
  

  

 
 

Święto Chrztu Pańskiego 
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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  
 

Chrzest, którego udzielił Jan w wodach Jordanu, był 
zapowiedzią tego chrztu, którym my zostaliśmy 
ochrzczeni. Dlatego dzisiejsza niedziela „Chrztu 
Pańskiego” jest najlepszą okazją do podziękowania 
Bogu za dzień naszego chrztu. Kościół co roku 
w święto Chrztu Jezusa o tym przypomina. Wśród 
miliardów ludzi na tym świecie, Bóg zechciał 
obdarzyć mnie łaską Chrztu Świętego – łaską bycia 
szczególnym Jego dzieckiem, bycia tak blisko Niego, 
że mogę Go spotkać w Słowie Bożym 
i w Sakramentach; że mogę mieć z Nim głęboką 
relację. Obdarzył mnie największym skarbem: 
poznania Go łaską uświęcającą w sercu, możliwością 
„zatrzymania go” w głębi swojej duszy! 
Czy jestem w stanie dostrzec ten ogrom miłości 
Boga do mnie, jakiej udzielił mi Bóg na Chrzcie 
świętym? 

CHRZEST JEZUSA 
Jan Chrzciciel tak głosił:  

Idzie za mną mocniejszy ode mnie,  

a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 

chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie 

przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili 

gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego 

na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie. 

 Iz 42, 1-4. 6-7  
Ps 29 1-4.9-10, Dz 10, 34-38 

Mk 1, 6b-11 

 



 

  
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Mari Panny 8 grudnia 2014 roku w kaplicy Pałacu 

Arcybiskupów Krakowskich rozpoczął się proces 

beatyfikacyjny ks. Piotra Skargi, kapłana 

pochodzącego z naszej parafii. Choć od śmierci tego 

wielkiego kaznodziei minęły czterysta dwa lata, 

pamięć o nim trwa nieprzerwanie w Kościele 

i w polskim narodzie. Jego miłość względem Boga 

i ojczyzny  uznaje się  przez te cztery wieki za wzór 

doskonałości chrześcijańskiej i patriotycznej. 

W poniższym tekście przybliżę postać ks. Piotra Skargi 

– syna Ziemi Grójeckiej.  

Piotr Skarga urodził się 2 lutego 1536 roku w Grójcu. 

Był najmłodszym dzieckiem Michała i Anny ze 

Świątków. Miał trzech braci i dwie siostry. W 1544 roku 

Piotr został osierocony przez matkę, a w 1548 roku 

zmarł jego ojciec. Obowiązek wychowania 

i wykształcenia dwunastolatka spoczął na jego 

najstarszym bracie.  Skarga uczył się w parafialnej 

szkole grójeckiej, gdzie uczono go czytania, pisania, 

rachunków, katechizmu, śpiewu i podstaw gramatyki.  

Po ukończeniu siedemnastu lat w 1552 roku zapisał się 

na Akademie Krakowską, gdzie studiując do 1555 roku 

uzyskał stopień bakałarza na Wydziale Filozoficznym. 

Z braku funduszy na dalsze kształcenie objął  zarząd 

nad szkołą parafialną przy kolegiacie św. Jana 

w Warszawie. Ale niebawem Jędrzej Tęczyński, 

kasztelan krakowski, przyjął go na swój dwór 

i powierzył mu wychowanie swego syna, z którym 

Skarga pojechał do Wiednia.   

W 1562 roku przybył do Lwowa, gdzie pełnił funkcję 

subdiakona i kaznodziei  katedralnego. Od dawna 

kiełkująca w nim myśl o kapłaństwie, przeradza się pod 

wpływem arcybiskupa lwowskiego, Pawła Tarły, 

w konkretne decyzje, a ich spełnieniem są święcenia 

kapłańskie w 1564 roku we Lwowie. Od tego momentu  

spoczywają na nim przeróżne obowiązki,  pełni m.in.  

funkcję kanonika i kanclerza kapituły lwowskiej. Żył  

ubogo, gdyż swe dobra rozdawał ubogim, posługując 

przy tym chorym i nieszczęśliwym.  

2 lutego 1569 roku, w 33 urodziny, ks. Piotr Skarga 

wyjeżdża do Włoch, gdzie wstępuje do nowicjatu księży 

jezuitów na Kwirynale i rozpoczyna studia teologiczne 

w Kolegium Rzymskim. W tym czasie  zostaje także 

spowiednikiem w bazylice watykańskiej. Po dwóch 

latach pobytu we Włoszech powrócił do Polski. 

