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Ewangelia niedzielna
Chrzest w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego

I tydzień psałterza
31 V 2015, nr 22(35) 2015
Pwt 4, 32-34. 39-40,
Ps 33, 4-6. 9. 18-20. 22, Rz 8, 14-17
Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

KOMENTUJE KS. PAWEŁ OLEJARZ
Dzisiaj słyszymy z ust Jezusa zobowiązanie do ewangelizacji
i chrztu, właśnie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jest to
tzw. wielki nakaz misyjny i wielkie posłannictwo. Apostołowie,
a z nimi wszyscy chrześcijanie, mają iść i nauczać wszystkie
narody. W zasadzie nie chodzi o nauczanie jakiejś wiedzy, jak
w szkole. Grecki czasownik „uczyć” znaczy raczej „czynić
uczniami”. Jest to zasadnicza różnica, której niezrozumienie
srodze zemściło się na Kościele. Albowiem Kościół zaczął
uczyć, czyli przekazywać i odpytywać z pewnych
teoretycznych wiadomości o Bogu, a nie czynić z ludzi
uczniów, czyli naśladowców Chrystusa.
Proces czynienia uczniów jest czymś zupełnie innym niż
uczenie. Polega on na budowaniu żywej więzi między uczniem
a Mistrzem. Ten żywy związek realizuje się przez sprawowanie
sakramentów świętych i życie w stanie łaski uświęcającej.
Dzisiaj wielu „wierzy” w Boga, tzn. uznaje Jego istnienie, ale
na pewno nie ma z Bogiem żywej więzi. A Ty? Jesteś
teoretykiem czy naprawdę uczniem Chrystusa? Może i wiesz,
że powinieneś być w stanie łaski uświęcającej, ale czy jesteś?

WITOLD RAK

DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW
INDYWIDUALNYCH
Nazwa duszpasterstwa nawiązywała do NSZZ
Rolników Indywidualnych „Solidarność”, co było
celowym działaniem tworzących je działaczy
Wolnych Związków Zawodowych. Założone
przez nich DRI w Lewiczynie obejmowało teren
obecnego powiatu grójeckiego, a z Radomia
pozostałą część Regionu Ziemi Radomskiej.
Ściągnęło to na uczestników DRI i opiekujących
się nimi księży represje Służby Bezpieczeństwa
i Milicji. Pisałem o tym w październikowym
numerze Nikolausa (Nicolaus, nr 4, 2014 r.)

Na zdjęciu ołtarz z napisem solidarycą – Duszpasterstwo
Rolników Indywidualnych, a na 5 m wysokości krzyżu
umieszczony znak zwycięstwa – litera V ułożona z naszych
barw narodowych. Znak zwycięstwa dobra nad złem,
prawdy nad kłamstwem, „Solidarności” nad komuną.

DRI było ruchem formacyjnym, mającym za
zadanie pogłębienie wiary katolickiej oraz
kształtowanie
postaw
patriotycznych
i obywatelskich
u
jego
uczestników
w przeważającej mierze działaczy i członków
zakazanej „Solidarności”. Raz w miesiącu
odprawiana była Msza św. w intencji Ojczyzny
z aktywnym udziałem działaczy DRI –
w czytaniach i intencjach modlitewnych –
a kapłani często nawiązywali w homiliach do
zdelegalizowanej „S”. Po Mszy św. uczestnicy
DRI zbierali się w salach katechetycznych,
wysłuchując prelekcji na tematy patriotyczne
i wolnościowe, głoszone przez wybitnych
przedstawicieli opozycji antykomunistycznej.
Omawiane były papieskie encykliki i przesłanie
społecznej nauki Kościoła. Zebrani zadawali
pytania i toczyły się dyskusje na tematy zakazane
w komunistycznym państwie. To była praca nad
zerwaniem pęt „zniewolonych umysłów”
i pozbycia się cech typowych dla „homo
sovieticus”. To było istotą DRI. Podejmowanie
przez członków duszpasterstwa organizacji
niezależnych dożynek, budowania ołtarzy na
Boże Ciało, święcenia pól itp. sprzyjało tworzeniu
się więzi wspólnotowych.

Opis tworzenia i funkcjonowania DRI świadczy
o tym, iż był to przeformowany co do celów
GOOD
i środków
NSZZNEWS
RI „S”. Wolne Związki
Zawodowe miały chrześcijański charakter,
a wiejskie w szczególności. Powstały przy
pomocy Kościoła, przetrwały stan wojenny
dzięki Kościołowi realizując przesłanie
duchowego przywódcy św. Jana Pawła II oraz
Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego
i innych duchownych. Swoje ideowe przesłanie
oparły na społecznej nauce Kościoła
Katolickiego, co dopełniło ich chrześcijański
charakter. Z inicjatywy chłopskich działaczy
związkowych powstały struktury DRI ujmujące w
sposób zorganizowany i sformalizowany
spontaniczną
współpracę
Kościoła
i zdelegalizowanej „S” RI na terenie całej
Polski. W Magdalence – kościelny ośrodek
będący w dyspozycji ks. Bijaka - odbywały
się spotkania
ogólnopolskie.
Krajowym
duszpasterzem był bp. Andrzejewski. Za tym
przykładem poszły inne środowiska zawodowe,
np. Duszpasterstwo Środowisk Twórczych,
Duszpasterstwo Świata Pracy itp. pozwalając
przetrwać skazanej na unicestwienie stanem
wojennym prześladowanej „Solidarności”.

