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Ewangelia niedzielna 
 

M I E S I Ę C Z 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  
 

Znakiem zbawczego działania Jezusa są gesty cielesne.  Włożył palce w jego uszy i śliną 
dotknął mu języka…i rzekł: Effata! To właśnie przez swoje ciało Jezus uzdrawia i zbawia. 
Pierwsi Ojcowie Kościoła mówili, że Jezus zbawia przez „swoje święte Człowieczeństwo”. My 
dzisiaj mamy tendencję pomijać te gesty cielesne. On nie zbawia nas przez piękne słowa, lecz 
przez krzyż, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, to są konkretne gesty. Wielka godność 
ciała, narzędzia komunikacji i wyrazu: wziąć chleb, łamać go, dawać do jedzenia, wylać swoją 
krew, dawać ją do picia, odsunąć kamień z grobu… Zachwycające gesty, które mówią same 
za siebie. Spotkanie z Bogiem dokonuje się przez uszy, język i oczy – gesty cielesne, które 
trzeba praktykować. 

Uzdrowienie głuchoniemego  
Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad 
Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. 
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby 
położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od 
tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; 
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: 
«Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego 
uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo 
mówić. [Jezus] przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz 
im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. 
I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. 
Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę». 

Iz 35, 4-7a; Jk 2, 1-5  

Mk 7, 31-37 

KS. ZBIGNIEW SUCHECKI  
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Uczniowie przestają rozważać
słowa Jezusa, bo są one dla nich za
trudne, napawają ich lękiem.
Wtedy zaczynają się między nimi
spory o wielkość, o znaczenie.
Każdy z nich zaczyna się skupiać na
sobie, na tym co mu się należy od
Boga i od ludzi. Jezus napomina ich
stanowczo. Pokazuje, że drogą Jego
ucznia jest służba innym,
postawienie siebie na drugim
miejscu, zapomnienie o swoich
potrzebach. Że służba bliźnim,
zwłaszcza tym najsłabszym
i najbardziej potrzebującym jest
konieczna by naprawdę przyjąć
Boga do naszego życia
i tylko jemu służyć.
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Ewangelia przywołuje nas do
zastanowienia się nad własnym
postępowaniem. Nie można
oceniać innych, którzy myślą
i czynią inaczej niż my. Każdy
ma prawo chodzić własnymi
drogami. Nie przeszkadzajcie
temu, kto w inny sposób czyni
dobro. Najłatwiej jest szydzić!!
Wyśmiewać się, ale
przypatrzmy się sobie czy nie
rośnie w nas bydlątko, któremu
trzeba odrąbać nie tylko łapy
czy nogi, ale i ogon.

13 IX 20 IX 27 IX 

6 WRZEŚNIA KALENDARZ LITURGICZNY:  
8.09 

Święto Narodzenia NMP   
14.09  

Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego    

15.09  
wspomnienie NMP Bolesnej 

17.09  
wspomnienie Św. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego     
18.09  

Święto św. Stanisława Kostki  
23.09  

wspomnienie św. o. Pio 
25.09  

wspomnienie bł. Władysława 
z Gielniowa   

28.09  
wspomnienie św. Wacława    

29.09  
Święto św. Archaniołów 

Michała, Gabriela, Rafała      
30.09  

wspomnienie św. Hieronima 

Ks. Marcin Duchna 
 

Kl. Paweł Konarski Katarzyna Sz. 
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XXVI niedziela zwykła  

 
Mówi się, że człowieka najlepiej można poznać w sytuacjach 
ekstremalnych, że w chwilach największego zagrożenia 
człowiek odsłania prawdziwe „ja“. Myślę, że ta Prawda jest 
zakopana dziś bardzo głęboko. Gdzie dziś nie spojrzeć, 
wszystko wydaję się nienaturalnie ładne, gładkie, błyszczące, 
po prostu kiczowate. Witalne, uśmiechnięte twarze, siła, 
dostatek a większość to iluzja, którą sprzedajemy sobie 
nawzajem powtarzając jak refren „u mnie wszystko                          
w porządku“ napędzając to koło do granic absurdu. W takim 
świecie, pośród takich ludzi nauczyłem się, że nie ma we mnie 
miejsca na słabość, problemy czy niedostatek. Nawet jeżeli  

