrożeń,
często
nieświadomie angażują się i biorą czynny
udział w kultywowaniu tego ,,święta”.

dorosłych do celebracji Halloween,
choćby pod pozorem zabawy, należy
uznać w świetle powyższych faktów za
niezgodne z nauką Kościoła i wiarą
chrześcijańską.
Jako
chrześcijanie
powinniśmy
się
przeciwstawiać
odradzaniu pogańskich obyczajów, które
w
danym
przepadku
zamazują
chrześcijańską
głębię
uroczystości
Wszystkich Świętych i zaburzają nas
duchowo. W dniu Wszystkich Świętych
powinniśmy się skupić na modlitwie za
świętych i wszystkich wiernych
zmarłych, abyśmy mogli pobożnie
i duchowo przeżyć ten dzień i zrozumieć
cel naszego powołania.
Rafał Nowicki

Zło dobrem zwyciężali
19 października obchodziliśmy 30
rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego
Popiełuszki, którego zamordowała
Służba Bezpieczeństwa za odprawianie
Mszy za Ojczyznę i współpracę
z działaczami „Solidarności”. Ksiądz
Jerzy nie był w tym dziele osamotniony.
Setki
kapłanów
pomagało
zdelegalizowanej „Solidarności” i jej
prześladowanym członkom. W naszej
parafii – wzorem księdza Jerzego –
w latach 1984 i 85 - Msze św. za
Ojczyznę
odprawiał
ks.
Tadeusz
desygnowany
przez
ówczesnego
dziekana ks. Okińskiego, do współpracy
z działaczami „Solidarności” Rolników.
Na początku 1984r. współpraca ta
została sformalizowana w Duszpasterstwo Rolników Indywidualnych,

Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela:
Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez
waszych proroków, którzy są wśród was,
i przez waszych wróżbitów; nie
zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie
śnicie. Oni bowiem prorokują wam
kłamstwo w moje imię.
Nie posłałem ich - wyrocznia Pana.
Jr 29, 8-9

które przeniosło się do Lewiczyna,
obejmując swym zasięgiem teren
obecnego
powiatu
grójeckiego.
Prowadził je ks. Grzegorz Krysztofik.
Obu kapłanów prześladowała za to SB
wzywając na przesłuchania, strasząc
i zakazując
dalszej
współpracy
z działaczami
„nielegalnej”
NSZZ
Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Uczestnikom robiono zdjęcia z ukrycia,
a funkcjonariusze otwarcie filmowali
samochody pod kościołem. Wszystko to
w ramach SOS (Sprawa Obiektowego
Sprawdzenia) o kryptonimie „Rada” i nr
ewidencyjnym 12 172 założona przez
pion SB z RUSW w Grójcu. Miało to na
celu zapobiec odbudowaniu się struktur
„Solidarności” z osób uczęszczających na
duszpasterstwo. Nie zapobiegło –
niejawna
Tymczasowa
Rada
Wojewódzka NSZZ RI „S” powstała
w Lewiczynie 1987 roku. Z wyjątkiem
dziwnego wypadku samochodowego
jednego z głównych organizatorów
i podpalenia drewnianej części plebanii
wszystko się szczęśliwie – dzięki Bogu –
skończyło.
Witold Rak

Parafia św. Mikołaja w Grójcu
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65
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1. W sobotę 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Wspominamy w tym
dniu wszystkich tych, którzy wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli
wieczne szczęście przebywania z Bogiem. Tego dnia Msze Św. w kościele
W DNI POWSZEDNIE:
o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00. O godz. 17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia
6.30, 7.30, 18.00
i wypominki za zmarłych. Msze św. na cmentarzach z procesją żałobną za zmarłych:
W NIEDZIELE:
o godz. 12.30 na starym cmentarzu, a o godz. 14.30 na nowym cmentarzu.
6.30, 8.00
Od 1 do 8 listopada można uzyskać codziennie odpust zupełny pod warunkiem
9.30 - dla młodzieży,
pobożnego nawiedzenia cmentarza i odmówienia modlitwy za zmarłych. Odpust
Msza zbiorowa
ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.
11.00 - dla dzieci
2. W niedzielę 2 listopada wspominamy wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny.
12.30 - suma za parafian
W tym dniu Kościół wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Msze św.
17.00, 19.00
w kościele odprawiane będą według porządku niedzielnego o godz.: 6.30, 8.00, 9.30,
RÓŻANIEC
11.00, 12.30, 17.00 i 19.00. Natomiast na starym cmentarzu przy ul. Mszczonowskiej
w dni powszednie:
o godz. 15.00 procesja żałobna, podczas której będziemy modlić się w intencji zmarłych
dla dzieci
polecanych w wypominkach.
- o godz. 17.15,
3. W zakrystii lub kancelarii parafialnej można zgłaszać wypominki roczne lub
dla dorosłych jednorazowe. W wypominkach rocznych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
po Mszy św.
o godz. 17.00 czytamy imiona zmarłych, natomiast o godz. 18.00 odprawiana jest
o godz. 18.00
Msza św. w tych intencjach. W wypominkach jednorazowych przez cały miesiąc listopad
w niedziele o godz. 18.15 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.
KANCELARIA CZYNNA 4. Caritas Polska zwraca się za naszym pośrednictwem o zorganizowanie
OD PONIEDZIAŁKU
zbiórki darów rzeczowych dla cierpiących z powodu wojny na Ukrainie.
DO PIĄTKU
Zbieramy tylko rzeczy nowe: odzież, obuwie, artykuły spożywcze (co najmniej
6 miesięcy przydatności do spożycia) oraz artykuły higieniczne i chemiczne.
- od 8.30 do 10.00
Zbiórka odbędzie się 29 i 30 października w środę i czwartek. Dary można
- od 16.00 do 17.30
zostawić w pomieszczeniach obok kancelarii ul. Worowska 1.
5. Polecamy zakup tygodników katolickich: „Gościa Niedzielnego”
i „Niedzieli”, których możemy przeczytać o aktualności nauczania Jana
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
Pawła II, naturalności klauzuli sumienia oraz degradacji rodziny.
17912800022001000002730001
6. Liczba wiernych uczestniczących 19 października 2014 r.
w niedzielnych Mszach św. – 2042. Komunię św. przyjęło 821 osób.
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu 7. W ostatnim czasie zmarła nasza parafianka:
- śp. Weronika Kalus.
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