
  

  

Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy 
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł  
z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 
 Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do niej 
i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. 
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych 
i  opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi 
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ 
wiedziały, kim On jest. 
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam 
się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: 
"Wszyscy Cię szukają". Lecz On rzekł do nich: "Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem". I chodził po całej Galilei, 
nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.  

 

V niedziela zwykła 

I tydzień psałterza 
8 II 2015, nr 6(19) 2015 

 
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  
 

 Hi 7, 1-4. 6-7 
Ps 147 A, 1-6 1 Kor 9, 16-19. 22-23 

Mk 1, 29-39 

 

Gdy teściowa Piotra została uzdrowiona, zaczęła 
usługiwać Jezusowi i apostołom. Nie pozostała bierna, 
ale natychmiast powróciła do swoich obowiązków. 
Zwykle choroba wyczerpuje ciało, toteż kiedy ktoś 
w sposób naturalny wraca do zdrowia, potrzebuje 
trochę czasu, aby wrócić do pełni sił. 

Teściowa Piotra została uzdrowiona cudownie.  Co 
oznacza ten szczegół w odniesieniu do uzdrowień 
duchowych? Każdy z nas potrzebuje uzdrowienia 
w wierze. Jeśli w tobie nie ma zapału do dzielenia się 
wiarą – choćby tylko z własnym współmałżonkiem, 
dziećmi, znajomymi – kto wie, może ty jeszcze trwasz 
w chorobie, może dopiero czekasz na swoje 
uzdrowienie. 

 
 



 

  
POST – wprowadziło chrześcijaństwo. Nie łatwo było 
przyzwyczaić ludność do nie umotywowanego braku 
potraw: książę i król kazali zęby wybijać tym, co post 
łamali. Posty stopniowały się: mięso zastępowano 
rybami, ale postne potrawy gotowano na maśle; 
ostrzejszy post wymagał gotowania na oleju-oliwie; 
najostrzejszy dopuszczał tylko suchych potraw: suszono. 
Wstrzymywano się niegdyś podczas postu od obcowania 
małżeńskiego (…) ten rygor ulotnił się jednak zupełnie. 
Były dwa główne posty, Wielki, czterdziestodniowy przed 
Wielkanocą, niegdyś o dwie niedziele dłuższy, i post 
w adwent przed Bożym Narodzeniem (….) Jest to 
fragment z ”Encyklopedii Staropolskiej” (opracowanej 
przez profesora Aleksandra Brücknera, wydanej 
w Warszawie a.d. 1939). Post praktykuje wiele religii,  ale 
cytowana encyklopedia opisuje jedynie dawną 
Rzeczpospolitą, a wyraz „suszono” określa suszenie się 
przez poszczącego, czyli powstrzymywanie się przed  
piciem wszelakich napojów. 

W redakcji naszej gazetki podło sformułowanie o walce 
postu z karnawałem. Przypomina to nazwę cyklu 
występów Jana Stanisławskiego pt. „Wykład o wyższości 
Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia”.  
Samo porównywanie było absurdalnym żartem, 
a satyryk mianował się sam profesorem. Podobnie nie 
ma walki między postem i karnawałem. Post, który 
trwałby ciągle, straciłby sens jako widoczna forma 
nawrócenia się człowieka, opanowywania instynktów 
i pokuta. Dotyczy to bardziej naszych serc i umysłów niż 
żołądków. Asceza w poście ma oczyścić nasze dusze, 
przygotowując je na zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to 
ćwiczenie naszej woli, nie tyle w zwalczaniu obżarstwa, co 
oczyszczaniu ze złych skłonności. Pokutą jest także 
powstrzymanie się od oddawania się przyjemnościom 
w  czasie postu.          

Podobnie niemożliwy jest ciągły i nieustający karnawał. 
Nawet gdyby, idąc za przykładem księcia i króla, wysłano 
pachołków z rozkazem zapędzania opornych kijami 
i batogami do hulanek i swawoli. Także samo zajęcie 
pierwszego miejsca i otrzymanie nagrody straciłoby sens, 
kiedy dostaliby je wszyscy uczestnicy zawodów. 
Wspaniałym jest zakończenie uczty deserem tortowym, 
ale nawet najsmakowitszy tort, jako jedyna potrawa jest 
nie do przyjęcia. Po Bożym Narodzeniu i Nowym Roku 
cieszyliśmy się z narodzenia Chrystusa, zaczynając nowy 
etap w naszym życiu. Karnawał zastawał nas radosnych 
i pełnych nadziei u początku roku. 