przyjdą to trzeba je ukryć pod gładką powierzchnią  
i znosić samotnie. Ilu jest takich samotników? 
Zaryzykuje stwierdzeniem, że prawie wszyscy. 
Może dlatego Pan Jezus tak chętnie podchodził do 
chorych? Prawdziwą wartość człowieka można 
więc obliczyć w zetknięciu go ze słabością, np. osobą 
chorą czy biedną. Czy ją poznajemy? Czy 
szanujemy? Czy pasuje ona do naszej zdrowej                 
i silnej rzeczywistości? Jeśli nie, to  w  dalszym ciągu, 
choć we wspólnocie, choć bardzo  

blisko siebie i zawsze uśmiechnięci,  
nadal pozostajemy samotni    
bo nieprawdziwi.  

 



 Tomasz Ławniczak 

Praca - droga do świętości? 
 Prawdopodobnie większość z nas na co 
dzień nie myśli o pracy w ten sposób. 
Zastanawiamy się w jaki sposób 
codzienny trud, poranne wstawanie, 
ciągły pośpiech, zmęczenie, a czasem 
może nawet niezadowolenie 
z wykonywanej pracy może prowadzić 
nas to świętości. Otóż może, ale żeby tak 
było, musimy na pracę spojrzeć przez 
pryzmat Boga.  
Przytaczając słowa św. Josemaria Escriva: 
Godność pracy oparta jest na Miłości. Wielkim 
przywilejem człowieka jest możliwość 
miłowania, dzięki której wychodzi on poza to, 
co ulotne i przemijające. Czyńcie wszystko 
z Miłości. – Wówczas nie ma małych rzeczy: 
wszystko jest wielkie. Tylko w taki sposób 
podchodząc do naszej pracy, możemy śmiało 
stwierdzić, że nasza praca jest drogą do 
świętości, że kształtuje nas samych 
i otaczający nas świat.  
Myśląc o pracy wyłącznie w kategoriach 
materialnych i nie dostrzegając wartości 
nadrzędnych, jakie za sobą niesie każda 
wykonywana praca, zmierzamy w ślepą 
uliczkę, na końcu której zamiast radości, 
zadowolenia i spełnienia znajdziemy znużenie, 
złość, frustrację i bezsilność. Jeśli jednak 
pamiętamy o tym, że dla każdego 
chrześcijanina praca jest błogosławieństwem, 
darem od Boga, to każda nasza praca nabierze 
innego wymiaru i rzeczywiście stanie się naszą 

drogą do świętości. Nie ma pracy lepszej, ani 
gorszej i nie można dzielić ludzi ze względu na 
rodzaj wykonywanej pracy. Każda 
wykonywana praca jest potwierdzeniem 
godności człowieka i jest tak samo ważna.  
Praca jest nie tylko źródłem utrzymania 
rodziny, jest też okazją do własnego rozwoju, 
do pokonywania słabości i doskonalenia się. 
Wykonując każdą najmniejszą czynność 
z szacunkiem i miłością, tak jak byśmy odnosili 
się do Boga przyczyniamy się nie tylko do 
rozwoju osobistego, ale również mamy 
wpływ na otaczającą nas rzeczywistości. Praca 
jednak nie może stać się celem samym w 
sobie, jest ona tylko środkiem do osiągnięcia 
celu. Nauka, praca, czynności domowe to 
nasze obowiązki, które powinniśmy 
wykonywać jak najlepiej potrafimy, 
wykorzystując w pełni nasze umiejętności 
i możliwości.  
„Nie da się uświęcić pracy, która po ludzku 
rzecz biorąc, jest partaniną, ponieważ nie 
możemy ofiarować Bogu źle wykonanych 
zadań.” (św. Josemaria Escriva). Czy życie nie 
było by łatwiejsze i przyjemniejsze gdyby 
każdy z nas miał takie podejście do 
wykonywanej pracy…? 
 
Do ramki: 
Godność pracy oparta jest na Miłości. Wielkim 
przywilejem człowieka jest możliwość 
miłowania, dzięki której wychodzi on poza to, 
co ulotne i przemijające. Czyńcie wszystko z 
Miłości. – Wówczas nie ma małych rzeczy: 
wszystko jest wielkie. 
 

