TYGODNIK PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU

Ewangelia niedzielna
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
według świętego Marka.
Jezus przed Piłatem
E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze
starszymi i uczonymi w Piśmie i cała
Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali
Jezusa związanego odprowadzić i wydali
Go Piłatowi. Piłat zapytał Go:
I. Czy Ty jesteś królem żydowskim?
E. Odpowiedział mu:
+ Tak, Ja nim jestem.
E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele
rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał:
I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie
rzeczy Cię oskarżają.
E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak
że Piłat się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
E. Na każde zaś święto miał zwyczaj
uwalniać im jednego więźnia, którego
żądali. A był tam jeden, zwany
Barabaszem, uwięziony z buntownikami,
którzy w rozruchu popełnili zabójstwo.
Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego,
co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział:
I. Jeśli chcecie, uwolnię wam króla
żydowskiego?
E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali
Go przez zawiść. Lecz arcykapłani
podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej
Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał:
I. Cóż więc mam uczynić z Tym, którego
nazywacie królem żydowskim?
E. Odpowiedzieli mu krzykiem:
T. Ukrzyżuj Go!
E. Piłat odparł:
I. Co więc złego uczynił?
E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:
T. Ukrzyżuj Go!

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
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Iz 50, 4-7, Ps 22, 8-9. 17-20. 23-24,
Flp 2, 6-11, Mk 15, 1-39
E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum,
uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał
ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyśmiany
E. Żołnierze zaprowadzili Go na
wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium,
i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę
i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu go
na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać:
T. Witaj, królu żydowski!
E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na
Niego i, przyklękając, oddawali Mu hołd.
A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę
i włożyli na Niego własne Jego szaty.
Droga krzyżowa
E. Następnie wyprowadzili Go, aby Go
ukrzyżować. I przymusili niejakiego
Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i
Rufusa, który wracał z pola i właśnie
przechodził, żeby niósł krzyż Jego.
Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to
znaczy Miejsce Czaszki.
Ukrzyżowanie
E. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą,
lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i
rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając
o nie losy, co który miał zabrać. A była
godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też
napis z podaniem Jego winy, tak ułożony:
Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali
dwóch złoczyńców, jednego po prawej,
drugiego po lewej Jego stronie. Tak
wypełniło się słowo Pisma: W poczet
złoczyńców został zaliczony.
Wyszydzenie na krzyżu
E. Ci zaś, którzy przechodzili obok,
przeklinali Go, potrząsali głowami mówiąc:

T. Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech
dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża
i ocal samego siebie.
E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi
w Piśmie drwili między sobą i mówili:
T. Innych wybawiał, siebie nie może
wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże
teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i
uwierzyli.
E. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim
ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa
E. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok
ogarnął całą ziemię aż do godziny
dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus
zawołał donośnym głosem:
+ Eloi, Eloi, lema sabachthani.
E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś
Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok,
słysząc to mówili:
T. Patrz, woła Eliasza.
E. Ktoś podbiegł i napełniwszy gąbkę
octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić,
mówiąc:
I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie
Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża.
E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i
oddał ducha.
Po śmierci Jezusa
E. A zasłona przybytku rozdarła się na
dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał
naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał
ducha, rzekł:
I. Prawdziwie, ten człowiek był Synem
Bożym.