Wszystko ma swój czas. Wiosna jest przepiękną porą 
roku, ale latem wyrasta wszystko to, co napełnia nam 
spiżarnie jesienią, abyśmy mogli przetrwać zimę. Ciągłe 
trwanie jednej pory roku mogłoby się skończyć 
katastrofą. Dawni encyklopedyści nazwaliby to 
naruszeniem Bożego porządku. Dlatego żegnamy bez 
żalu karnawał i rozpoczynamy post, aby przygotować 
godnie nasze dusze do Wielkiej Nocy, w której Chrystus 
zmartwychwstał. Takie duchowe przygotowanie 
umożliwi nam wewnętrzne przeżywanie postu – 
w wyciszeniu emocji, refleksji nad złymi skłonnościami, 
opanowaniu popędów. Pokutą niechaj będzie 
odstawienie przyjemności i zachcianek, a postne kulinaria 
będą tego wszystkiego widocznym znakiem. 

A nawiązując do świętej pamięci Jana Stanisławskiego, 
który zawsze kończył: „ I to by było na tyle”,  

żegnam się z Państwem - Witold Rak.      

„Walka postu z karnawałem…?” 
 

Warszawa, 15 grudnia 2014 r. 

Mając na względzie duchowe dobro wszystkich 
i poszczególnych członków Instytutów Życia 
Konsekrowanego oraz wiernych Archidiecezji 
Warszawskiej, kierując się normami zawartymi 
w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, z dnia 23 listopada 
2014 r., ustanawiam wymienione poniżej miejsca 
święte, w których można uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami (wyznanie grzechów 
w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, 
modlitwa według intencji Papieża, brak przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego) podczas 
całego Roku Życia Konsekrowanego, trwającym od 
30 listopada br. do 2 lutego 2016 roku.  

Odpust zupełny, mogą zyskać członkowie Instytutów 
Życia Konsekrowanego i wszyscy wierni: 

1. za każdym razem, gdy w Roku Życia 
Konsekrowanego wezmą udział w uroczystościach 
diecezjalnych organizowanych z tej okazji; 

2. gdy w miejscach wyznaczonych w niniejszym 
dekrecie, z okazji Roku Życia Konsekrowanego, 
zgromadzą się na Eucharystii lub liturgii godzin, 
albo przynajmniej przez odpowiedni czas będą się 
modlić, medytować, kończąc modlitwą “Ojcze 
nasz”, Wyznaniem Wiary i wezwaniem do Matki 
Bożej. 

DEKRET ARCYBISKUPA 
 
 

METROPOLITY WARSZAWSKIEGO 
 
 



  

 

  

PĄCZKI  

KARNAWAŁOWE 

 

• ok. 1 kg mąki 

• 10 dag drożdży 

• 3 żółtka, 3 całe jajka 

• 4 łyżki cukru 

• 1 - 1,5 szklanki mleka 

• 10 dag rozpuszczonego masła 

• aromat rumowy 

• szczypta soli 

• 1 kieliszek spirytusu 

• nadzienie: marmolada różana lub 

drylowane wiśnie 

WIZYTA DUSZPASTERSKA  
PLAN KOLĘDY 
9-12 lutego 2015 

PONIEDZIAŁEK, 9 lutego 
od godziny 16 00 

ul. Mogielnicka 30A (blok) – 2 księży  
ul. Mogielnicka 30B (blok) – 2 księży  
WTOREK, 10 lutego 
od godziny 16.00 

ul. Mogielnicka 30C (blok) – 2 księży  
ul. Mogielnicka 30E (blok) – 2 księży  
ŚRODA, 11 lutego 
od godziny 16.00 

ul. Mszczonowska 35 (blok) – 1 ksiądz 
ul. Mszczonowska 35C (blok) – 1 ksiądz 
ul. Mszczonowska 35A (blok) – 1 ksiądz 
ul. Mszczonowska 35B (blok) – 1 ksiądz 

CZWARTEK, 12 lutego 
Termin dodatkowy dla tych wiernych, którzy 
z różnych względów nie mogli nas przyjąć, a pragną 
wizyty duszpasterskiej. Zgłoszenia prosimy składać 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.   
 

