
  

  

Mówił o świątyni swego Ciała 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus  
udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych,  
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. 
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki 
i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca 
targowiska". Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pożera 
Mnie". 
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie 
rzeczy czynisz?" 
Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo". 
Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz 
w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego Ciała. 
Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu 
i słowu, które wyrzekł Jezus. 
 

 
 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A 
IV tydzień psałterza 

9 XI 2014, nr 6 (2014) 
 Ewangelia niedzielna 

 

KOMENTUJE KS. ZBIGNIEW SUCHECKI   

T Y G O D N I K  P A R A F I I  Ś W .  M I K O Ł A J A  W  G R Ó J C U  
 

Ez 47, 1-2.8-9.12 Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9 

1 Kor 3, 9b-11. 16-17  

 J 2,13-22   

Tym razem  spotykamy Jezusa w świątyni w Jerozolimie. Dla pobożnych 
Żydów było to miejsce święte. Miejsce wysławiania Boga i składania Mu 
ofiar. Jednak większość obecnych nie dostrzega jak z miejsca świętego, 
zarezerwowanego Bogu uczynili miejsce codziennych zwykłych 
wydarzeń. Dzisiaj  Jezus nam przypomina, że Jego ciało jest Świątynią 
Bożą, abyśmy wiedzieli, że z natury swojej również nasze ciała są 
świątyniami Bożymi.  

Czym dla mnie jest świątynia? Miejscem spotkania z Bogiem – modlitwy. 
Miejscem ofiary – daru z siebie. Miejscem miłosierdzia – pojednania 
z Bogiem. Miejscem jedności – wspólnotą. Pytajmy się siebie: czy jestem 
taką świątynią? Pewnie jeszcze nie, ale jeśli pozwolimy robić Jezusowi 
w naszych sercach porządki, to staniemy się takimi świątyniami. 
Będziemy świątynią godną Boga – domem godnym Mieszkańca. 

 



 

  SKĄD SIĘ WZIĘŁA I PO CO SIĘ JĄ SPRAWUJE? 

Otóż Msze św. gregoriańskie wywodzą swoją 

nazwę od imienia papieża św. Grzegorza 

Wielkiego (540-604; papież od 590), którego 

Kościół liturgicznie wspomina 3 września, 

w dniu jego konsekracji na biskupa Rzymu. 

Nazwano go „Wielkim”, ponieważ jest zaliczany 

do elitarnego grona czterech najwybitniejszych 

doktorów rzymsko-katolickich. Jest to jedyny 

papież – oprócz Leona Wielkiego – któremu 

Kościół nadał tytuł „Wielki”. 

Msze św. gregoriańskie związane są 

z wydarzeniem, które miało miejsce z inspiracji 

tego świętego papieża. Grzegorz przed swoim 

wyborem na papieża był przełożonym 

założonego przez siebie w 575 r. klasztoru na 

wzgórzu Celio w Rzymie. W IV Księdze 

Dialogów Grzegorz stwierdza, że ofiara Mszy 

św. pomaga osobom potrzebującym 

oczyszczenia po śmierci (por. Patrologia Latina, 

77, 416) i jako przykład podaje doświadczenie 

z życia swojego klasztoru. 

Po śmierci jednego z mnichów imieniem 

Justus, w jego celi znaleziono trzy złote 

monety, których posiadanie sprzeciwiało się 

regule życia zakonnego, przewidującej wspólne 

korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby 

pomóc zmarłemu oczyścić się po śmierci 

z powyższego grzechu, polecił odprawienie za 

niego trzydziestu Mszy św. – każdego dnia 

jednej. Po trzydziestu dniach zmarły Justus 

ukazał się w nocy jednemu z braci, 

Kopiozjuszowi, mówiąc, że został uwolniony 

od wszelkiej kary. Kopiozjusz nic nie wiedział 

o odprawianych Mszach św. i gdy później 

ujawnił treść swojego widzenia, pozostali 

współbracia doszli do wniosku, że nastąpiło 

ono w trzydziestym dniu, kiedy odprawiano 

Msze św. za Justusa. Uznano to za znak, że 

Co to jest Msza św. Gregoriańska? 
 

Przed maturą jeździliśmy  
do Częstochowy 
 
Młodzież z Liceum na Górce wyruszyła 
5 listopada na pielgrzymkę autokarową na 
Jasną Górę. Rozważyliśmy drogę krzyżową 
Jezusa na wałach jasnogórskich, odpoczęliśmy 
po podróży próbując miejscowych wypieków, 
a na koniec odprawiliśmy Mszę św. w kaplicy 
Matki Bożej. Było kameralnie – nie było innych 
grup pielgrzymkowych, więc cała kaplica była 
dla nas. 

