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Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Ez 34,11-12. 15-17 Ps 23, 1-3. 5-6
1 Kor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy
aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela
owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie
w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie?
spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim
i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» Król im
odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny,
przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem
chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo
nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: «Zaprawdę
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie
uczynili». I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".

KOMENTUJE KS. MARCIN DUCHNA

Napoić spragnionego, przyodziać nagiego, pokrzepić chorego i wiele
innych spraw, które chcę jeszcze uczynić. Nie ma tu czasu na pytania:
czy zasłużyłem już na Niebo?, bo teraz trzeba działać! Nie ma czasu na
skargi: nie wychodzi mi modlitwa, bo teraz trzeba sie modlić. Święty nie
traci czasu na pytania o świętość, ale każdą chwile spędza na miłości
bliźniego. Przyjdzie czas, kiedy sie zatrzyma i ze zdziwieniem zapyta:
Panie, kiedy widziałem Cię nagim albo przybyszem, albo chorym?
Świętość nie pyta o siebie, nie szuka pomocy ani nie płacze. Prawdziwa
świętość nie wie o sobie.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
- święto patronalne Akcji Katolickiej
Ostatnia niedziela przed Adwentem
stanowi podkreślenie faktu panowania
Zmartwychwstałego Chrystusa w niebie i na
ziemi. Uroczystość Chrystusa Króla w swojej
wymowie wskazuje na cel ostateczny życia
człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem
i oddanie się pod panowanie jego miłości
w Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa
wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez
swoją śmierć na krzyżu dał on dowód
miłości
względem
wszystkich
ludzi
i odpuszczając nasze grzechy pojednał nas
z Ojcem oraz uczynił nas ludem wybranym,
czyli królestwem i kapłanami Boga samego.

Kościół i polityka
Istnieje pewne zamieszanie, gdy patrzymy
na politykę. Hasło „Kościół w polityce”
przywołuje
skojarzenie
duchownych
mieszających się w sprawy, na których
mało się znają, chcących jednocześnie
manipulować wiernymi – świeckimi
obywatelami. Niektórzy pseudokatolicy
wykrzykują, że księża – a najlepiej cały
Kościół – powinni trzymać się z dala od
spraw
politycznych
i
społecznych
i zajmować się tylko modlitwą.
Zachęcamy do przyjrzenia się jednej z form
aktywności katolików w życie społeczne
i religijne swojej lokalnej społeczności –
świeckiej i kościelnej. Celem Akcji
Katolickiej jest jedność działania osób
świeckich i duchownych we współczesnym
świecie, o czym pisze pan Michał Skrzycki.
Od dzisiejszej niedzieli będzie informować
o najbliższych spotkaniach z Drogimi
Parafianami
w
ramach
Wizyty
Duszpasterskiej.
XKF

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem
wiernych posiadającym osobowość prawną,
erygowanym przez Konferencję Episkopatu
Polski, działającym w całym kraju.
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie
formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie
bezpośredniej
współpracy
katolików
świeckich
z
hierarchią
kościelną
w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Z inicjatywy papieża Świętego Jana Pawła II
w 1995 roku nastąpiło w Polsce odrodzenie
się Akcji Katolickiej.
Akcja Katolicka realizuje swój cel poprzez:
• pogłębienie życia religijnego, moralnego,
intelektualnego i kulturalnego oraz
ukierunkowanie na zadania apostolskie;
• przenikanie wartościami ewangelicznymi
życia społecznego;
• zajmowanie stanowiska w sprawach
publicznych Kościoła, a zwłaszcza
reagowanie na zagrożenia wiary
i moralności chrześcijańskiej
• angażowanie się w formację dzieci
i młodzieży;
• kształcenie działaczy katolickich
i wychowanie ich do aktywności w życiu
społecznym, gospodarczym, kulturalnym
i politycznym.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy
parafii św. Mikołaja w Grójcu istnieje od
1995 r., tj. od początku reaktywacji AK
w Polsce.
Działalność nasza ma charakter
dwutorowy:
1. Formacja wewnętrzna i zewnętrzna:
podnoszenie własnej wiedzy
religijnej, poznawanie nauki
społecznej Kościoła, dyskusje na
temat aktualnych problemów
moralnych, wychowawczych
i społecznych;
2. Czynne uczestnictwo w życiu
religijnymi i społecznym parafii oraz
oddziaływanie w duchu katolickim na
otoczenie w miejscu pracy i miejscu
zamieszkania.
Wspomagamy w różnych akcjach pracę
naszych
duszpasterzy,
pomagając
w organizacji uroczystości kościelnych
i działań charytatywnych.
W roku 2000 powróciliśmy do zwyczaju
organizowania pieszych pielgrzymek do
Sanktuarium Maryjnego w Lewiczynie
i co
roku
organizujemy
kolejną.
W ostatnich latach udział w niej brało po
ok. 400 osób.
Współpracujemy z innymi grupami
działającymi przy parafii, starając się
umocnić integrację osób działających
przy Kościele i oddziaływać w duchu
chrześcijańskim na swoje otoczenie.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich
chętnych do włączenia się w działalność
Akcji Katolickiej.
Spotkania odbywają się w każdą drugą
środę miesiąca po Mszy Św. wieczornej
w salce Domu Parafialnego.
Michał Skrzycki

