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Kobieta prowadząca grzeszne życie       
w mieście dobrze znała dom Piotra,    
w którym zatrzymał się Chrystus. A to 
znaczy… że już w nim bywała.

Łatwo jest wytykać innym błędy, nie 
widząc grzesznego stylu życia, który się 
samemu prowadzi. Nieraz jest tak, że 
bardziej będzie miłował narkoman, 
prostytutka, młody człowiek, który 
podczas spotkania młodzieży schowa 
się w krzakach, by wypalić papierosa, 
niż poukładany doskonały, który nie 
widzi potrzeby nawrócenia. 

Spokojnie –nie trzeba chcieć dotknąć 
dna, aby docenić dobro ze strony 
Boga. Wystarczy uważniej przyjrzeć się 
swojemu życiu. Masz odwagę zajrzeć 
w głąb siebie czy wolisz                 
wytykać palcami                            i 
podcinać innym                              
skrzydła?
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Kim jest Jezus? Wszystko wskazuje na 
to, że jest to najważniejsze z pytań, na 
które musimy sobie odpowiedzieć. 
Nowym Janem Chrzcicielem, głoszącym 
nawrócenie? Nowym Eliaszem, 
niosącym wyzwolenie ubogim i 
uciskanym? A może wielkim prorokiem, 
pocieszającym i umacniającym nas        
w trudnych chwilach?

Tak, Jezus jest tym wszystkim, ale 
jednocześnie kimś o wiele większym. 
Jest naszym Zbawicielem. Umarł za 
nasze grzechy i po trzech dniach 
powstał z martwych. Wybawił nas od 
śmierci wiecznej. Dziś panuje w chwale  
i codziennie chce się nią dzielić z nami.   
A jak sugeruje dzisiejsza Ewangelia, jeśli 
stracimy nasze życie dla Jezusa, to 
znaczy, gdy je poddamy Jemu,                 
to staniemy się                                
uczestnikami Jego 
życia i chwały.
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Elizeusz w czasie pracy na roli, 
poprzez narzucenie płaszcza 
przez proroka Eliasz otrzymuje 
znak, ze Bóg go powołuje. Jezus 
powołał 12 apostołów i wielu 
uczniów. Ci z Nim chodzili, 
słuchali nauki, widzieli znaki              
i cuda. Mistrz chce ciągle 
powoływać, ale są trudne 
odpowiedzi, zwane po prostu 
wymówkami. Są różne zajęcia-
wymówki.

Każdy z nas ma swoje powołanie: 
do kapłaństwa, do zakony, do 
życia rodzinnego, do pomagania 
chorym, do wychowywania i 
nauczania dzieci, do pracy na roli 
i w ogrodzie. Ale wszyscy są 
powołani do wolności                     
i służenia sobie                              
w miłości. 
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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  
 

Matka płacząca nad zmarłym synem jest obrazem Kościoła, który jak matka płacze nad 
każdym swoim dzieckiem, kiedy ono się zagubi w niewierze. Jeśli we wspólnocie wiernych 
nie ma bólu z powodu tego, że ktoś z jej członków stracił wiarę, albo popadł w grzechy 
znaczy to, że cała wspólnota uległa jakieś śmiertelnej chorobie.  
Kościół to ma w swojej naturze, że płacze kiedy z jego dziećmi 
dzieje się coś złego.  
Nigdy jeszcze nie widziano, żeby nieboszczyk płakał na własnym 
pogrzebie. Ale to właśnie dlatego niektóre stany duchowe 
nazywamy śmiercią duszy. Człowiek potrafi się tak duchowo 
zagubić, że już nie zdaje sobie sprawy ze swojego nieszczęścia.   
Tylko matka Kościół i jego żyjące dzieci płaczą nad jego śmiercią. 
Tym płaczący Kościół różni się od wdowy z Naim, że zna moc 
Chrystusa Pana i błaga Go o to, żeby wskrzesił mu zmarłe 
dziecko. To pobudza Kościół do nadziei na odzyskanie 
najbardziej nawet zagubionych grzeszników. 