W kolegiacie w Pułtusku objął urząd kaznodziei 

i profesora w kolegium jezuickim. Pozostał tam do 

jesieni 1571, skąd przeniesiony został do Lwowa, gdzie 

przebywał niedługo, bowiem   nastał dla niego czas 

wędrowny. Najpierw przeniesiono go do Jarosławia, 

następnie do Warszawy (tam  dał się poznać jako 

znakomity kaznodzieja)  i w końcu do Płocka, na dwór 

królewny Anny. 

Niewątpliwie ważnym etapem jego życia zakonnego 

stał się pobyt w Wilnie, do którego przybył w styczniu 

1573 roku. Piotr Skarga dostrzegł w tym mieście 

potrzebę przeciwdziałania nawale protestanckiej 

poprzez gorliwą pracę apostolską. Jego zasługą było 

nawrócenie na katolicyzm Mikołaja Krzysztofa 

Radziwiłła, syna Mikołaja, wodza kalwinów. Aby 

przeciwstawiać się atakom innowierców na 

Eucharystię, powołał do życia Bractwo Najświętszego 

Sakramentu w Wilnie, które stawiało sobie za cel 

szerzenie kultu Eucharystii oraz opiekę nad ubogimi 

i chorymi. 

W roku 1577 ks. Piotr Skarga złożył  śluby 

bezwzględnego posłuszeństwa Ojcu Świętemu, które 

jak sam pisał, miały dostarczyć mu sposobności do 

cierpień i trudów dla Chrystusa. Składając śluby,  został 

profesem, czyli rzeczywistym członkiem Towarzystwa 

Jezusowego. 

W 1579 roku ks. Piotr Skarga został pierwszym 

rektorem Akademii Wileńskiej powołanej przez Stefana 

Batorego. W tym samym roku wydał swe najbardziej 

znane dzieło ,,Żywot świętych”. Drugą apostolską 

PIOTR SKARGA  
 
 

- syn ziemi grójeckiej 
 



  

  

placówką ks. Piotra Skargi stał się Kraków, do którego 

przybył w roku 1584. W mieście tym podjął szereg 

działań charytatywnych, m.in. powołał Bractwo 

Miłosierdzia Bogarodzicy, którego celem było 

pogłębianie u bliźnich postawy miłosierdzia i łączenia 

modlitwy z czynem. Obok tej instytucji przyczynił się do 

utworzenia  - Banku Pobożnego, którego zadaniem 

było udzielanie bezprocentowych pożyczek ubogim 

oraz Skrzynkę św. Mikołaja, z której wypłacano 

pieniądze na posag dla ubogich, cnotliwych panien. 

W roku 1588 na 24 lata objął ks. Piotr Skarga urząd 

królewskiego kaznodziei na dworze króla Zygmunta III 

Wazy, który cenił duchownego za wyjątkową 

osobowość i talenty krasomówcze. Ksiądz Piotr głosił 

kazania wobec króla, jego dworu, a także na 15 

sejmach. Jako katolik i patriota ks. Skarga walczył  

o przywrócenie w Polsce jedności religijnej. Stał się 

zwolennikiem ograniczenia władzy Sejmu i zwiększenia 

władzy królewskiej. Wskazywał na  wady polskiej 

szlachty. Był przeciwnikiem przyjęcia przez Zygmunta III 

korony szwedzkiej. 

W roku 1595 ks. Piotr Skarga wydał „Kazania na 

niedzielę i święta”, które połączyły w sposób 

charakterystyczny dla autora tematykę polityczną 

z zagadnieniami teologicznymi.  

Na czoło  wszystkich pism Skargi wysuwają się  

„Kazania Sejmowe”, które zostały wydane 1597 roku 

jako dodatek do II wydania „Kazania na niedzielę 

i święta”. „Kazania sejmowe” powstały jako wyraz 

niezadowolenia z nieudolności sejmu, który obradował 

w Warszawie od 10 lutego do 25 marca 1597 roku 

i zakończył się bez powzięcia uchwał. Osiem kazań, to 

osiem rozdziałów rozprawy politycznej mówiących 

o najważniejszych niedomaganiach narodu 

i o sposobach ich przezwyciężenia. W „Kazaniach” 

została wyrażona cała osobowość ks. Piotra Skargi, 

człowieka wielkiego serca i wielkiego ducha, który całe 

swe życie poświęcił trzem ideałom: miłości do Boga, 

Kościoła i narodu. 

Na krótko przed śmiercią  ks. Piotr Skarga przeniósł się 

z dworu królewskiego do Krakowa, gdzie zmarł 

27 września 1612 roku, po przyjęciu ostatniego 

namaszczenia. Pochowany został w podziemiach 

jezuickiego kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie.  