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA
PLAN KOLĘDY
1-4 grudnia 2014
PONIEDZIAŁEK, 1 grudnia
od godz. 16.00
Lisówek – 1 ksiądz
Maciejowice – od nr 2 do 17 – 1 ksiądz
Maciejowice – od nr 18 do 32 – 1 ksiądz
WTOREK, 2 grudnia
od godz. 16.00
Marianów – 1 ksiądz
Janówek – od nr 2 do 21 – 1 ksiądz
Janówek – od nr 22 do 32 – 1 ksiądz
ul. Poświętne od nr 1 do 40 (bez nr 17 a)
– 1 ksiądz
ŚRODA, 3 grudnia
od godz. 16.00
Mieczysławówka – od nr 18 do 27
– 1 ksiądz
Mieczysławówka – pozostałe numery
– 1 ksiądz
ul. Ks. Piotra Skargi – od nr 1 do 21/4
– 1 ksiądz
ul. Ks. Piotra Skargi pozostałe numery
– 1 ksiądz
CZWARTEK, 4 grudnia
od godz. 16.00
ul. Poświętne 17 A – 1 ksiądz
ul. Szkolna – 1 ksiądz
ul. Szkolna – bloki 8 i 10 – 1 ksiądz
ul. Szkolna – bloki 12 i 12 A – 1 ksiądz
Zwyczajem lat ubiegłych
prosimy
o samochody na godz. 15.45, które
zawiozą księży na kolędę do miejscowości
poza Grójcem.
W czasie kolędy kancelaria parafialna po
południu będzie nieczynna.

Parafia św. Mikołaja w Grójcu
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65
E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com
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MSZE ŚWIĘTE

OGŁOSZENIA
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, ostatnią

niedzielę roku liturgicznego. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt
W DNI POWSZEDNIE:
poświęcenia Chrystusowi Królowi Wszechświata.
6.30, 7.30, 18.00
2. Po Mszy św. o godz. 9.30 zapraszamy na montaż słowno-muzyczny
W NIEDZIELE:
zatytułowany
„Miejcie odwagę żyć dla Miłości” przygotowany przez uczniów
6.30, 8.00
Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu.
9.30 - dla młodzieży,
3. Za tydzień rozpoczynamy Adwent czas pobożnego i radosnego oczekiwania.
Msza zbiorowa
W pierwszej części Adwentu na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów,
11.00 - dla rodzin z dziećmi
a w drugiej części na przyjęcie Chrystusa w Uroczystość Bożego Narodzenia.
12.30 - suma za parafian 4. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę są przeznaczone na wsparcie Seminarium
17.00, 19.00
Duchownego w Warszawie.
WYPOMINKI ROCZNE 5. W przyszła niedzielę 30 listopada będziemy gościć w naszym kościele Stowarzyszenie
Msza św. w każdy
I poniedziałek miesiąca
o godz. 18.00

Misji Afrykańskich. Ks. Tomasz Zieliński misjonarz z Tanzanii będzie głosił Słowo Boże, a po
Mszach świętych będzie możliwość wsparcia dzieła misyjnego Kościoła poprzez zakupy
oryginalnych rękodzieł afrykańskich.
WYPOMINKI
6. Również za tydzień w niedzielę 30 listopada podczas każdej Mszy św. będziemy
JEDNORAZOWE
rozdawać relikwie II stopnia św. Jana Pawła II dla tych wszystkich, którzy wyrazili wolę ich
Koronka do Bożego
przyjęcia.
Miłosierdzia
7. Za naszym pośrednictwem klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie
w dni powszednie o 17.30
dziękują wszystkim tym, którzy podczas tegorocznej zbiórki przekazali owoce dla
w niedziele o 18.30
Seminarium.
KANCELARIA CZYNNA 8. Od Adwentu rozpoczniemy w naszej parafii wizytę duszpasterską zwaną kolędą.
Jest to czas wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu oraz spotkania i rozmowy
OD PONIEDZIAŁKU
z duszpasterzami. Nowych mieszkańców lub tych, którzy chcieliby po raz pierwszy
DO PIĄTKU
zaprosić księdza, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii. Kolędę
- od 8.30 do 10.00
rozpoczynamy od poniedziałku do piątku od godz. 16.00, a w soboty od godz. 9.00.
- od 16.00 do 17.30
Zwyczajem lat ubiegłych prosimy o samochody na godz. 15.45 które zawiozą
księży na kolędę do miejscowości poza Grójcem.
KONTO
9. W kiosku parafialnym możemy nabyć tygodniki katolickie „Gościa
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
Niedzielnego” i „Niedzielę”.
17912800022001000002730001
10. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
- śp. Krystyna Michalak,
REDAKCJA
- sp. Henryk Pyrek.
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…

kontakt do redakcji: nikcolaus.grojec@gmail.com

W LITURGII
BIEŻĄCEGO
TYGODNIA

DRUK
GAZETY

- w poniedziałek - świętych męczenników
Andrzeja Dung-Lac, prezbitera,
i Towarzyszy

Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.

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