W czasie kolędy kancelaria parafialna 
 po południu będzie nieczynna. 

 

Zgodnie ze wspomnianym dekretem 
Penitencjarii Apostolskiej, wyznaczam 

w Archidiecezji Warszawskiej następujące 
kościoły a wśród nich trzy bazyliki mniejsze: 

• Archikatedra Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie; 

• kościół św. Krzyża przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie; 

• kościół Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. 
Maksymiliana Kolbe 
w Niepokalanowie, 

• kościół NMP Królowej Wyznawców na 
Siekierkach  

• kościół św. Andrzeja Boboli na 
Mokotowie  

• kościół Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim; 

• kościół Wieczerzy Pańskiej na Mariankach 
w Górze Kalwarii, ul. Papczyńskiego 6; 

• kościół Matki Bożej Jerozolimskiej w 
Warszawie, ul. Łazienkowska 14. 

† Kazimierz Kardynał Nycz 

Arcybiskup Metropolita Warszawski 

Drożdże rozrobić w 0,5 szklanki ciepłego mleka, 

dodać łyżkę mąki i odrobinę cukru. Poczekać, aż 

zaczną rosnąć. Do miski wsypać mąkę. Jajka rozbić 

z cukrem, dodać do mąki. Masło rozpuścić, ostudzić, 

wlać do miski. Dodać aromat, szczyptę soli i kieliszek 

spirytusu. Wszystko razem wyrobić. Mleko (ciepłe) 

dodawać stopniowo. Ciasto nie może być bardzo 

rzadkie, ale też nie za sztywne. Wyrobić, przykryć 

ściereczką, odstawić do wyrośnięcia. Z tej ilości ciasta 

wyjdzie ok. 60 pączków. Z wyrośniętego ciasta 

odrywamy kawałek, formujemy krążek i układamy na 

nim nadzienie. Formujemy kulkę i posypujemy mąką. 

Czekamy, aż wyrosną. Ja pączki przed pieczeniem 

gotuję na parze. Smażę na gorącym oleju, aż nabiorą 

koloru i odwracam. Po wyjęciu osuszam z tłuszczu na 

papierowym ręczniku, a po ostygnięciu posypuję 

cukrem pudrem. Smacznego! 

Katarzyna Szczygielska 

PRZEPIS NA PĄCZKA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - we wtorek wspomnienie św. Scholastyki – dziewicy, 

 - w sobotę święto św. Cyryla i Metodego biskupów –   

                                     patronów Europy.  
 
 

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
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V NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
               1. W środę 11 lutego obchodzić będziemy  
           XXIII Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy wszystkich  
         chorych, cierpiących i starszych na Mszę św. o godz. 10, 
       podczas której będzie udzielony sakrament namaszczenia 
      chorych. 

     2. Zapraszamy na katechezy dla dorosłych. To cykl konferencji  
   formacyjnych skierowanych ku pogłębieniu wiary i znajomości  
  nauki Kościoła.  W każdy drugi czwartek miesiąca po Mszy św.  
 o godz. 18.00. Najbliższe spotkanie będzie 12 lutego w kościele. 

 3. Spotkanie Akcji Katolickiej będzie w czwartek 12 lutego po    
 katechezach dla dorosłych w domu katechetycznym.  

  4. W kwietniu w dniach od 19 do 24 pragniemy zorganizować  
   pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Fatimie (Portugalia)  
    i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela  
    (Hiszpania). Pielgrzymka trwa 7 dni, przelot samolotem 
      liniowym, organizatorzy zapewniają bogaty program. Osoby  
       zainteresowane uzyskaniem dokładniejszych informacji  
         prosimy o kontakt z ks. Pawłem.  

             5. W kiosku parafialnym możemy nabyć tygodniki  
               katolickie „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”. 

                   6. Kończymy w tym tygodniu w naszej parafii wizytę  
                        duszpasterską zwaną kolędą. Jest to czas wspólnej  
                            modlitwy, błogosławieństwa domu oraz spotkania  
                                  i rozmowy z duszpasterzami. Kolędę rozpoczynamy   
                                          od godz. 16.00. 

……. 

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

