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Kubeł zimnej wody. Mocne słowa 
Jezusa:  „nie przyszedłem znieść prawa 
ale je wypełnić” oraz „ każdy kto je 
wypełnia i uczy wypełniać będzie wielki 
w królestwie niebieskim”. Dziś chyba 
coraz mniej rozumiemy zasadność 
wymagań Jezusa. Niektórzy 
chrześcijanie łamią przykazania i jest im 
z tym dobrze. Nie czują żadnego 
dyskomfortu ani drapania w sumieniu, 
twierdzą, że np. sakrament małżeństwa 
nie jest im potrzebny chociaż mogą go 
zawrzeć bez przeszkód. Uczą swoje 
dzieci, że można któreś przykazanie 
znieść i jest wszystko w porządku. 
Przecież są wierzący i od czasu do czasu 
pomodlą się lub komuś w czymś 
pomogą. Tworzą własne „królestwo 
niebieskie”. Tylko czy 
tam mieszka Jezus 
Chrystus, Zbawiciel?
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Słowo Boże zachęca, aby nie 
ulegać pokusie egoizmu. Łatwo 
pomylić miłość wobec samego 
siebie, szacunek do siebie, 
świadomość swojej wartości 
z egocentryzmem, w którym 
zaniedbujemy (a nieraz wręcz 
wykorzystujemy) innych ludzi. 
Zdobądź(my) się na heroiczne 
poświecenie i odprowadźmy 
kogoś dalej, niż sami mieszkamy 
(2 tysiące kroków); nie 
przechodźmy na drugą stronę 
ulicy, gdy widzimy 
potrzebującego; nadstawmy 
nieraz drugi policzek, stając 
w czyjejś obronie. 
Jezus prosi, aby nie stawiać oporu 
złemu. Niech nienawiść, przemoc, 
chamstwo i rozkapryszenie nie 
zatacza kolejnych spirali zła. 
Bóg jest dobry. 
My też bądźmy. 
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Troski są jak pułapka. Na myśl 
o grożących nam w przyszłości 
rozmaitych, nie do końca 
sprecyzowanych niebezpie-
czeństwach, czujemy się zaniepokojeni 
i zdenerwowani. A jeśli znowu 
upadniemy w grzech, coś nam się nie 
uda lub wyjdzie nie tak, jak byśmy tego 
chcieli? Kiedy czujemy się w ten 
sposób, Jezus ma nam do 
powiedzenia dwie rzeczy: „Bądźcie 
więc wy doskonali jak doskonały jest 
Ojciec wasz niebieski” oraz „Nie 
troszczcie się zbytnio o swoje życie”. 
Te dwa polecenia są ze sobą ściśle 
związane. Ponieważ o własnych siłach 
nie jesteśmy w stanie być doskonali, 
nie mamy innego wyjścia, jak tylko 
oddać się w ręce Jezusa i pozwolić, aby 
to On nas udoskonalił. Taki akt 
oddania siebie Bogu wyzwala 
nas od zamartwiania się 
i pozwala żyć pełnią 
wolności i radości.

  

  

 

Zadanie dla uczniów 
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na 
nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście 
światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też 
światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy 
są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

V niedziela zwykła 
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Słowa „wy jesteście solą ziemi” Jezus wypowiedział 
bezpośrednio po ośmiu błogosławieństwach.  Zatem 
„Wy” znaczy w tym zdaniu „którzy staracie się żyć 
w duchu ośmiu błogosławieństw”. Sól chroni pokarm 
przed zepsuciem oraz dodaje smaku. „Wy jesteście 
solą ziemi” znaczy więc: jeśli staracie się kierować 
duchem ośmiu błogosławieństw, przyczyniacie się 
w ten sposób do zachowania ziemi przed moralnym 
rozkładem, ale pomagacie też swoim bliźnim do 
rozpoznawania smaku bycia człowiekiem.  

Kościół współczesny całkiem nieźle spełnia tę swoją funkcję bycia solą ziemi. W czasach 
szalejącego agnostycyzmu, kiedy wręcz do dobrego tonu należy deklarowanie swojej 
niewiary, Kościół jednoznacznie wyznaje, że Bóg jest miłością i że człowiek pojawił się na 
tej ziemi jako ktoś szczególnie umiłowany przez Boga oraz że naszym przeznaczeniem  jest 
życie wieczne. 