Komentarz do Ewangelii: ks. Paweł Olejarz

WIELKI TYDZIEŃ
Wielki Poniedziałek
Jest to drugi dzień Wielkiego Tygodnia,
przypadający
po
Niedzieli
Palmowej,
rozpoczynający oktawę obchodów Śmierci
i Zmartwychwstania Jezusa. W drodze do
Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym drzewo
figowe za to, że nie znalazł na nim owocu,
a tylko same liście. Pan Jezus w tym dniu wszedł
do świątyni i zaczął wypędzać sprzedających
w niej kupców, sprowadzając na siebie gniew
kapłanów. Chrystus wyrzucając kupców ze
Świątyni Jerozolimskiej dokonał oczyszczenia
tego miejsca, napominając: napisane jest – mój
dom niech będzie domem modlitwy, a wy
uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Wieczorem
w Betanii doszło do namaszczenia Jezusa przez
kobietę, która wylała na jego głowę flakonik
drogocennego olejku nardowego.
Wielki Wtorek
Pan Jezus prowadził najgwałtowniejsze
polemiki ze starszyzną żydowską, które
zakończył wielokrotnym "biada", rzuconym na
swoich zatwardziałych wrogów. Zapowiedział
również w tym dniu zniszczenie Jerozolimy
i koniec świata oraz powtórne swoje przyjście
na ziemię w chwale. Ewangelia na ten dzień
zawiera fragment Ostatniej Wieczerzy. W tym
dniu usłyszymy także zapowiedź zdrady Judasza
i wydarzenie zaparcia się Piotra.
Wielka Środa
Sanhedryn podczas tajnej narady postanawia za
wszelką cenę zgładzić Jezusa. W tym dniu
Judasz zdradził Jezusa ofiarując Wysokiej Radzie
pomoc w jego pojmaniu za srebrniki.
Apostołowie tego dnia przygotowywali się do
święta Paschy, które miało się odbyć
następnego dnia. Msze święte odprawiane są
normalnie, a po ostatniej Mszy świętej usuwa
się wodę święconą z naczyń.
Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego
Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki
i Zmartwychwstania Pańskiego.
Rafał Nowicki

Życie stanowi wielką wartość. Istnieje jednak siła, mająca
władzę nad życiem, a siłą tą jest miłość. Z miłości człowiek
może oddać życie za tych, których kocha. W tym geście
człowiek nie niszczy siebie, ale wręcz przeciwnie,
podejmując taką decyzję tworzy siebie. W geście
ofiarowania życia za i dla innych, nasze człowieczeństwo
osiąga najwyższy szczyt doskonałości.
Jezus przybywając do Jerozolimy w Niedzielę Palmową
wiedział, że w najbliższych dniach czeka Go w tym mieście
śmierć. On podjął decyzję oddania swego życia za nas.
Ukazał tym samym tę niepojętą moc, jaka jest w sercu
człowieka, jedyną moc decydującą o jego godności —
moc miłości.
Szczęśliwy człowiek, który w oparciu o miłość mądrze
rozda swe życie tym, których kocha. Czy ja żyję dla kogoś,
czy tylko dla siebie? Czy potrafię zrozumieć, że kochać to
oddawać życie kochanej osobie, to umieć zrezygnować
z siebie po to, by otrzymać jeszcze więcej w darze miłości?

TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK
W katedrze o godz. 10.00 Msza Krzyżma
– odnowienie przyrzeczeń kapłańskich,
poświęcenie świętych olejów krzyżma i chorych.
MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ o godz. 18.00.
Po Liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do Ciemnicy i adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00.

WIELKI PIĄTEK
Dzień męki i śmierci Pana Jezusa.
Kościół nie sprawuje w tym dniu Mszy Świętej.
O godz. 8.00 Ciemna Jutrznia – modlitwa
brewiarzowa.
O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej
Po Liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do Grobu Pańskiego i adoracja do godziny 22.00.

WIELKA SOBOTA
Jest to dzień adoracji, ciszy i modlitwy.
Chrystus jest złożony w grobie.
O godz. 8.00 Ciemna Jutrznia – modlitwa
brewiarzowa.
O godz. 19.00 MSZA ŚWIĘTA WIGILII PASCHALNEJ
– poświęcenie ognia, wody chrzcielnej,
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
Po Liturgii rozpoczyna się
całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Od godz. 8.30 do godz. 16.00
błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny.

