TYGODNIK PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU

Ewangelia niedzielna
Jan Chrzciciel przygotuje przyjście Chrystusa
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Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
J 1, 6-8.19-28
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego
z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto ty jesteś?",
on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem".
Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?"
Odrzekł: "Nie jestem".
"Czy ty jesteś prorokiem?"
Odparł: "Nie!"
Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?"
Odpowiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: «Prostujcie drogę Pańską», jak powiedział prorok Izajasz".
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: "Czemu zatem chrzcisz, skoro nie
jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?"
Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten,
którego wy nie znacie, który po mnie idzie,
a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała".
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu,
gdzie Jan udzielał chrztu.
KOMENTUJE KS. ZBIGNIEW SUCHECKI

Dzisiejsza III niedziela adwentu nosi nazwę „Gaudete”. Jest niedzielą radości, której źródłem
jest Jezus Chrystus. Słowa z Ewangelii to Prolog św. Jana. Jan Chrzciciel przyszedł, aby
zaświadczyć o Światłości. Misja Jana Chrzciciela jest trudna i wymaga wielu rezygnacji
i poświęcenia. Jednak Jan mimo trudu doświadczył wewnętrznej radości spotykając Światłość
– Jezusa Chrystusa. W naszym życiu wewnętrznym zbyt często kładziemy nacisk na przykre
i trudne doświadczenia, na pokonywanie wad, walkę ze złem czy umartwianie. Mniej
natomiast przeżywamy radości i przyjemności ze spotkania z Bogiem. Brak radości,
przygnębienie czy frustracja świadczą o braku dojrzałej więzi z Chrystusem. Autentyzm życia
Chrystusem mierzy się doświadczeniem wewnętrznej radości.

Piórem Kronikarza…
„Bądź źródłem miłości, ponieważ
z tego źródła może pochodzić jedynie dobro”
– św. Augustyn
Mamy drugą niedzielę adwentu – czas radosnego
oczekiwania na Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Dobiega końca rok 2014. Jaki był ten rok w aspekcie życia
naszej parafii? Powspominajmy trochę – bo działo się,
oj działo!
W pierwszej połowie roku – niezwykle radosne przeżycie
dla wszystkich Polaków – kanonizacja papieży Jana Pawła II
i Jana XXIII. Wydarzenie to przeżywaliśmy na wspólnych,
uroczystych modlitwach w naszej parafii. Dniem
kanonizacji – obecny papież Franciszek - ogłosił dzień 27
kwietnia – Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II
został kanonizowany 9 lat po śmierci i 3 lata po
beatyfikacji, Jan XXIII pół wieku po śmierci i 13 lat po
beatyfikacji.
W sierpniu kolejna uroczystość i wzruszające przeżycia
związane z peregrynacją obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej. W naszej parafii uroczystości przypadły na
dzień 3 i 4 sierpnia.
3 sierpnia o godz. 17-ej licznie zgromadzeni przywitaliśmy
Maryję w wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i uroczyście
wprowadziliśmy ikonę do kościoła.
Uroczystą Mszę św. odprawił przybyły na uroczystość ks.
biskup Rafał Markowski. Przez dwa dni Kościół
wypełniony był wiernymi, którzy modlili się w czasie Mszy,
na adoracjach indywidualnych, powierzając Maryi naszą
Ojczyznę, parafię, nasze własne problemy, smutki i radości.
Przytoczę w tym miejscu krótki fragment ze Słowa
wygłoszonego przez Jana Pawła II na Jasnej Górze 19.VI.83 r.
„…Matko! Wszystko moje jest Twoim! Cóż mogę więcej
powiedzieć. Jak inaczej jeszcze zawierzyć tę Ziemię, tych
Ludzi, to Dziedzictwo.
Zawierzam jak umiem, Ty jesteś Matką. Ty zrozumiesz i
przyjmiesz.
Totus tuus – cały Twój”.
Pamiętajmy o tym, bo My też jesteśmy Jej Dziećmi – ze
wszystkim – z naszymi problemami, troskami, smutkami,
radościami, sukcesami.
19 listopada – uroczyste wprowadzenie Relikwii I stopnia
św. Jana Pawła II do naszej parafii.
Relikwie wprowadził i uroczystą Mszę odprawił
metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
który w 1996 r. został osobistym sekretarzem papieża Jana
Pawła II, a w 2005 r. po Jego śmierci został sekretarzem
papieża Benedykta XVI.
Kościół wypełniony po brzegi, modlitwy powierzające za
wstawiennictwem św. Jana Pawła II – naszą Ojczyznę,
parafię, nas samych. Na twarzach zgromadzonych parafian
radość, wzruszenie (zwłaszcza w czasie indywidualnej
adoracji Relikwii), a w sercach na pewno wspomnienia, jak
wspaniałym papieżem, Polakiem, był nasz Ojciec Święty.