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain 
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. 
Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta 
była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. 
Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się 
mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» A zmarły 
usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. 
Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg 
nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

Krl 17, 17-24; Ga 1, 11-19;  

Łk 7, 11-17 

Ks. Zbigniew Suchecki  
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5 CZERWCA KALENDARZ LITURGICZNY:  
8.06  

wspomnienie św. Jadwigi Królowej 
9.06 

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia 
Kościoła Katedralnego 

10.06 
wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa 

11.06  
wspomnienie św. Barnaby, apostoła 

13.06 
 wspomnienie św. Antoniego 

z Padwy, kapłana i doktora Kościoła 
14.06 

 wspomnienie bł. Michała Kozala,  
biskupa i męczennika 

15.06  
wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy 

17.06 
 wspomnienie św. Alberta 

Chmielowskiego 
21.06  

wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, 
zakonnika 

24.06  
Uroczystość Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela 
 
 

Ks. Kamil Falkowski Ks. Mariusz Miodek Ks. Józef Jędrzejewski 

XI Niedziela Zwykła XII Niedziela Zwykła XIII Niedziela Zwykła 



 

 

W piękną sierpniową niedzielę wybraliśmy się jak 
co roku, by nawiedzić kolejne sanktuarium. 
Najpierw trasą S7, potem S8 na północny-wschód, 
do Białegostoku. Tam trochę pobłądziliśmy, by w 
końcu wyjechać na trasę nr 19 w kierunku Sokółki. 

Miejscowość niewielka, kościół widoczny z daleka. 
Przed kościołem ogromny parking i ładnie 
zagospodarowany teren. Do mszy świętej jeszcze 
trochę czasu, idziemy więc rozejrzeć się nieco. Co 
takiego jest w tym miejscu, że ciągną tu ludzie z całej 
Polski i nie tylko? 

Rozmawiamy z siostrą zakonną ze Zgromadzenia 
Sióstr Eucharystek. "Podobno wydarzył się tu cud 
eucharystyczny?" Siostra uśmiecha się. Wolimy tu 
mówić "wydarzenie eucharystyczne", bo cud 
eucharystyczny dzieje się każdego dnia na tysiącach 
ołtarzy. 

12 października 2008 roku podczas udzielania 
Komunii świętej jednemu z kapłanów wypadł 
konsekrowany Komunikant. Kapłan podniósł Go i 
włożył do vasculum - małego naczynia z wodą, 
gdzie miał się rozpuścić. Jedna z sióstr po Mszy 
świętej na polecenie księdza Proboszcza przelała 
zawartość vasculum do innego naczynia i umieściła 
w sejfie. Kiedy po tygodniu otwarto sejf, oczom 
siostry ukazała się czysta woda z rozpuszczjącym się 
Komunikantem, na środku którego widniała 
wypukła plamka o intensywnej czerwonej barwie, 
przypominająca wyglądem skrzep krwi, mający 
postać jakby żywej cząstki ciała. Ksiądz Proboszcz 

KATARZYNA SZCZYGIELSKA 

Ojciec Stanisław Papczyński 
4 czerwca 2016 r w Rzymie będzie miała miejsce kanonizacja o. Stanisława Papczyńskiego. 
W kilku zdaniach postaramy się przybliżyć jego postać.Urodził się w chłopskim domu 18 
maja 1631 roku w Podegrodziu koło Starego Sącza. Nadano mu imię Jan. W lipcu 1654 
roku opuszcza dom rodzinny, przyjmuje habit w zakonie pijarów i otrzymuje imię Stanisław 
od Jezusa Maryi.  

Po roku udaje się na studia teologiczne do Warszawy, gdzie 22 lipca 1656 roku składa śluby zakonne. W marcu 1661 roku, w Brzozowie koło 
Krosna otrzymuje z rąk bpa Stanisława Sarnowskiego święcenia kapłańskie. Przez pewien czas pracuje jako wykładowca retoryki, ale na tym nie 
poprzestaje. Poświęca się kaznodziejstwu i posłudze w konfesjonale. Rok 1670 był rokiem przełomowym w życiu Stanisława Papczyńskiego. W 
tym czasie opuszcza on zakon pijarów. Pragnie założyć zakon męski poświęcony czci Maryi Panny Niepokalanej, zostaje pierwszym 
zakonodawcą w Polsce. Ojciec Papczyński postanawia dołączyć do kilku pustelników, żyjących w Puszczy Korabiewskiej koło Skierniewic. Z woli 
wizytatora bpa Jacka Święcickiego został ich przełożonym. Podjął wysiłek zorganizowania życia tej wspólnoty w oparciu o przygotowaną przez 
siebie regułę "Norma vitae" i o zalecenia powizytacyjne biskupa. W przygotowanej przez siebie regule napisał: "Wierzę we wszystko, w co 
wierzy święty Kościół rzymski..., a przede wszystkim wyznaję, że Najświętsza Matka Boża Maryja została poczęta bez zmazy pierworodnej", 
choć w owym czasie ta prawda nie była jeszcze dogmatem wiary. Drugi istotny punkt w projekcie reguły był związany z mistycznymi 
przeżyciami założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, dotyczącymi wstawiennictwa za zmarłych. Swoim współbraciom zalecał: "Módlcie się 
bracia za dusze czyśćcowe, bo nieznośnie cierpią męczarnie". 

