
  

  

Powołanie pierwszych uczniów 
Gdy Jan został uwięziony,  

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.  

Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 

Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł 

do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast 

zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego 

Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca 

swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. 
 
 

III niedziela zwykła 

III tydzień psałterza 
25 I 2015, nr 4(17) 2015 

 
Ewangelia niedzielna 
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 Jon 3, 1-5.10  
Ps 25, 4-9, 1 Kor 7, 29-31 

Mk 1, 14-20 

 

Panu Bogu nie chodzi o dobre postanowienia, lecz o ich 
wykonanie. Chodzi Mu o natychmiastową odpowiedź, 
o czyn. Nawrócenie polega na zrobieniu pierwszych 
kroków w stronę prawdziwych wartości i ma swój 
początek w Sakramencie Pojednania. Ono ma się 
dokonać natychmiast. Mówi o tym postawa Andrzeja 
i Piotra, którzy na wezwanie Chrystusa: Pójdźcie za 
Mną... — natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.  
„Natychmiast” — oto właściwa odpowiedź człowieka 
na wezwanie Boga. Postanowienie wejścia na 
Ewangeliczną drogę nie może być odkładane do jutra, 
bo nie jest wówczas żadnym postanowieniem, tylko 
pobożnym pragnieniem. Mądre zaś przysłowie 
powiada: „Dobrymi chęciami jest piekło 
wybrukowane”. Niebo natomiast wybrukowane jest 
dobrymi czynami. 
 



 

  Grupa dzieci z naszej parafii udała się na 
wycieczkę do Warszawy. Część z nich znalazła 
się w tym gronie w nagrodę za gorliwość 
w uczęszczaniu na roraty. Pokaźną grupę 
stanowili nasi ministranci. 
Pierwszym punktem było odwiedzenie Sióstr 
Karmelitanek Bosych (które założyła św. Teresa 
z Avila, patronka ostatnich rorat w naszej 
parafii). Dom Sióstr mieści się przy ul. Wolskiej 
27/29 (adres dzieci doskonale znają, ponieważ 
miały go odnaleźć w czasie adwentu). 
Opowiedziały o planie swojego dnia i o tym, 
dlaczego są szczęśliwe – mimo, że żyją za 
klauzurą! Sprawdziliśmy swoją wiedzę o życiu 
św. Teresy w quizie z nagrodami. 
Później pojechaliśmy do seminarium 
duchownego, gdzie klerycy (przygotowujący się 
do święceń kapłańskich) wystawiali 
przedstawienie „Wybieram niebo” – o życiu 
i misji św. Filipa Nereusza. Ciekawe, że zamiast 
jechać do Indii, w całości poświęcił się pracy 
z dziećmi, w założonym oratorium. Swoim 
postępowaniem udowadniał, że nic nie jest nie 
do pokonania, o ile kochamy Boga i drugiego 
człowieka. Wybieramy niebo – świętość jest 
przecież dla każdego! 
Zadowoleni wybiegliśmy z seminarium. 
Obejrzeliśmy olbrzymią choinkę na Placu 
Zamkowym (niektórzy próbowali się pod nią 
schować). Nawiedziliśmy też Archikatedrę 
Warszawską – do niedawna miejsce posługi 
Ks. Proboszcza. Zmęczeni, ale zadowoleni, 
wróciliśmy do domu… 

Ks. Kamil Falkowski 
 

Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych 
katolików, odbywające się co 2-3 lata, 
zapoczątkowane przez Jana Pawła II w 1985 roku. 
Dziś wiemy, że to my, Polacy, zostaliśmy wybrani 
na gospodarzy, w dniach 26–31 lipca 
2016. Młodzi ze wszystkich kontynentów spotkają 
się w Krakowie. Jednak zanim tam dotrą będą 
przebywać w najbardziej znanych miastach 
w Polsce, a w tym między innymi w Warszawie. By 
mogli oni w pełni przeżyć ten czas, już teraz 
możemy podjąć trud przygotowania 
organizacyjnego i duchowego. 
Można również przyłączyć się do tego 
wydarzenia otwierając drzwi swoich domów. 
Pobyt pielgrzymów odbywać się będzie w dniach 
25 lipca – 1 sierpnia 2016 (lub krócej). 
Spodziewamy się ludzi młodych, w wieku od 
14 do 35 lat, nastawionych na głębokie przeżycie 
religijne, ale także na poznanie Polski, Krakowa 
i Polaków. Nie oczekują oni wielkich wygód. 
Będą mieli własne śpiwory i karimaty.  
Można na wiele sposobów włączyć się w ŚDM.  
Można samemu osobiście wybrać się do Krakowa 
i uczestniczyć w spotkaniu z papieżem.  
Czekamy wciąż na potwierdzenie od biskupów, 
w których miastach pojawią się goście 
z zagranicy. Jeśli wybór ostatecznie padnie na 
Grójec musimy być gotowi i chętni do pomocy. 
Wtedy przyjdzie pora na zorganizowanie 
wszystkich sił w Grójcu, tj. władz miasta, policji, 
straży miejskiej, pogotowia i oczywiście naszej 
oraz sąsiedniej parafii. 
W większości młodzi ludzie będą poza miejscem 
wypoczynku. Przyjeżdżać będą dopiero na nocleg. 
Oficjalny plan pobytu młodzieży w Diecezjach 
Archidiecezji Warszawskiej przedstawiamy 
w dodatku. 

Anna Kaźmierska 

KARMEL, FILIP NERI I KATEDRA WARSZAWSKA 
 
 

czyli wybieramy niebo! 
 