 

Ks. Zbigniew Suchecki  



  

 

Sakrament namaszczenia 
chorych obok sakramentu 
pokuty należy do kategorii 
sakramentów uzdrowienia. 
Jezus Chrystus, lekarz naszych 
dusz i ciał, odpuszcza grzechy 
i przywraca zdrowie ciału. 
Często Jezus by uzdrowić, 
posługuje się znakami, takimi 
jak dotknięcie śliną i nałożenie 
rąk, nałożenie błota i obmycie. 
A chorzy starają się Go 
dotknąć. Kościół mocą Ducha 
Świętego kontynuuje Jego 
dzieło uzdrawiania i zbawiania, 
przez namaszczenie chorych 
i modlitwę kapłanów poleca 
ich cierpiącemu i uwielbione-
mu Panu, aby ich podźwignął 
i zbawił. 

Choroba może prowadzić do 
niepokoju, do zamknięcia się 
w sobie, nawet do rozpaczy 
i buntu przeciw Bogu, ale może 
być też drogą do większej 
dojrzałości i prowadzić do 
zwrócenia się ku Bogu, ku temu 
co istotne, do szukania Boga 
i powrotu do Niego.  

PAPIEŻ FRANCISZEK 
Ten, kto w wierze daje się prowadzić Duchowi Świętemu, staje się 
zdolny, by rozeznać w każdym zdarzeniu to, co dzieje się między 
Bogiem a ludzkością, rozpoznając, że On sam, w dramatycznej 
scenerii tego świata, tworzy fabułę historii zbawienia. Nić, którą 
tkana jest ta święta historia, stanowi nadzieja, a tkaczem jest nie kto 
inny jak Duch Pocieszyciel. 
(w orędziu na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu) 

BP MICHAŁ JANOCHA 
Pomagać człowiekowi potrzebującemu, 

to czcić samego Boga. Nie ma nic 
ważniejszego i piękniejszego. 

(podczas poświecenia  
placu budowy Kapucyńskiego 

Ośrodka Pomocy) 

KS. MARIUSZ MIODEK 

 

 

Namaszczenie chorych nie 
jest sakramentem przeznaczo-
nym tylko dla tych, którzy 
znajdują się w ostatecznym 
niebezpieczeństwie utraty 
życia. Czas na przyjęcie tego 
sakramentu jest już wtedy, gdy 
człowiekowi dopiero zaczyna 
grozić niebezpieczeństwo 
śmierci z powodu choroby czy 
starości. Dzieciom również 
można udzielać tego 
sakramentu. Chory, który został 
namaszczony a odzyskał 
zdrowie, może ponownie 
przyjąć ten sakrament przy 
kolejnym zagrożeniu lub 
powtórnie, gdy obecna choroba 
się pogłębia.  

Bardzo odpowiednia jest 
celebracja namaszczenia 
chorych podczas Eucharystii. 
Może być poprzedzona 
sakramentem pokuty. 

Sakramentu namaszczenia 
chorych udziela się, 
namaszczając na czole 
i dłoniach olejem z oliwek lub 
innym olejem roślinnym 
należycie poświęconym, 
wymawiając tylko jeden raz 
słowa: „Przez to święte 
namaszczenie niech Pan 
w swoim nieskończonym 
miłosierdziu wspomoże ciebie 
łaską Ducha Świętego” oraz 
„Pan, który odpuszcza ci grzechy 
niech cię wybawi i łaskawie 
podźwignie”. Formułę tak dzieli 

się, by pierwszą część 
wypowiedzieć przy namasz-
czeniu czoła, a drugą, gdy 
namaszcza się ręce. W nagłym 
wypadku wystarczy dokonać 
jednego namaszczenia na czole 
lub w szczególnej sytuacji na 
innej bardziej nadającej się 
części ciała, wymawiając całą 
formułę. 

Sakrament namaszczenia 
chorych daje szczególne dary 
Ducha Świętego: łaskę 
umocnienia, pokoju i odwagi; 
odnawia ufność i wiarę w Boga, 
umacnia przeciw pokusom 
złego ducha, przeciw pokusie 
zniechęcenia i trwogi przed 
śmiercią. Ma prowadzić do 
uzdrowienia duszy i ciała. 
Sakrament ten ma moc 
odpuszczenia grzechów. 