Dnia 6 czerwca 1701 r ojciec Papczyński na ręce nuncjusza apostolskiego złożył uroczyste śluby, a miesiąc później przyjął je od swoich współbraci. 
Sługa Boży Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński zmarł 17 września 1701 roku już jako przełożony generalny Zakonu Marianów w Górze 
Kalwarii. Założona przez niego mariańska wspólnota zakonna przetrwała trudne czasy kasaty zakonów. Odnowiona została przez 
błogosławionego Jerzego Matulewicza w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. 

Marianki w Górze Kalwarii to miejsce spoczynku o. Papczyńskiego. Można tu usłyszeć wiele świadectw o łaskach otrzymanych za jego 
wstawiennictwem, szczególnie w pierwsze soboty miesiąca na 18.30.. 

 
PAPIEŻ FRANCISZEK: 
Uczeń Chrystusa, kiedy ma serce przejrzyste 
i jest pełen prostoty, wnosi Boże światło 
w miejsca, gdzie żyje i pracuje. 

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ: 
Potrzeba nam więcej pokoju i spokoju w naszych 
sercach, rodzinach, w miejscach pracy, w świecie 

mediów, życiu społecznym i politycznym. Nie 
wystarczy zawiesić spory na czas przyjazdu papieża. 

Kard. Kazimierz Nycz, Boże Ciało 2016 

KATARZYNA SZCZYGIELSKA 
SOKÓŁKA, EUCHARYSTIA 

Okiem pielgrzyma. Cud w Sokółce. 

Stanisław Gniedziejko poinformował o wydarzeniu 
Metropolitę Białostockiego, księdza Arcybiskupa 
Edwarda Ozorowskiego. Polecił on Komunikant 
zabezpieczyć i obserwować. W dniu 29 
października naczynie z Komunikantem 
przeniesiono na plebanię. Tam Komunikant wyjęto 
i położono na małym korporale. W ten sposób 
przechowywany był przez trzy lata aż do 2 
października 2011r. 

W styczniu 2009 roku ks. Arcybiskup zlecił poddać 
Komunikant badaniom patomorfologicznym, a 30 
marca powołał Komisję Kościelną do zbadania 
zaistniałych zjawisk. 

Zbadania fragmentu Komunikantu podjęli się 
niezależnie od siebie prof. dr hab. Maria Sobaniec-
Łotowska i prof. dr hab. Stanisław Sulkowski. 

Przeprowadzone badania dowiodły, że do 
konsekrowanego Komunikantu nie została 
dołączona żadna inna substancja, lecz że jego 
fragment przybrał postać tkanki mięśnia sercowego 
człowieka w stanie agonii. Tego rodzaju zjawiska nie 
wyjaśniają nauki przyrodnicze, natomiast nauka 
Kościoła mówi nam, że poddana badaniom Hostia 
jest Ciałem samego Chrystusa na na mocy Jego 
własnych słów wypowiedzianych podczas Ostatniej 
Wieczerzy. 

2 października 2011 roku Cząstka Ciała Pańskiego 
została uroczyście przeniesiona do kościoła i 
umieszczona w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej. 

Po ogłoszeniu komunikatu Komisji Kościelnej ks. 
Arcybiskup Edward Ozorowski powiedział: "Może 
przez to wydarzenie z Sokółki Bóg chciał nam dać 
właśnie znak, powiedzieć wyraźnie: Uważajcie, z 
Czym macie do czynienia, przypomnieć nam o 

Sobie. Może mówi do człowieka: Patrz, jestem. Na 
pewno to wydarzenie skłania do głębszej refleksji 
nad naszą wiarą." 

Po rozmowie z siostrą wchodzimy do kościoła. 
Rozglądamy się ciekawie. Trwa remont, wszędzie 
stoją rusztowania. Jedynym wyróżniającym się 
miejscem jest Kaplica Matki Bożej Różańcowej. To 
tu wystawiony jest nieustannie TEN komunikant. 
Można Go zobaczyć. Można przed Nim trwać w 
milczeniu i kontemplować nieustanną obecność 
Boga. Jakże inaczej brzmią tu słowa konsekracji w 
czasie Mszy świętej. Pamięć podsuwa tyle razy 
słyszane słowa, że w każdej Mszy Chrystus składa za 
nas Ofiarę, w każdej Mszy umiera za nas... Litania do 
Serca Pana Jezusa też nabiera głębszego 
znaczenia... 