Jak trwoga, to do Boga? Nic z tych rzeczy! 
Dobrze wiemy, że z jednej strony mamy być jak 
Jozue i jego wojsko walczące przeciwko 
Amalekitom – silni, mający ostre miecze, 
przekonani o zwycięstwie. Z drugiej strony 
potrzeba postawy Mojżesza – słabego, 
mającego świadomość, że miecza już nie 
uniesie, z całą mocą wołający do Boga o pomoc 
w trudności.  

Zwycięstwo dokona się wtedy, gdy połączy się 
obie postawy – Mojżesza i Jozuego. Jak 
polecimy z własną siłą i mieczem – nie 
wygramy. Ale jeśli nie będziemy walczyć, 
a będziemy się tylko modlić – nie wygramy. 

Jak by to powiedział św. Augustyn, ucz się do 
matury tak, jakby wszystko zależało od ciebie, 
ale jednocześnie módl się tak, jakby wszystko 
zależało od Boga. Uwierz w to, że dużo wiesz 
i zdanie egzaminu to dla ciebie pestka. Zaufaj 
też Bogu, że On ci pomoże, bo przecież jest 
Dobry i chce dla ciebie jak najlepiej. 

XKF 



  

  

Istnieją jednak szczegółowe regulacje kościelne 

dotyczące Mszy św. gregoriańskich, które 

określają liczbę Mszy św. na trzydzieści 

odprawianych w trybie ciągłym. Wyjątkami od 

tej reguły mogą być nieprzewidziane 

przeszkody, takie jak np. choroba kapłana lub 

celebracja (pogrzeb, ślub), której odprawienie 

jest danego dnia konieczne. W takich 

wypadkach cykl Mszy św. gregoriańskich 

zachowuje wartość, jaką Kościół z nimi łączy. 

W wypadku podobnych przeszkód cały cykl 

przesuwa się o ilość dni, których brakuje do 

pełnej liczby trzydziestu (por. Deklaracja 

Kongregacji Soboru z 24 lutego 1967 r.). 

Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze 

św. gregoriańskie mogą być odprawiane za 

jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za 

kilku zmarłych. Wskazuje się także, iż nie jest 

konieczne, aby podobne Msze św. były 

odprawiane zawsze przez tego samego kapłana 

lub przy tym samym ołtarzu (kościele). Ważna 

jest ciągłość dni. Same natomiast Msze św. 

mogą być sprawowane przez wielu księży 

i w wielu miejscach. I jeszcze jedno: dwie Msze 

św. gregoriańskie tego samego cyklu nie mogą 

zostać odprawione jednego dnia. Muszą to być 

dni po sobie następujące. 

z nauką Kościoła. W wypadku Mszy św. 

gregoriańskich mamy więc do czynienia 

z przekonaniem wiernych, które wskazywało 

zawsze na szczególną skuteczność takich Mszy 

św. Podobnie jak pozostałe intencje mszalne 

ofiarowane za osoby zmarłe, są one prośbą 

o uwolnienie zmarłego od konsekwencji 

grzechu. Człowiek poszukuje pewności 

dotyczącej losu zmarłych. Msze gregoriańskie 

nie mogą być jednak wyłączną podstawą 

i gwarancją Zbawienia. Człowiek może zawsze 

prosić, ale tym, który wysłuchuje próśb, jest 

Bóg. Ostateczną wartość podobnych Mszy św. 

zna tylko miłosierny Bóg. 

Ks. Paweł Olejarz 

Msze św. odniosły oczekiwany skutek (por. 

tamże, 420-421).  

Pod wpływem autorytetu Grzegorza – także 

jako biskupa Rzymu – zwyczaj odprawiania 

trzydziestu Mszy św. za osobę zmarłą zyskiwał 

swoje miejsce w praktyce religijnej Wiecznego 

Miasta. W Europie rozprzestrzeniał się 

stopniowo, począwszy od VIII w., najpierw 

w klasztorach, potem także w innych 

kościołach.  