6 grudnia – uroczystość św. Mikołaja biskupa –
patronalne święto naszego Kościoła i parafii.
Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. dr Adam
Jaczewski.
Św. Mikołaj z Miry żył na przełomie III i IV wieku. Był
biskupem z miasta Miry w Azji Mniejszej. Słynął z dobroci
i troski o ubogich. Jan Paweł II nadał mu patronat Daru
Człowieka dla Człowieka. To kolejny patronat, a lista jest
długa, bo św. Mikołaj to patron m.in. dzieci, uczonych,
studentów,
pielgrzymów,
cukierników,
piekarzy,
pojednania wschodu i zachodu.
Św. Mikołaj z Miry – sensem swojego życia uczynił
dawanie. Niektórzy piszą, że to święty „z gestem”.
W naszej parafii też nie brakuje ludzi „z gestem” –
inicjatywa pod hasłem „I Ty możesz zostać św.
Mikołajem”, powstała jako efekt współpracy z MiejskoGminnym Ośrodkiem Pomocy w Grójcu, a jej owocem są
paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy.
Drzewko, na którym umieszczone były aniołki z imionami
dzieci,
bardzo szybko „opustoszało”, chętnych do
sprawienia radości dzieciom nie brakowało (św. Mikołaj
działa!).
Wśród ważnych wydarzeń odnotować należy, że od
czerwca b.r. funkcję proboszcza w naszej parafii pełni ks.
Zbigniew Suchecki, który zastąpił w duszpasterzowaniu
ks. Zenona Trzaskowskiego.
Do parafii przybyli również ks. Kamil Falkowski i ks.
rezydent Józef Jędrzejewski.
W nr 1 Nicolausa proboszcz ks. Z. Suchecki, po
3 miesiącach sprawowania funkcji proboszcza, przedstawił
pokrótce plany działania w parafii. Czytamy m.in. –
przypomnę: „…chciałbym, aby kościół oraz sale parafialne
były otwarte na wszelkie inicjatywy duszpasterskie”.
I tak się dzieje.

„Nawrócić się to zrozumieć,
że choćby nawet Jezus szedł z tyłu i nie był widoczny
– to On zawsze prowadzi
poprzez wszystkie wydarzenia
jakie dzieją się w naszym życiu.
Ks. J. Twardowski

W październiku powstał zespół redagujący Nicolausa,
w którym podejmujemy starania przedstawienia i opisania
tego, co się dzieje w parafii, zwrócenia uwagi na istotne
w danym okresie zagadnienia oraz zamieszczamy
informacje o realizowaniu planów i inicjatyw podjętych
przez ks. Proboszcza oraz księży wikariuszy. Przypomnę
kilka – pod opieką ks. Pawła Olejarza odbyła się
pielgrzymka do Rzymu, pielgrzymka dzieci do Rostkowa
i Przasnysza z ks. Kamilem Falkowskim oraz w sierpniu
pod opieką księży Zbigniewa Sucheckiego i Stanisława
Gibzińskiego coroczna piesza pielgrzymka do Lewiczyna.

WIZYTA DUSZPASTERSKA
PLAN KOLĘDY
17-20 grudnia 2014
PONIEDZIAŁEK 15.12.
Od godziny 16 00:

ul. Laskowa 6A (blok) – 1 ksiądz
ul. Laskowa 13B (blok) – 2 księży
ul. Szpitalna – 1 ksiądz
Od godziny 17 30:

6 grudnia – grupa młodzieżowa z opiekunem
ks. Marcinem Duchną, wzbogaciła modlitwę wspólnoty
parafialnej - Hymnem Liturgicznym ku Czci Matki Bożej –
Akatystem.

ul. Zatylna 5 – 1 ksiądz

Kto czyta Nicolausa, ten wie więcej.

ul. Środkowa – 1 ksiądz
ul. Środkowa 2 (blok) – 2 księży

Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników w imieniu
całej redakcji
KK

WTOREK, 16 grudnia
od godz. 16.00

ŚRODA, 17 grudnia
od godz. 16.00

ul. Lewiczyńska 12 (blok) – 2 księży
ul. Lewiczyńska 10 ( blok) – 1 ksiądz
CZWARTEK, 18 grudnia