Drodzy Czytelnicy! 
Witamy Was po wakacjach i zapraszamy do lektury 
Nicolausa, który zmienia się dla Was  
Odtąd nasza gazeta staje się miesięcznikiem, 
wydawanym w pierwszą niedzielę miesiąca, 
w Niedzielę Adoracyjną. Znajdziecie komentarze do 
Ewangelii na kolejne niedziele miesiąca. Pismo 
zwiększyło objętość i zostało poszerzone o nowe 
rubryki:  
 Tweety papieża Franciszka i kard. Kazimierza 

Nycza – krótkie wypowiedzi naszych Pasterzy, 
 Z nauczania Kościoła – będziemy się 

zapoznawali z Katechizmem Kościoła 
Katolickiego, 

 Ze skarbca modlitwy – chcemy zapoznać Was 
z ciekawą modlitwą, rozwijającą życie religijne, 

 Piórem Kronikarza – podsumowując wydarzenia 
minionego miesiąca, 

 Czy wiesz, że… - tutaj będziemy Was zaskakiwać. 
Ogłoszenia są zapowiedzią wydarzeń na najbliższy 
miesiąc. Drukujemy tylko te, które jesteśmy w stanie 
zaplanować dużo wcześniej. Bieżące, cotygodniowe 
ogłoszenia wiszą w gablocie przed kościołem i na 
stronie internetowej parafii. 
Do każdego numeru dołączana jest wkładka – 
dodatek tematyczny:  

 Mikołajek – dla dzieci,  

 Magis – dla młodzieży,  

 Małżeńskie łamigłówki – dla małżeństw. 
Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie! 
Zachęcamy do lektury i zapraszamy do współpracy. 

Redakcja  

 Rafał Nowicki 
PROCES BEATYFIKACYJNY KS. PIOTRA SKARGI 
Od chwili śmierci ks. Piotra Skargi minęło 403 lata. Pomimo tak długiego czasu pamięć o jego czynach utrzymała się nieprzerwanie w Kościele i polskim 
narodzie. Radosną informacją dla wszystkich Polaków była wiadomość o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, kapłana 
pochodzącego z naszej parafii. 
Pomysł na rozpoczęcie procesu zrodził się w 1936 r., przerwany jednak przez wybuch II wojny światowej. Członkowie komisji historycznej i teologicznej 
zebrali się 12.06.2013 r. Ich zadaniem było zbadanie wszystkich tekstów autorstwa Skargi oraz badanie autentyzmu cnót ks. Piotra.  
Gdy prace komisji dobiegły końca, rok później w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich uroczyście rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego 
ks. Piotra Skargi. Zostali zaprzysiężeni członkowie trybunału, który będzie przyjmował zeznania świadków, m. in. mieszkańców Grójca oraz Wilna, 
Lwowa i Krakowa, gdzie pełnił swą kapłańską posługę. Prace dobiegną końca, gdy powołany trybunał przygotuje tzw. positio – księgę opisującą życie 
i dokonania kandydata na ołtarze. 
WIZYTA CZŁONKÓW TRYBUNAŁU PROCESU BEATYFIKACYJNEGO KS. PIOTRA SKARGI W GRÓJCU 
Na początku marca 2015 r. gościli w naszym mieście członkowie trybunału procesu beatyfikacyjnego: o. Krystian Biernacki SI (wicepostulator procesu), 
ks. dr Andrzej Scąber (delegat Metropolity Krakowskiego), o. dr Jacek Poznański SI (notariusz procesu). W charakterze świadków zostali przesłuchani: 
ks. prałat Stanisław Laskowski, ks. kan. Zbigniew Suchecki, pan Zbigniew Krawczak (dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi). Członkowie 
trybunału przebywając w Grójcu zbierali materiały i informacje związane z osobą ks. Piotra Skargi. Robili również dokumentacje fotograficzną miejsc 
związanych z jego życiem. Omawiano wkład ks. Piotra Skargi w kontrreformację, tworzenie kultury oraz tożsamości narodowej Polaków w XVI wieku.  
Członkowie trybunału procesu beatyfikacyjnego byli pod 
wielkim wrażeniem pamięci historycznej związanej 
z ks. Piotrem Skargą oraz wielu lokalnych inicjatyw 
świadczących o pamięci i żywym kulcie ks. Skargi 
w grójeckiej społeczności i parafii.  

