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Ewangelia niedzielna 
 

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  
 

Duch Święty nie działa z pominięciem człowieka i jego wkładu, lecz 
powołuje nas do współpracy: ze sobą, ale przede wszystkim 
z drugim człowiekiem – we wspólnocie. Na tym polega ogień Jego 
Miłości. Nie działa w pojedynkę, ale zawiązuje wspólnotę. 
Fascynujące jest Jego działanie: najpierw przychodzi do 
wieczernika, to znaczy otwiera to, co było zamknięte, uwikłane 
w obawy i lęk o siebie, lęk przed drugim. Pozwala zauważyć 
drugiego jako dar, a nie ograniczenie czy zagrożenie. Kiedy dokona 
się w nas ta przemiana, wtedy wychodzimy, wtedy człowiek szuka 
człowieka, wtedy płonie Ogień. Tylko pod wpływem Ducha 
wołamy „różne są dary łaski“ to znaczy odkrywamy, że wszyscy, 
choć różni, stanowimy jedno ciało i jesteśmy odpowiedzialni za 
siebie nawzajem, że siebie potrzebujemy. Ten właśnie ogień 
sprawia, że pragnę drugiego tak jak pragnę kolejnej łaski 
udzielonej ludzkiej wspólnocie. Ten właśnie ogień sprawia ze 
wychodzę z wieczernika i zaczynam szukać i tutaj rozpoczyna się 
budowanie Królestwa Bożego. Trzeba nam „wzdychać i oczekiwać 
przybrania za synów” trzeba zapragnąć tej nowej rodziny dzieci 
bożych. Trzeba nam wołać o odwagę: Przyjdź Duchu Święty rozpal 
w nas ogień swojej miłości.  

 

Jezus daje Ducha Świętego 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania,  
tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi  
były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
"Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane". 
 

 Dz 2, 1-11, Ps 104, 1. 24. 29-31. 34,  
1 Kor 12, 3b-7. 12-13 

Mt 20, 19-23 

 

KOMENTUJE KS. MARCIN DUCHNA  



 

  

RAFAŁ NOWICKI 

PIOTR SKARGA –  
DZIAŁALNOŚĆ KAZNODZIEJSKA 

GOOD NEWS 
 

W 1571 Piotr Skarga ukończył nowicjat w Rzymie 
i powrócił do Polski. Przełożeni zwrócili uwagę na 
jego doskonałe zdrowie, talent kaznodziejski, dar 
wymowy oraz umiejętność słuchania 
i spowiedzi. W Rzymie Skarga poznał rozmaite 
instytucje charytatywne, które później starał się 
przenieść na grunt Polski. Po powrocie do 
ojczyny osiadł w Pułtusku, gdzie objął urząd 
kaznodziei i profesora w tamtejszym kolegium 
jezuickim. Z jego zapisków i korespondencji 
wynika, że nie czuł się tam dobrze, o czym 
świadczyć mogą jego słowa: „zawsze trzeba 
walczyć przeciw nam samym, by wolę Bożą 
wypełniać”. W Pułtuski Piotr Skarga przebywał 
tylko do jesieni 1971 roku, bowiem na skutek 
wybuchu zarazy przeniesiony został do Lwowa. 
Nie przebywał tam długo. Nastał dla niego czas 
wędrowny. Najpierw przeniesiono go do 
Jarosławca, następnie do Warszawy, gdzie dał 
się poznać jako znakomity kaznodzieja i w końcu 
do Płocka, na dwór królowej Anny. 

W 1573 roku Piotr Skarga wyjechał do Wilna, 
gdzie objął urząd wicedyrektora w tamtejszym 
kolegium. Pobyt w Wilnie stał się bardzo ważnym 
etapem w życiu kaznodziei, gdyż dostrzegł w tym 
mieście potrzebę przeciwdziałania nawale 
heretyckiej przez gorliwą pracę apostolską.  
Dlatego Skarga poświęcał większość swojego 
czasu nie na działalność pedagogiczną, ale 
na upominanie heretyków. W 1581 roku prosił 
biskupa wileńskiego Jerzego Radziwiłła, aby był 
„na heretyki zaostrzonym słupem”. Jego zasługą 
było przyjęcie w 1586 roku katolicyzmu przez 
podkanclerzego Wielkiego Księstwa Litewskiego 
Lwa Sapiehę. Efektem gorliwej działalności 
kaznodziejskiej było również nawrócenie na 
katolicyzm Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, syna 
Mikołaja, wodza kalwinów. Piotr Skarga 