 



MODLITWA O POKORĘ 
Panie, uwolnij mnie od pychy, 

która jest źródłem wszystkich grzechów. 
Daj mi łaskę rozpoznania chorych ambicji, 
które każą mi gonić za fałszywą wielkością 

albo wpychają w kompleksy. 
Jezu umęczony na krzyżu, posłuszny we wszystkim Ojcu, 

proszę o pokorne serce na wzór Twojego Serca, 
proszę o pokorne oczy, 

które widzą siebie i innych w prawdzie. 
„Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. 

Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. 
Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. 

Jak niemowlę u swej matki, 
jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza. 

Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd aż na wieki!”  
(Ps 131) 

 

  

  

4 grudnia 1963 roku jako drugi z kolei owoc 
Soboru uchwalony został i zatwierdzony Dekret o środkach społecznego 
przekazywania myśli. Choć media 53 lata temu miały zgoła inny kształt, 
nauka płynąca z mądrości Kościoła jest nadal aktualna: 
DSP 3. Ponieważ Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa 
Pana, aby wszystkim ludziom nieść zbawienie, i wobec tego przynaglany 
jest koniecznością przepowiadania Ewangelii, przeto uważa on za swój 
obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków 
przekazu społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich. (...) 
DSP 4. Aby właściwie posługiwać się tymi środkami jest rzeczą zgoła 
konieczną, by wszyscy, którzy ich używają, znali zasady porządku 
moralnego i ściśle je w tej dziedzinie wcielali w życie. (...) 
DSP 5. (...)Istnieje więc w społeczności ludzkiej prawo do informacji o tym, 
o czym ludzie, czy to pojedynczy, czy zespoleni w społeczności, powinni by 
wiedzieć, odpowiednio do warunków każdego. Właściwe jednak 
zastosowanie tego prawa domaga się, by co do przedmiotu swego 
informacja była zawsze prawdziwa i pełna, przy zachowaniu 
sprawiedliwości i miłości; poza tym, aby co do sposobu była godziwa 
i odpowiednia, to znaczy przestrzegała święcie zasad moralnych oraz 
słusznych praw i godności człowieka tak przy zbieraniu wiadomości, jak 
iprzy ogłaszaniu ich. (...) 
DSP 9. Szczególne obowiązki ciążą na wszystkich odbiorcach: czytelnikach, 
widzach i słuchaczach, którzy przekazywane tymi środkami programy 
odbierają z osobistego i dobrowolnego wyboru. (...) 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

Orszak Trzech Króli to 
przedstawienie Jasełek, 
wystawione w przestrzeni 
publicznej, na ulicach wiosek, 
miast i miasteczek w Polsce oraz 
za granicą. W 2017 roku w Polsce 
wydarzenie to odbyło się po raz 
dziewiętnasty, natomiast 
w historii Grójca przeszedł drugi 
raz. Orszak wyruszył 6 stycznia 
o godz. 13.00 po Mszy św. sprzed 
Kościoła Miłosierdzia Bożego 
w Grójcu. Poprowadzili go trzej 
królowie: Kacper (symbolizujący 
Europę, na czele orszaku 
czerwonego), Melchior 
(symbolizujący Azję na czele 
orszaku zielonego) oraz Baltazar 
VIII (symbolizujący Afrykę na 
czele orszaku niebieskiego) oraz 
anioły na szczudłach.  
Tradycyjnie na trasie odgrywano 
sceny tematyczne. Każdy 
uczestnik otrzymał koronę. Na 
zakończenie królowie złożyli dary 

Dzieciątku Jezus. 