Godność pracy oparta jest na Miłości. 
Wielkim przywilejem człowieka jest 
możliwość miłowania, dzięki której wychodzi 
on poza to, co ulotne i przemijające. Czyńcie 
wszystko z Miłości. – Wówczas nie ma 
małych rzeczy: wszystko jest wielkie. 
 

PAPIEŻ FRANCISZEK: 

Chrześcijanin nie jest świadkiem  
jakiejś teorii, ale Osoby:  
Chrystusa zmartwychwstałego,  
żyjącego, jedynego Zbawiciela wszystkich. 

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ: 

O papieżu Franciszku 
"Był przygotowany dla niego  

wielki złoty tron,  
a papież sobie siadł i klęknął w ławce" 

 
 



  

  

Nauczanie Kościoła. 
Na początek o wierze. Co to takiego? I skąd się 
bierze? Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że 
początkiem wiary każdego człowieka jest Bóg: 
 Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, 

który mu się objawia i udziela, przynosząc 
równocześnie obfite światło człowiekowi 
poszukującemu ostatecznego sensu swego 
życia. 

 Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywą: to on 
człowieka stworzył i zaprasza go do przyjaźni. 
(KKK 26) 

 Pragnienie Boga jest wpisane w serce 
człowieka, ponieważ został on stworzony przez 
Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać 
człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek 
znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie 
szuka. (KKK 27) 

A ty, czy szukasz Boga? Czy myślisz czasem o Nim jak 
o Osobie, która cię zaprosiła i czeka na odpowiedź? 
Pamiętaj, że tylko w Nim znajdziesz prawdę 
i szczęście, którego szukasz... 

Święty Michale Archaniele    

broń nas w walce.  

Przeciw niegodziwości i zasadzkom  

złego ducha bądź nam obroną.  

Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.  

A Ty, Książe wojska niebieskiego,  

szatana i inne duchy złe,  

   które na zgubę dusz krążą po świecie,  

       mocą Bożą strąć do piekła.  

Amen. 

Przedmioty liturgiczne służące do sprawowania Mszy 
św. i szaty liturgiczne mają swoje nazwy. 
Początkowo do sprawowania Mszy św. stosowano 
przedmioty codziennego użytku oraz ubrania noszone od 
święta.  
Dopiero z czasem zaczęto tworzyć specjalne do tego celu 
przeznaczone naczynie i rzeczy. Do wykonania przedmiotów 
liturgicznych należy stosować materiały, które uważane są za 
„szlachetne, trwałe i odpowiednie na użytek sakralny” 
(OWMR 326) tak, by były godne tajemnic, w jakich będą 
stosowane. Winne być one obrzędowo poświęcone, a także 
używane i przechowywane z szacunkiem, szczególnie te, 
w których ofiarowuje się, konsekruje i przechowuje chleb 
i wino. 

SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLI: 

1. Jakub Zbigniew Żuk, 2. Mikołaj Kacprzak, 3. Aleksandra Skrybuś,  
4. Julia Anna Bąder, 5. Zofia Jankowska, 6. Tadeusz Krzyżanowski, 
7. Maja Ewa Skonieczna, 8. Aniela Woźniak, 9. Kacper Lipiński,  
10. Oliwia Prokopczyk, 11. Bartosz Wojciech Pacholik,  
12. Filip Szumigłowski, 13. Szymon Szumigłowski, 14. Filip Norebmerg, 
15. Paulina Rybicka, 16. Hanna Badurska, 17. Sandra Eleonora Bogus,  
18. Amelia Sujecka, 19. Zuzanna Anastazja Dziubińska,  
20. Kamil Cyngot, 21. Oskar Nowakowski, 22. Tymon Grzonka 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI: 
1. Anna Gawin i Łukasz Olszewski 
2. Wioleta Skowrońska i Stanisław Nowocin 
3. Anna Kaźmierska i Piotr Rosłoniec 
4. Anna Narewska i Maciej Korzycki 
5. Magdalena Kostrzewa i Daniel Dąbrowski 
6. Magdalena Kałużna i Kamil Słupek 

ODESZLI DO DOMU OJCA: 
1. Janina Maliszewska, 2. Jan Starostka, 3. Maria Rudzka, 
4. Krystyna Cytryńska, 5. Mariusz Odolski, 6. Andrzej Ziółkowski, 
7. Stanisław Klat, 8. Marian Malinowski, 9. Teresa Pietrzak 
 