bezwzględnie krytykował innowierców. W celu 
przeciwstawienia się atakom innowierców na 
Eucharystię, powołał on do życia Bractwo 
Najświętszego Sakramentu w Wilnie, którego 
ideą było szerzenie kultu Eucharystii oraz opiekę 
nad ubogimi i chorymi. W 1577 roku Piotr Skarga 
złożył uroczystą profesję zakonną, ślubując 
gorliwe wypełnianie ślubów, które jak sam pisał 
miały mu dostarczyć sposobności do cierpienia 
i trudów dla Chrystusa.  Składając śluby stał się 
profesem, czyli rzeczywistym członkiem 
Towarzystwa Jezusowego.  

W 1579 roku Piotr Skarga ukończył jedno ze 
swoich najbardziej poczytnych dzieł: „Żywot 
Świętych”. Za swojego życia doczekał się 25 ich 
wydań. Celem Skargi był stworzenie poczytnego 
utworu dla katolików, dzięki któremu za 
przykładem świętych i męczenników będą 
przyczyniali się do większej chwały Bożej, dobra 
Kościoła i Ojczyzny. W „Żywotach Świętych” 
można było znaleźć wzorce moralne dla każdego 
stanu i wieku. Książka ta była przez pewien czas 
obowiązkową lekturą w kolegiach jezuickich 
i niektórych szkołach parafialnych. „Żywoty 
Świętych” bardzo cenił Adam Mickiewicz, który 
nazwał je „najpoetyczniejszym dziełem 
polskim”.  

W 1579 roku król Stefan Batory przekształcił 
kolegium jezuickie w Wilnie na akademię 
i powołał Piotra Skargę na pierwszego rektora 
nowo utworzonej uczelni. Skarga starał się 
poszerzać swoją działalność misyjną i pozyskiwać 
większą rzeszę katolików na wschodzie 
Rzeczpospolitej. Towarzyszył m.in. Stefanowi 
Batoremu w oblężeniu Połocka w sierpniu 1579 
roku. Po jego zdobyciu otworzył tam w 1581 
roku dwie wstępne klasy kolegium jezuickiego, 
do której zgłosiło się zaledwie 5 kandydatów. Po 
zdobyciu w 1582 roku przez Rzeczpospolitą 
Inflantów, Skarga założył kolegia jezuickie m.in. 
w Rydze i Dorpacie. 

 



 

  

Rozmowa jest zawsze tam możliwa, gdzie obie 
strony są gotowe się poniżyć, uniżyć, skłonić. 
Ksiądz Piotr Skarga bardzo dobrze mówił o tym, 
dlaczego Polacy nie mogą się ze sobą dogadać. 
Skarga żył w takich czasach, że szlachta się kłóciła 
o wszystko i zasadniczo żadnego Sejmu nie 
można było do końca doprowadzić. Były takie 
Sejmy, które były zrywane zanim się zaczęły. To 
jest takie bardzo polskie. Zeszli się, żeby 
obradować, no ale jeszcze dobrze nie siedli, a 
jeden wstaje i mówi veto. No i panowie na konie 
i do domu, patataj, patataj, patataj. Dwóch 
Polaków to jest przynajmniej pięć partii 
politycznych.  

Jak widać, nic nowego się w tym kraju nie dzieje. 
Tak bywało zawsze. Skargę to zastanawiało. 
Skąd się to bierze? Tłumaczył to bardzo prostym, 
polskim zwrotem. Po polsku mówimy: skłońcie 
się do zgody. Ktoś jest skłonny do zgody albo nie 
jest. A co to znaczy być skłonnym? To znaczy 
ukłonić się. No ale jak on ma się ukłonić, jak on 
ma przywiązany kręgosłup do kija od miotły?  

Nasz dramat polega na tym, że to jest opór 
wobec Ducha Świętego, bo Duch nakłania 
człowieka do tego, żeby człowiek był 
pokorny. 