Zatem Bóg sam daje odpowiedź. Od czasu 
rozszerzenia się wiadomości o wydarzeniu w 
Sokółce, zaczęły napływać od wiernych komunikaty 
o szczególnych znakach działania Bożego - łaskach 
doznanych dzięki modlitwom w sokólskiej 
kolegiacie, cudownych uzdrowieniach i ocalanych z 
wypadków. 

Wracamy do domu jakby odmienieni. W sercu i w 
pamięci zabieramy ze sobą obraz kustodii 
zawierającej Cząstkę Ciała Pańskiego. Czerwona 
kropka na korporale. Niby nic. Bóg przemawia w 
małych znakach, przychodzi w powiewie wiatru. 

Odwiedzanie świętych miejsc daje nam 
umocnienie wiary. Tam, gdzie nie możemy sobie 
poradzić, Bóg sam przychodzi nam z pomocą. 
Obyśmy potrafili Go dostrzec obok siebie i zechcieli 
nie tylko sycić oczy, ale przede wszystkim  zmieniać 
serca. 

 



  

  

Urząd Nauczycielski Kościoła 
W sprawach wiary mogę się z czymś zgadzać 
lub nie, ale jeśli chcę pozostać w Kościele, 
powinienem z szacunkiem słuchać Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła. 
85 "Zadanie autentycznej interpretacji słowa 
Bożego, spisanego czy przekazanego przez 
Tradycję, powierzone zostało samemu tylko 
żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, 
który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa 
Chrystusa, to znaczy biskupom w komunii z 
następcą Piotra, Biskupem Rzymu. 
86 "Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad 
słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając 
tylko tego, co zostało przekazane. Z rozkazu 
Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha 
on pobożnie słowa Bożego, święcie go strzeże 
i wiernie wyjaśnia. I wszystko, co podaje do 
wierzenia jako objawione przez Boga, czerpie 
z tego jednego depozytu wiary" 
688 Kościół, wspólnota żyjąca w wierze 
Apostołów, który tę wiarę przekazuje, jest 
miejscem naszego poznania Ducha 
Świętego:(...) - w Nauczycielskim Urzędzie 
Kościoła, któremu On asystuje; 
884 "Kolegium Biskupów wypełnia w sposób 
uroczysty władzę w całym Kościele na soborze 
powszechnym". "Nigdy nie istnieje sobór 
powszechny, który by nie był jako taki 
zatwierdzony lub przynajmniej uznany przez 
następcę Piotra". 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI: 
1. Alicja Orlik, 2. Oliwia Maliszewska, 
3. Borys Ciszewski, 4. Jagoda Hetnarowicz 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI: 
1. Adrianna Chojak i Mariusz Muras, 
2. Marta Toporowska i Damian Soćko 
3. Katarzyna Suchecka i Marcin Pruszyński 

ODESZLI DO DOMU OJCA: 
1. Maria Konofalska, 2. Władysław Sędrowicz, 
3. Elżbieta Witkiewicz, 4. Krzysztof Mierzejewski 
5. Andrzej Organiściak, 6. Janina Iwanowska 

 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

Codzienne ofiarowanie 
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci 
 przez Niepokalane Serce Maryi 

wszystkie modlitwy, sprawy, prace 
i krzyże dnia dzisiejszego jako 

wynagrodzenie za grzechy moje. 
Łączę je z tymi wszystkimi intencjami, 

w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu 
 i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzu.  

Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za Ojca świętego 
i na intencje na dzień dzisiejszy 

wyznaczone, za potrzeby naszej parafii, rodziny,  
za przełożonych i krewnych tak żywych, jak i zmarłych. 

Pragnę też zyskać wszystkie odpusty,  
jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. 

Amen. 
 

PRZYJAZD

MSZA ŚW. 

CEREMONIA OTWARCIA

FESTIWAL MŁODYCH

POWITANIE OJCA ŚWIĘTEGO

DROGA KRZYŻOWA

CZUWANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM

MSZA POSŁANIA



 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
środa – godz. 18.00  

KORONKA DO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
piątek - godz. 18.00 
WYPOMINKI ROCZNE 
Każdy I poniedziałek miesiąca  
godz. 17.00 – wypominki 
godz. 18.00 – Msza św. 
MSZA ŚW. 
O BEATYFIKACJĘ  
KS. PIOTRA SKARGI  
27. dzień każdego m-ca 
 – 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 

BIERZMOWANIE 

o godz. 18:00 

Sakramentu udzieli  
J.E. bp Michał Janocha 
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