Wioleta Skotarska  PIÓREM KRONIKARZA        

Czy wiesz, co jest jednym z najcenniejszych zabytków naszego kościoła?  
Jednym z najcenniejszy zabytków kościoła św. Mikołaja jest 
drewniany krucyfiks z około 1520 r. Nieznany jest artysta oraz 
miejsce powstania rzeźby. Rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego jest 
niemal naturalnej wielkości. Na głowie znajduje się cierniowa 
korona, a wyżej tabliczka z literami: INRJ – Jesus Nasarenus Rex 
Judeorom (Jezus Nazarejczyk Król Żydowski). Na prawym boku 
Jezusa widoczny jest ślad przebicia włócznią. Krucyfiks był 
wypożyczany na wystawy w kraju i za granicą. W 1962 r był 
eksponowany w Muzeum Narodowym w Warszawie, a około 1977 
r. na wystawie Złoty Wiek w Polsce w jednym z zamków w Austrii. 
W kościele św. Mikołaja krucyfiks znajdował się na wewnętrznej, 
wschodniej ścianie prezbiterium, gdzie razem z namalowanymi po 
jego bokach dwiema postaciami tworzył ołtarz freskowy. W 1870 
r krucyfiks został przeniesiony na zewnątrz kościoła i zamocowany 
we wnęce okiennej na wschodniej ścianie. W latach 
osiemdziesiątych figura Chrystusa została przeniesiona do 
prezbiterium i umieszczona między oknami ściany południowej. 

opr. Rafał Nowicki 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
PRZYJĘLI: 
1. Ignacy Orlik 
2. Alicja Franciszka Krawczyk 
3. Kornelia Nowocin 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
ZAWARLI: 
1. Weronika Oleś  
i Grzegorz Stolarek 
2. Natalia Lepa i Tomasz Skrzek 

ODESZLI DO DOMU OJCA: 
1. Helena Błaszczykowska 
2. Grażyna Mydłowska 
3. Bogumiła Cieślak 
4. Ewa Kołodziejska 
5. Zdzisław Chomko 
6. Tomasz Lojze 
7. Marek Lewandowski 
8. Teresa Stykowska 
9. Zbigniew Wróblewski 
10. Tadeusz Siński 
11. Franciszka Nowińska 
12. Sławomir Majewski 
13. Barbara Żułkowska 
14. Ryszard Maliszewski 
15. Marek Jabłoński,  
16. Roman Rączkowski  
17. Cecylia Osińska  
18. Władysława Maliszewska 



 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - Msza zbiorowa 
11.00 - dla rodzin z dziećmi 
12.30 - suma za parafian 
17.00 – dla młodzieży 
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 

AKCJA KATOLICKA 

2. czwartek m-ca, 17:00
Opiekun: ks. Proboszcz

BIELANKI
1. sobota miesiąca, 
godz. 11.00
opiekunka s. Małgorzata

CHÓR PARAFIALNY 

- czwartki 
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Proboszcz

DUSZPASTERSTWO 
STUDENTÓW
2. sobota m-ca, 
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil

DUSZPASTERSTWO 
MŁODZIEŻY MAGIS 
- czwartki 
po Mszy św. wieczornej 
Opiekun: ks. Kamil

GRUPA ŚW. O. PIO 

- 2. i 4. wtorek m-ca, po 
Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Mariusz

KATECHEZY DLA 
DOROSŁYCH

- 2. czwartek miesiąca
opiekun ks. Proboszcz

KATECHEZY DLA RODZICÓW 
DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH 
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
- 4. wtorek m-ca, 19:00
Opiekun: ks. Proboszcz

KANDYDACI NA 
MINISTRANTÓW 

- soboty, 9:30
Opiekun: ks. Kamil

MINISTANCI
sobota, 10.30
Opiekun: ks. Kamil

LEKTORZY
1. czwartek m-ca po Mszy 
św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil

REDAKCJA PARAFIALNEJ 
GAZETKI NICOLAUS
Opiekunowie: ks. Kamil, 
ks. Proboszcz

RODZINA RADIO MARYJA  

- 2. piątek m-ca, po Mszy 
św. wieczornej
Opiekun: ks. Mariusz

RÓŻANIEC RODZICÓW 

Opiekun: ks. Paweł

SCHOLA DZIECIĘCA 

- piątek, 18:00
Opiekun: ks. Paweł

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
sobota, 18.00
Opiekun: ks. Kamil

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE 

- 3. piątek m-ca, 19:30
Opiekun: ks. Paweł

WOLONTARIAT - ADOPTUJ 
DZIADKA
2. czwartek m-ca po Mszy 
św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil

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