W niedzielę 7 czerwca w parafii św. Mikołaja w Grójcu zorganizowana zostanie zbiórka krwi. Do udziału 
w niej zaproszeni są mieszkańcy naszego miasta, którzy już niejednokrotnie angażowali się w tą formę 
wolontariatu. 
Ojcowie Soboru Watykańskiego II nauczają, że człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko 
poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (Gaudium et spes, 24). To miłość właśnie sprawia, że człowiek 
urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Miłość bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem 
daru. Nie można jej kupować ani sprzedawać. Można się nią tylko wzajemnie obdarowywać. Idea 
honorowego krwiodawstwa łączy się w sposób szczególny z chrześcijańskim  
przesłaniem o miłości bliźniego. Podkreślił to m.in. Ojciec Święty Benedykt XVI  
w swoim przemówieniu 15 czerwca 2005 r. Wskazał wówczas na samego  
Chrystusa, który ofiarował własną krew dla ratowania człowieka.  
Zachęcony tymi słowami zapraszam do włączenia się w ten szczególny  
wolontariat.  
Warunkiem oddania krwi jest okazanie dowodu osobistego. 
Marcin Grzędowski 

ZBIÓRKA KRWI 
 

BISKUP GRZEGORZ RYŚ 
 

Czy wiesz już, jakie 
wyjazdy z naszej 

parafii organizowane 
są dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 
Dowiedz się więcej z 

ogłoszeń parafialnych 
i strony internetowej! 

Zapraszamy!

Marcin Grzędowski 
 

Dobra rozmowa 
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- w poniedziałek święto NMP Matki Kościoła, 

- w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 
- w piątek wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej. 

 
 
 

 

 

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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                    1. W przyszłą niedzielę Akcja Katolicka będzie przyjmować przed kościołem 
                  intencje modlitewne, które zostaną ofiarowane Panu Bogu w czasie  
              uroczystości Święta Dziękczynienia 7 czerwca 2015 r w świątyni Opatrzności  
           Bożej. Ofiary przekazywane przy okazji składania intencji zostaną przeznaczone na 
         Budowę świątyni Opatrzności Bożej. Każda osoba, która złoży intencję, 
      w podziękowaniu za wsparcie otrzyma pamiątkowy medal z wizerunkiem Matki Bożej  
    Jasnogórskiej i kardynałem Stefanem Wyszyńskim, platerowany 24-karatowym złotem. 
   2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pinokio” w przyszłą niedzielę będzie zbierać ofiary 
   na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci. Jest to charytatywna akcja pomocy   
  dzieciom zatytułowana „Z misiem na wakacje”. Zachęcamy do wsparcia tego dzieła. 
3.W niedzielę 7 czerwca będziemy obchodzić Święto Dziękczynienia pod hasłem 
„Królowo rodzin – dziękujemy i zawierzamy”. W tym dniu również uroczyste 
zakończenie nawiedzenie parafii naszej archidiecezji przez Matkę Bożą w kopii Obrazu 
Jasnogórskiego. Z naszej parafii organizowany jest wyjazd na tą uroczystość. Informacje  
w tej sprawie można uzyskać w zakrystii lub kancelarii. 
4. Nasza parafia razem z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji  
 Warszawskiej organizuje wyjazd na Lednicę. Wyjazd w piątek 5 czerwca o godz. 23.00,  
  a powrót w niedzielę o godz. 6.00. Koszt uczestnictwa wynosi 90 zł. Informacje i zapisy  
    w zakrystii. 
    5. W środę, 27 maja o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. o rychłą beatyfikację Sługi  
       Bożego ks. Piotra Skargi, kapłana pochodzącego z naszej parafii, trwale obecnego  
         w pamięci narodu i Kościoła.  
           6. W czwartek, 28 maja przypada 34 rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Stefana 
              Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się  
                 modlić o beatyfikację ks. Prymasa.  
                    7. Rocznica I Komunii św. za tydzień 31 maja na Mszach św. o godz. 9.30, 11.00.  
                          Prosimy parafian niezwiązanych z tymi uroczystościami o wybór w tym dniu  
                              innych godzin Mszy św. W ten sposób ułatwimy rodzinom i gościom dzieci  
                                   właściwe przeżycie tej uroczystości w naszym niewielkim kościele. 
                                          8. Spowiedź dzieci przed rocznicą Komunii św. w piątek, 29 maja  
                                                  o godz. 16.00. 
                                                           9. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki katolickie  
                                                                            „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl 

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