Za tydzień w niedzielę, 7 czerwca będziemy obchodzić

Święto Dziękczynienia
pod hasłem
W czwartek przypada Uroczystość

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA
rozpocznie się
po Mszy św. o godz. 11.00.
Orszak procesyjny wyruszy
z naszego kościoła do czterech ołtarzy,
zakończenie procesji będzie
w kościele Miłosierdzia Bożego.
Uroczystej Mszy św.
będzie przewodniczył i kazanie wygłosi

o. prof. Andrzej Potocki,
dominikanin z Warszawy.
Prosimy o pomoc w przygotowaniu ołtarzy na
procesję oraz o udekorowanie trasy procesji.
Zapraszamy asystę liturgiczną, ministrantów, bielanki,
wszystkie grupy parafialne, a szczególnie dzieci
w strojach komunijnych,
które w tym roku przystąpiły
do Pierwszej Komunii Św. do udziału w procesji.

ZBIÓRKA

KRWI

„Królowo rodzin – dziękujemy i zawierzamy”.
W tym dniu również w świątyni Opatrzności Bożej
uroczyste zakończenie nawiedzenia
parafii naszej archidiecezji przez Matkę Bożą
w kopii Obrazu Jasnogórskiego.
Organizujemy
bezpłatny wyjazd autokarowy na tą uroczystość.
Wyruszamy o godz. 9.00. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.

AKCJA KATOLICKA PRZYJMUJE PRZED KOŚCIOŁEM
INTENCJE MODLITEWNE,
które zostaną ofiarowane Panu Bogu
w czasie uroczystości Święta Dziękczynienia 7 czerwca 2015
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.

NIEDZIELA,
7 czerwca,
godz. 9-13,
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1. Jutro, w poniedziałek o godz. 17.00 będziemy się modlić w wypominkach
MSZE ŚWIĘTE
za zmarłych, a o godz. 18.00 Msza św. wypominkowa.
W DNI POWSZEDNIE:
2. Również od jutra zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe, które w dni
6.30, 7.30, 18.00
powszednie będziemy odprawiać po Mszy św. o godz. 18, a w niedziele o godz.
W NIEDZIELE:
18.30.
6.30, 8.00
3. Spotkanie członków Żywego Różańca w środę 3 czerwca o godz. 17.00
9.30 - dla młodzieży,
w sali na plebani.
Msza zbiorowa
4. Również czwartek comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu.
11.00 - dla rodzin z dziećmi W każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się w intencji kapłanów oraz powołań
12.30 - suma za parafian kapłańskich i zakonnych wyjątkowo w tym miesiącu ze względu na Uroczystość
17.00, 19.00
Bożego Ciała adoracja będzie od 18 do 19.00.
WYPOMINKI ROCZNE 6. W tym tygodniu 5 czerwca przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza św. wotywna o
Msza św. w każdy
Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź podczas każdej Mszy św.
I poniedziałek miesiąca Dzieci zapraszamy na spowiedź od godz. 16.00, a na Mszę św. o godz. 16.30.
o godz. 18.00
7. W pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy chorych zamieszkałych na terenie
KORONKA
naszej parafii. Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii.
8. W sobotę 6 czerwca po Mszy św. o godz. 7.30 nabożeństwo z racji I soboty miesiąca.
DO BOŻEGO
P
9. W przyszłą niedzielę, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja
MIŁOSIERDZIA
eucharystyczna z racji I niedzieli miesiąca. Zapraszamy asystę liturgiczną, bielanki
piątek - godz. 18.00
i ministrantów.
KANCELARIA CZYNNA 10. W przyszłą niedzielę w Święto Dziękczynienia będą zbierane ofiary do puszek
na rzecz budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
OD PONIEDZIAŁKU
11. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pinokio”, dzisiaj przed kościołem będzie
DO PIĄTKU
zbierać ofiary na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci. Jest to
- od 8.30 do 10.00
charytatywna akcja pomocy dzieciom zatytułowana „Z misiem
- od 16.00 do 17.30
na wakacje”. Zachęcamy do wsparcia tego dzieła.
12. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki katolickie
KONTO
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
13. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
17912800022001000002730001
- śp. Wojciech Markiewicz l. 63,
REDAKCJA
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu.
Wieczny odpoczynek…
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
Kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com

W LITURGII
BIEŻĄCEGO
TYGODNIA

DRUK
GAZETY

- w poniedziałek wspomnienie św. Justyna - męczennika,
- w piątek wspomnienie św. Bonifacego – biskupa i męczennika.

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