Wspomnienia z wakacji 

 Duszpasterstwo dzieci z naszej wspólnoty parafialnej 
zorganizowało wyjazd dla 25 dzieci z naszej Parafii. Kolonia odbyła 
się do miejscowości Dąbrówka, zaraz po zakończeniu roku 
szkolnego. Dzieci w czasie pobytu poznawały sztukę robienia 
bębnów (djembe) i kalejdoskopów oraz tajemnice sztuki 
ceramicznej. Obcowały z przyrodą w urokliwych Lasach 
Kozłowieckich oraz brały udział w nauce jazdy konnej. Wspólne 
wieczory spędzały na śpiewaniu piosenek przy ognisku poznając 
przy okazji ciekawych ludzi i ich opowieści. Ostatniego dnia 
zwiedzaliśmy Lublin, zjedliśmy pizzę w Puławach oraz 
odwiedziliśmy Kazimierz Dolny. Część osób zafascynowała się 
muzeum średniowiecznych tortur, a część powędrowała na górę 
Trzech Krzyży, gdzie zachwycali się panoramą Kazimierza Dolnego. 
Kadrę wychowawczą stanowili: ks. Kamil, p. Wioleta Skotarska 
i  p. Monika Solarska-Głęboska oraz Rafał Pawlak, który dopiero 
szkoli się na profesjonalnego wychowawcę kolonijnego. 

 W niedzielę, 12 lipca, odbywała się jednodniowa XXIX Pielgrzymka 
Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Wzięli w niej udział 
członkowie Rodziny Radia Maryja z naszej Parafii. 

 W dniu 19.07.2015 zorganizowano akcję „Dbaj o zdrowie", 
podczas której wykonywane były bezpłatne badania profilaktyczne 
m.in. badanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi oraz pomiar 
ciśnienia. Akcja ma na celu przypomnienie o konieczności 
wykonywania podstawowych badań profilaktycznych. 
Zainteresowanych udziałem w badaniach profilaktycznych było ok. 
70 osób. 

 W dniu 15 sierpnia, w Uroczystości Wniebowzięcia NMP, zgodnie 
już z wieloletnią tradycją, wyruszyła z naszego Kościoła piesza 
pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej, Pani 
Ziemi Grójeckiej. Uczestniczyło w niej ponad 300 osób. Trzeba 
przyznać, że pielgrzymka bardzo się udała - dopisała i pogoda, 
i pielgrzymi. Sanktuarium Matki Bożej otoczone było ludźmi 
pełnymi wiary i nadziei, co napełniało serca radością i pokojem. 

 Decyzją Ks. Kard. Kazimierza Nycza, z funkcji wikariusza naszej 
parafii zostali odwołani: ks. Marcin Duchna i ks. Paweł 
Olejarz. Ks. Marcin został mianowany wikariuszem parafii św. 
Józefa w Pruszkowie, a ks. Paweł wikariuszem parafii 
Narodzenia Pańskiego w Błoniu. Pożegnanie księży odbyło się 
23 sierpnia. 

 Jednocześnie w ostatnią niedzielę sierpnia witaliśmy nowo 
przybyłych wikariuszy: ks. Pawła Kulpińskiego i ks. Mariusza 
Miodka. 

  

PIÓREM KRONIKARZA            Wioleta Skotarska 

CZY WIESZ, ŻE… 
 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Jaros 
 

opr. Elżbieta Więcławek 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU 
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65 
E-mail:  sw.mikolaj.grojec@gmail.com 

BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3  
17912800022001000002730001 

www.facebook.com/MikolajGrojec 
www.mikolaj.grojec.eu 

KANCELARIA CZYNNA  
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 

8.30 - 10.00 

16.00 - 17.30 

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 
 
KORONKA DO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
piątek - godz. 18.00 

 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
środa – godz. 18.00  
 

WYPOMINKI ROCZNE 
Każdy I  poniedziałek miesiąca  
godz. 17.00 – wypominki 

godz. 18.00 – Msza św. 
 
MSZA O BEATYFIKACJĘ  
KS. PIOTRA SKARGI  
27. dzień każdego  
miesiąca – godz. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

REDAKCJA 
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu 

Kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo  
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.  

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów. 

 
DRUK  
GAZETY  ZAPROSZENIA: na chrzest, komunię, ślub. Grójec, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl 
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