Nasza parafia we współpracy
z Miejsko Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Grójcu
PRZYGOTOWUJE PACZKI
dla dzieci z ubogich rodzin.
Zachęcamy do włączenia się
w dzieło pomocy zatytułowane

„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”.
Każdy z nas może otrzymać aniołka
z imieniem i wiekiem dziecka,
dla którego przygotuje
świąteczną paczkę.
Aniołki znajdują się
przy bocznym ołtarzu.
Paczki prosimy przynosić do zakrystii

od godz. 16.00

ul. Lewiczyńska od nr 6 do 48 – 1 ksiądz
ul. Lewiczyńska od nr 98A do 50 – 1 ksiądz
ul. Lewiczyńska od nr 7 do 33 – 1 ksiądz
ul. Lewiczyńska od nr 73 do 35 – 1 ksiądz
PIĄTEK, 19 grudnia
od godz. 16.00

ul. Lewiczyńska 7B (blok) – 1 ksiądz
ul. Starostwo 1A (blok) – 1 ksiądz
ul. Starostwo 2 (blok) – 1 ksiądz
ul. Starostwo od nr 1 do 10 – 1 ksiądz
SOBOTA, 20 grudnia
od godz. 9.00

Słomczyn – 4 księży

do 14 grudnia

Prosimy o samochody na godz. 15.45, które zawiozą
księży na kolędę do miejscowości poza Grójcem.

na świątecznej paczce należy
w widocznym miejscu wpisać
numer znajdujący się na aniołku.

W czasie kolędy kancelaria parafialna
po południu będzie nieczynna.

Parafia św. Mikołaja w Grójcu
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65

OGŁOSZENIA

PARAFIALNE

E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

STRONA INTERNETOWA
www.mikolaj.grojec.eu

MSZE ŚWIĘTE

14 grudnia 2014

III NIEDZIELA ADWENTU

1. W Adwencie od poniedziałku do soboty zapraszamy na Roraty – Msze
św. ku czci Matki Bożej, które będą odprawiane o godz. 6.30.
2. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, jak co roku
zachęcamy, aby stół wigilijny oświetlała świeca z Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom. Świece Caritasu można kupić w naszym parafialnym sklepiku.
Dochód z zakupionych świec przeznaczony jest na cele charytatywne
prowadzone przez Caritas.
3. Zwyczajem lat ubiegłych poświęcony opłatek na wigilijny stół można
Otrzymać u Pana organisty w zakrystii po każdej Mszy św. Nabywanie opłatka
w kościele jest wyrazem naszej łączności ze wspólnotą parafialną.
Msza św. w każdy
4. Prosimy wszystkich, którzy włączyli się w dzieło pomocy dzieciom z ubogich
I poniedziałek miesiąca
rodzin „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, a nie przynieśli jeszcze świątecznych
o godz. 18.00
paczek o dostarczenie ich do zakrystii w najbliższym tygodniu.
RORATY
Od poniedziałku do soboty 5. Rozpoczęliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Jest to
o godz. 6.30
czas wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu oraz spotkania i rozmowy
KORONKA DO BOŻEGO z duszpasterzami. Nowych mieszkańców lub tych, którzy chcieliby po raz
MIŁOSIERDZIA
pierwszy zaprosić księdza, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii.
piątek - godz. 18.00
Kolędę rozpoczynamy od poniedziałku do piątku od godz. 16.00, a w soboty
KANCELARIA CZYNNA od godz. 9.00.
W trakcie trwania kolędy kancelaria nie będzie czynna popołudniami.
OD PONIEDZIAŁKU
Zwyczajem lat ubiegłych prosimy o podstawienie samochodów na godz.
DO PIĄTKU
15.45, które zawiozą księży na kolędę do miejscowości poza Grójcem.
- od 8.30 do 10.00
I z góry dziękujemy za życzliwość.
- od 16.00 do 17.30
6. W kiosku parafialnym możemy nabyć tygodniki katolickie „Gościa
KONTO
Niedzielnego” i „Niedzielę”.
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
7. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
17912800022001000002730001
- śp. Stefania Matulka,
- śp. Zofia Słowikowska.
REDAKCJA
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu.
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
Wieczny odpoczynek….
kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com
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

W LITURGII
BIEŻĄCEGO
TYGODNIA

DRUK
GAZETY

RORATY
od poniedziałku do soboty
godz. 6.30

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

ZAPROSZENIA
na chrzest, komunię, ślub. Grójec, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl