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
DOROŚLI
W naszej parafii w dniach 22-25
marca 2015 r. odbyły się
rekolekcje, prowadzone przez ks.
Łukasza Górzyńskiego - pallotyna z
Lublina, pod hasłem Szukać i
znaleźć Boga żywego.
Ks. Łukasz zwrócił uwagę, że obraz
Jezusa utrwalony w naszej
świadomości jest obrazem Jezusa,
który umarł na krzyżu, a my nie
widzimy Jego zmartwychwstania
i tego, że ON jest żywy i obecny
w każdej sferze naszego życia,
nawet jeśli my Go tam nie
zapraszamy. Jezus żyje i nasza
relacja z Nim też musi być żywa.
Musimy pamiętać o tym, że Jezus
ŻYWY jest Osobą, z którą możemy
rozmawiać, możemy powierzać
Jej nasze radości i smutki; że On
może uzdrowić w nas i w naszym
życiu to, co - tak zwyczajnie po
ludzku - dla nas jest niezrozumiałe
czy niemożliwe. Wystarczy zaufać.
Jezus
swą
mocą
może
wyprowadzić nas z każdej, nawet
najtrudniejszej
sytuacji,
ale
musimy Mu na to pozwolić.
Zaprośmy Go do naszych
małżeństw, rodzin, do szkoły i do
miejsca pracy. Zaprośmy Go do
swojego serca, a szczególnie do
miejsc w naszym sercu, które
potrzebują uzdrowienia. Jezus ma
moc uzdrowienia naszego ciała
i serca, ale i my sami możemy,
a nawet
powinniśmy
podejmować próby uzdrowienia
naszych serc przez akt wybaczenia
sobie samym i wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób nas
skrzywdzili. Wybaczanie jest
aktem woli, który każdy z nas
może podjąć.

Podsumowaniem
rekolekcji
i aktem odwagi na każdy kolejny
dzień naszego życia niech będzie
myśl: „W imię Jezusa Chrystusa
Jego mocą i Jego siłą”. W imię
Jezusa i Jego mocą każdy z nas
może wybaczyć sobie i innym.
W imię Jezusa i Jego mocą
możemy uzdrowić swoje serce,
uzdrowić swoje relacje z żoną,
mężem czy dzieckiem. Jego mocą
również możemy ożywić swoje
relacje w Bogiem. Dzięki Niemu
możliwe jest wszystko, co po
ludzku jest niemożliwe.
Uwierzmy, że Jezus ŻYWY,
każdego dnia w naszym życiu czyni
cuda, które rodzą się z miłości.
Ania i Tomek, rodzice scholanki

DZIECI ZE SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
W dniach 16-18 marca 2015 roku
w naszej parafii odbyły się
rekolekcje dla uczniów szkół
podstawowych. Poprowadził je
ks.
Damian
Kalemba
ze
Zgromadzenia Księży Marianów,
duszpasterz dzieci i ministrantów
w Górze Kalwarii. Przybył do nas
z grupą młodzieży, która go
wspierała w przekazywaniu prawd
wiary. Młodzież przedstawiała
scenki sytuacyjne, a przede
wszystkim wzbogaciła nauki
o piękny śpiew i grę na gitarze.
Dzieci
z
ogromnym
zaangażowaniem słuchały nauk,
które poparte były historiami
z życia. Chętnie włączały się
w śpiew z pokazywaniem gestów.
To były swoiste lekcje, na których
uczyli się, jak walczyć z grzechem,
by być lepszymi.
Drugi dzień rekolekcji był czasem
na
przygotowanie
się
do
sakramentu pokuty i pojednania.
Każdy z nas może w swoim życiu
wybrać drogę, która poprowadzi
go do świętości lub od niej oddali.

Ostatniego dnia uczniowie klas
3-6 skorzystali z sakramentu
pokuty, szczerze wyznając swoje
grzechy.
Na
zakończenie
rekolekcji wszyscy wzięli udział we
Mszy Świętej – najpiękniejszej
modlitwie, jaką możemy zanosić
Panu Bogu.. Miejmy nadzieję, że
ten czas pozwolił najmłodszym
parafianom otworzyć się, by iść
i głosić Dobrą Nowinę, że Jezus
żyje cały czas, wystarczy Go
dostrzec w drugim człowieku.
Aneta Senator
katechetka
w Szkole Podstawowej Nr 2

UCZNIOWIE GIMNAZJUM
I ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
W tym roku na rekolekcje
wielkopostne do naszej parafii
przybyli
rekolekcjoniści
z seminarium w Warszawie.
W kinie oglądaliśmy film Szkoła
uczuć. Pierwszy dzień był pod
hasłem: W poszukiwaniu Boga.
W szkole
trzech
kleryków
opowiadało nam o swoich
przeżyciach, pokazywali nam
wiele
filmików
związanych
z wiarą. W kościele spotkaliśmy
się z diakonem i klerykiem, którzy
opowiadali nam o swoim życiu
i znakach, które dostawali od
Boga.
Motywem przewodnim drugiego
dnia było hasło: W poszukiwaniu
siebie. Dowiedzieliśmy się, że
wiara w magię i w horoskopy jest
grzechem. Diakon opowiedział
nam o swoich doświadczeniach
survivalowych, w których brał
udział.
Ostatniego
dnia
odprawiona została Msza św.,
podczas której kazanie powiedział
diakon.
Przemek Szczęsny - uczeń gimnazjum,
przygotowuje się
do sakramentu bierzmowania
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NIEDZIELA PALMOWA

MSZE ŚWIĘTE

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. W Wielki
Poniedziałek, Wtorek i Środę Msze św. rano o godz. 6.30 i 7.30,
W DNI POWSZEDNIE:
wieczorem o godz. 18.00. Spowiadamy do środy włącznie podczas każdej
6.30, 7.30, 18.00
Mszy św.
W NIEDZIELE:
3. W Wielki Piątek, 3 kwietnia od godz. 9.00 udamy się z posługą
6.30, 8.00
spowiedzi i Komunii św. do osób chorych i w podeszłym wieku
9.30 - dla młodzieży,
zamieszkałych na terenie naszej parafii. Zgłoszenia takiej wizyty przyjmujemy
Msza zbiorowa
11.00 - dla rodzin z dziećmi, w zakrystii lub kancelarii.
12.30 - suma za parafian, 4. W Wielki Piątek obowiązuje POST ŚCISŁY – nie ma od niego dyspensy.
Zachęca się wiernych do zachowania postu także w Wielką Sobotę, aby dzięki
17.00, 19.00
temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości
WYPOMINKI ROCZNE
Zmartwychwstania.
w Poniedziałek
5. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę w miejscowościach poza
Wielkanocny
Grójcem będzie od godz. 9.00. Prosimy osoby odpowiedzialne za
o godz. 18.00
poszczególne miejscowości o zgłoszenie się do zakrystii.
NOWENNA
6. Zapraszamy na jednodniową autokarową pielgrzymkę do Gietrzwałdu.
DO MATKI BOŻEJ
Wyjazd w sobotę, 18 kwietnia o godz. 6.00. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy
NIEUSTAJĄCEJ
i informacje w zakrystii lub kancelarii.
POMOCY
7. Organizujemy wyjazd wakacyjny w góry dla dzieci w dniach 30 czerwca –
środa - godz. 18.00
13 lipca. Informacje i zapisy u ks. Kamila.
KANCELARIA CZYNNA 8. Przy wyjściu z kościoła można złożyć do puszki ofiary przeznaczone na
kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za składane ofiary.
OD PONIEDZIAŁKU
9. W związku ze zbliżającymi się świętami Zmartwychwstania Pańskiego,
DO PIĄTKU
zachęcamy do nabycia w naszym parafialnym sklepiku świec Caritasu.
- od 8.30 do 10.00
Dochód z zakupu przeznaczony jest na cele charytatywne Caritas.
- od 16.00 do 17.30
10. W kiosku parafialnym do nabycia tygodniki katolickie: „Gość
Niedzielny” i „Niedziela”.
KONTO

BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
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Pozostałe Msze św. o godz. 9.30, 11, 12.30, 17 i 19.
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W LITURGII
BIEŻĄCEGO
TYGODNIA

DRUK
GAZETY

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
O godz. 6.00 Rezurekcja
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Porządek Mszy świętych jak w niedzielę.

W Wielki Czwartek, 2 kwietnia będziemy obchodzić
10 rocznicę odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II

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