  

 

  

 Faworki 

 
 0,5 kg mąki 

 8 żółtek 

 1 łyżka spirytusu 

 płaska łyżeczka soli 

 tyle gęstej śmietany, ile się wgniecie (ciasto 
ma być twarde, ale elastyczne) 

Mąkę wysypać na stolnicę, wbijać po jednym 
żółtku i dodawać śmietanę, zagniatając końcem 
noża. Wlać spirytus, dodać sól i zagnieść. 
Następnie ubić wałkiem, aż się utworzą 
pęcherzyki. Wałkować cienkie placki, kroić w paski 
i zawijać faworki. Smażyć krótko na gorącym 
tłuszczu. Po wyjęciu osuszyć na ręczniku 
papierowym i posypać cukrem pudrem. 
Smacznego! 

Co zrobić z białkami?  

Piegusek 
 

 8 białek 

 1 szklanka cukru 

 1 szklanka maku (suchego) 

 2 szklanki mąki 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 25 dag masła (margaryny) 

 aromat migdałowy 

Masło rozpuścić, ostudzić. Białko odrobinę osolić, 
ubić na sztywno. Powoli dodawać cukier, ciągle 
ubijając. Mak, mąkę i proszek do pieczenia 
wymieszać i dodawać powoli do białek 
nieustannie mieszając. Na końcu masło i aromat. 
Mnie ciasto najlepiej wychodzi w długiej, wąskiej 
brytfance. Wykładam je papierem do pieczenia, 
wlewam ciasto i piekę w piekarniku 
z termoobiegiem w temp. 1800 ok. 50 min 
(najlepiej sprawdzić patyczkiem, czy jest już 
suche). 

Ostudzone można polać polewą czekoladową. 

 Smacznego! 
Katarzyna Szczygielska 

WIZYTA DUSZPASTERSKA  
PLAN KOLĘDY 

26 stycznia – 2 lutego 2015 

PONIEDZIAŁEK, 26 stycznia 
od godziny 16 00 

ul. Głogowa – 2 księży 
ul. Armii Ludowej – 2 księży 
od godz. 18.30 

ul. Medalowa 2 (blok) – 2 księży 

WTOREK, 27 stycznia 
od godziny 16.00 

ul. Polna od 1 do 24 – 2 księży 
ul. Polna 5 – 1 ksiądz 
ul. Polna 5A – 1 ksiądz 
od godz. 18.00 

ul. Polna 3A – 3 księży 

ŚRODA, 28 stycznia 
od godziny 16.00 

os. Polna 1 – 4 księży  
od godz. 18.00 

ul. Olimpijska 6, 10A, 12 (domki) 
i ul. Olimpijska 1 (blok) – 3 księży 

CZWARTEK, 29 stycznia 
od godziny 16.00: 

os. Polna 2 – 4 księży  
od godz. 18.00 

ul. Olimpijska 3 (blok) – 4 księży 

PIĄTEK, 30 stycznia 
od godz. 16.00 

os. Polna 3 – 4 księży  
od godz. 18.00 

ul. Olimpijska 5 (blok) – 3 księży 

SOBOTA, 31 stycznia 
od godz. 9.00 

ul. Mogielnicka za obwodnicą od 69 do 105 
i Worów 93, 95, 99 i 100 – 1 ksiądz 
ul. Worowska – 1 ksiądz 
ul. Gwardzistów – 2 księży 

PONIEDZIAŁEK, 2 lutego 
od godziny 16 00 

os. Polna 4 – 4 księży 

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. 

 

DESERY PANI KASI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- w poniedziałek wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa – biskupów, 
- we wtorek bł. Jerzego Matulewicza – biskupa,  
- w środę wspomnienie św. Tomasza z Akwinu - kapłana, 
          - w sobotę wspomnienie św. Jana Bosko – kapłana. 
 

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

25 stycznia 2015 
III NIEDZIELA ZWYKŁA 

                1. 8 grudnia 2014 roku rozpoczął się w Krakowie proces beatyfikacyjny 
               ks. Piotra Skargi. Pragniemy włączyć się w modlitwę w tej intencji,   
            dlatego każdego 27 dnia miesiąca (dzień śmierci ks. Skargi), zapraszamy  
          na Mszę św. o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, kapłana  
        pochodzącego z naszej parafii, trwale obecnego w pamięci narodu i Kościoła.  
       W najbliższy wtorek o godz. 18 będzie pierwsza Msza św. w tej intencji. 
     2. Można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2015. Modlitwa z racji  
    rocznicy ślubu, urodzin czy też w różnych naszych potrzebach, a także  
   w intencji zmarłych, jest najwspanialszym darem duchowym dla tych, których  
  polecamy Bogu w Eucharystii. Msze św. można zamawiać w zakrystii i kancelarii  
 parafialnej.  
 3. Zapraszamy narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa    
 na nauki przedmałżeńskie. Pierwsze spotkanie będzie w niedzielę 1 lutego 
 o godz. 18.00 w salach domu parafialnego ul. Worowska 1.  
 4. W przyszłą niedzielę 1 lutego podczas Mszy św. o godz. 11 będziemy gościć  
  Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Grójca. Po zakończonej Mszy św.  
   zapraszamy na krótki koncert kolęd wykonaniu naszych gości. 
   5. Za tydzień w niedzielę 1 lutego po sumie adoracja Najświętszego  
    Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca. 
     6. Ofiary składane na tacę w I niedziele miesiąca przeznaczone będą na cele  
       inwestycyjne. 
        7. Natomiast w kiosku parafialnym możemy nabyć tygodniki katolickie  
          „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”.                   
             8. 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.  
                              9.  W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:  
                                    - śp. Barbara Bigoszyńska-Łazucka, 
                                           - śp. Bogusław Kołacz, 
                                                  - śp. Robert Maliszewski. 
                                                                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 

NOWENNA  
DO MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
środa - 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