Rafał Nowicki 

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
PLAN KOLĘDY 

12-19 stycznia 2015 

PONIEDZIAŁEK, 12 stycznia 
Od godziny 16 00 

ul. Mszczonowska 29 (blok) – 1 ksiądz  
ul. Mszczonowska 27 (blok) – 1 ksiądz 
ul. Mszczonowska 23 (blok) – 1 ksiądz 
od godz. 18.30 

ul. Maratońska 11, 13, 15 – 1 ksiądz 
ul. Maratońska 17, 19 – 1 ksiądz 
ul. Maratońska 21, 23, 25 – 1 ksiądz 
ul. Maratońska 27, 29 – 1 ksiądz 
WTOREK, 13 stycznia 
od godz. 16 00 

ul. Wilczogórska – 1 ksiądz 
ul. Mogielnicka 10 (blok) – 1 ksiądz 
od godz. 17.00 
ul. Willowa – 1 ksiądz 
ŚRODA, 14 stycznia 
od godz. 16 00 

ul. Mogielnicka 1 (blok) – 1 ksiądz 
ul. Mogielnicka 21 (blok) – 2 księży 
ul. Mogielnicka – strona nieparzysta od 3 do 19  
i za światłami od 29 do 67 – 1 ksiądz 
od godz. 19.00 

ul. Mogielnicka 28 C (blok) – 1 ksiądz 
CZWARTEK, 15 stycznia 
Od godziny 16 00: 

ul. Mogielnicka 22 (blok) – 2 księży 
ul. Kasztanowa 3 (blok) – 2 księży 
PIĄTEK, 16 stycznia 
od godz. 16.00 

ul. Mogielnicka strona parzysta od 2 do 26  
 – 1 ksiądz 
ul. Brzozowa 15 (blok) – 1 ksiądz 
ul. Brzozowa od 2A do 100 (domki jednorodzinne) – 
2 księży 
SOBOTA, 17 stycznia 
od godz. 9.00 

Odrzywołek  – 4 księży 
PONIEDZIAŁEK, 19 stycznia 
od godziny 16 00 

Odrzywołek (blok 1) – 1 ksiądz 
Odrzywołek (blok 2) – 1 ksiądz 
ul. Kasztanowa 28 (blok) - 2 księży 

Prosimy o samochody na godz. 15.45, 
a w sobotę na godz. 8.45, które zawiozą księży na 

kolędę do miejscowości poza Grójcem. 
W czasie kolędy kancelaria parafialna 

 po południu będzie nieczynna. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- w sobotę wspomnienie  

św. Antoniego opata. 
 

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 
 

 
 
 
  

 

 

REDAKCJA 
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu 

kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com

STRONA INTERNETOWA 
www.mikolaj.grojec.eu 11 stycznia 2015 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
             1. Od 18 do 25 stycznia odbędzie się Tydzień Modlitw o Jedność  
            Chrześcijan pod hasłem: Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić.”  
          Zachęcamy do włączenia się w modlitwę w intencji jedności podzielonego  
        Kościoła. 
       2. Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej  będzie 14 stycznia po Mszy św. 
     wieczornej  w domu katechetycznym. 
    3. Dzisiaj podczas  Mszy św. o godz. 11 będziemy gościć dzieci i młodzież    
    z Gminnej Orkiestry Dętej w Chynowie. Po zakończonej Mszy św. zapraszamy  
  na krótki koncert kolęd wykonaniu naszych gości. Natomiast po Mszy św.  
  o godz. 17.00 zapraszamy na koncert kolęd wykonania Zespołu Wokalno- 
 Instrumentalnego „Fletnia Pana” z parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu.  
 4. Za naszym pośrednictwem  ministranci dziękują za złożone ofiary podczas   
 rozprowadzania kredy i kadzidła. Zebrali 2688 zł, które będą przeznaczone na   
 dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu.  
 5. W kiosku parafialnym możemy  nabyć tygodniki katolickie „Gościa   
   Niedzielnego” i „Niedzielę”.  
  6. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska zwana kolędą. Jest to czas  
    wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu oraz spotkania i rozmowy  
     z duszpasterzami. Nowych mieszkańców lub tych, którzy chcieliby po raz  
      pierwszy zaprosić księdza, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii.   
         Kolędę rozpoczynamy od poniedziałku do piątku od godz. 16.00,  
          a w soboty od godz. 9.00. 
            W trakcie trwania kolędy kancelaria nie będzie czynna popołudniami. 
               Zwyczajem lat ubiegłych  prosimy o podstawienie samochodów  
                  na godz. 15.45, a w sobotę na godz. 8.45 które zawiozą  
                     księży na kolędę do miejscowości poza Grójcem.  
                          I z góry dziękujemy za życzliwość. 
                             7. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:  
                                   - śp. Aleksandra Wąsowicz. 
                                           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 

KORONKA  
DO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
piątek - godz. 18.00 
 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 

mailto:sw.mikolaj.grojec@gmail.com
mailto:nicolaus.grojec@gmail.com