Praktyka odprawiania Mszy św. gregoriańskich 

znalazła swoje potwierdzenie przez Stolicę 

Apostolską dopiero w XIX w. (istniały 

wątpliwości zgłaszane przez niektórych 

teologów zwłaszcza w XVI i XVII w.) jako 

pobożny zwyczaj wiernych, oparty na ich 

przeświadczeniu, które nie jest sprzeczne 

ŚPIESZMY SIĘ  

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko co nieważne jak krowa się wlecze  
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje  
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna  
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego  

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna  
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 
przychodzi jednocześnie jak patos i humor  
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej  
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu  
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon  
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć  
kochamy wciąż za mało i stale za późno  
 
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze  
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny  
 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości  
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą  

ks. Jan Twardowski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- w poniedziałek wspomnienie św. Leona Wielkiego – papieża, 
- we wtorek wspomnienie św. Marcina, 
- w środę wspomnienie św. Jozafata, 
- we czwartek wspomnienie św. Benedykta, Jana, Izaaka i Krystyna   
             - pierwszych męczenników polskich. 

 

W LITURGII  
BIEŻĄCEGO  
TYGODNIA 
 

 

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. We wtorek 11 listopada święto narodowe - 96. rocznica odzyskania  
                  Niepodległości. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 12.00. W tym  
              dniu pozostałe Msze św. o godz. 6.30, 7.30 i 18.00.  
            2. 19 listopada o godz. 18.00 Metropolita Lwowski arcybiskup Mieczysław  
          Mokrzycki uroczyście wprowadzi relikwie św. Jana Pawła II do naszej parafii.  
        Przygotowując się duchowo do tego wydarzenia od 10 listopada, przez kolejny 9 dni,  
      codziennie po Mszy św. wieczornej będziemy się modlić nowenną do św. Jana Pawła II.  
     Natomiast w niedzielę 16 listopada, w ramach dnia skupienia, na każdej Mszy św. kazanie  
    będzie głosił ks. Dariusz Kowalczyk z Fundacji Jana Pawła II „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  
  3. W niedzielę 16 listopada zapraszamy o godz. 16.00 na koncert papieski. Wystąpi chór Miasta 
Tarczyna pod dyrekcją Pana Jarosława Praszczałka i opieką wokalną Pana Jana Zakrzewskiego.   
W repertuarze pieśni religijne i patriotyczne związane z osobą św. Jana Pawła II. 
4. W zakrystii lub kancelarii można jeszcze zgłaszać wypominki za zmarłych, za których 
będziemy modlić się przez cały rok.  
5. Jak każdego roku, organizujemy zbiórkę owoców i warzyw dla Seminarium Duchownego   
  Warszawie. W najbliższym tygodniu od środy do piątku można składać dary do  
  pomieszczeń obok kancelarii przy ul. Worowskiej 1. W imieniu kleryków dziękujemy za  dary.  
   6. W nocy z 28 na 29 października br. spłonął doszczętnie dach zabytkowej Katedry  
     Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Dach nie istnieje, a zabytkowe wnętrze z unikalnymi  
       malowidłami wykonanymi przez Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembło nadaje  
        się do kapitalnego remontu. Wyrazem naszej solidarności braterskiej z Wiernymi  
          Diecezji Sosnowieckiej w tych trudnych chwilach będzie przeprowadzona dzisiaj  
           w niedzielę, 9 listopada, we wszystkich parafiach  Archidiecezji Warszawskiej  
             zbiórka ofiar do puszek na rzecz odbudowy katedry sosnowieckiej. 
               7. W kiosku parafialnym możemy  nabyć tygodniki katolickie „Gościa  Niedzielnego” 
                    i „Niedzielę”. 
                      8. Powstaje schola dziecięca.  Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią grać  
                            na instrumencie i śpiewać.  Informacje i zapisy u ks. Kamila. Pierwsza  
                                  próba w sobotę,  15 listopada, o godz. 12:00 w kościele. 
                                  9.  W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie: 
                                           śp. Zofia Poracka,   
                                                   śp. Irena Domeradzka, 
                                                            śp. Dariusz Pawłak,  śp. Sylwester Szybiński.   
                                                                   Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 
 

 

 

 

 

 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo  
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 rodzin z dziećmi 
12.30 - suma za parafian 
17.00, 19.00 
WYPOMINKI ROCZNE 
Msza św. w każdy  
I poniedziałek miesiąca  
o godz. 18.00 

WYPOMINKI  
JEDNORAZOWE 
Koronka do Bożego 
Miłosierdzia 
w dni powszednie o 17.30 
w niedziele o 18.30 

 
 KANCELARIA CZYNNA  
OD PONIEDZIAŁKU 
 DO PIĄTKU 

- od 8.30 do 10.00 
- od 16.00 do 17.30 

DRUK  
GAZETY 

 ZAPROSZENIA 
na chrzest, komunię, ślub. Grójec, ul. Jabłoniowa 8, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl 
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