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Maria Magdalena pobiegła do 
uczniów i przekazała wiadomość o 
pustym grobie Jezusa. Zastanówmy się 
co stałoby się, gdyby Piotr i Jan 
postąpili jak wielu chrześcijan dziś i nie 
poszliby do grobu? Co zostałoby w ich 
sercach? Pewnie zastanawialiby się czy 
to prawda i co się tam naprawdę stało. 
Po jakimś czasie mieliby coraz większe 
wątpliwości i podważaliby realność 
zmartwychwstania. Nigdy nie 
zdobyliby wiary opartej na osobistym 
doświadczeniu. Dziś wielu katolików 
wprawdzie usłyszało o 
zmartwychwstaniu Jezusa ale, 
ponieważ są duchowo leniwi i bierni, 
nie wstaną z kanapy,  nie doświadczą 
żywego Boga i nie uwierzą naprawdę. 
Jezus jednak żyje. Czas na 
powstanie z martwych 
Twojej wiary.  
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Myślę, że każdy z nas mógłby się 
trochę odnaleźć w wątpliwościach 
Tomasza. Dydymos – bliźniak. Zobacz, 
że Tomasz jest twoim bliźniakiem: 
może wątpisz, że historia Jezusa ma 
ciąg dalszy w twoim życiu? Może nie 
wierzysz w opowieści ludzi, którzy 
mówią: Widzieliśmy Pana, spotykamy 
Jezusa w swoim życiu. Przez osiem dni 
Tomasz przeżywał to, co my przez całe 
życie: nie widział Pana. Może się okaże, 
że twoje obawy, to są obawy twojego 
brata Bliźniaka. Nie bój się ich. Cała 
Biblia pełna jest świadectw o tym, że 
w Bożym sercu szczególne, 
uprzywilejowane miejsce mają ci, 
którzy się z Nim zmagają. Dotknij dziś 
ran Jezusa, dotknij Jego Miłosierdzia. 
Dopiero wtedy, gdy poczujesz się przy 
Jezusie bezpiecznie, gdy uwierzysz, że 
Jezus może uzdrowić twoje życie –
dopiero wtedy będziesz 
mógł tak naprawdę 
powiedzieć: Jezu, 
ufam Tobie.
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Czy nie miałbyś czasem ochoty znaleźć 
się wraz z Kleofasem i drugim uczniem 
na drodze do Emaus? Jak dobrze 
byłoby posłuchać Jezusa 
wyjaśniającego im Pisma, ujrzeć 
łamiącego dla nich chleb. Otóż każdy 
z nas może naprawdę tam się znaleźć. 
Słowo Jezusa może rozpalić nasze 
serca i doprowadzić nas do miejsca, 
gdzie zdołamy Go rozpoznać. Jest to 
możliwe, ponieważ słowa Pisma 
Świętego nie tylko uczą o Jezusie, ale 
Go do nas sprowadzają – On jest tam, 
gdzie z wiarą słucha się jego słowa.
Słuchając czytań podczas Mszy świętej, 
dobrze jest pamiętać, że nie są to 
zwyczajne słowa. Jak nauczał św. 
Paweł: „Żywe jest słowo Boże, 
skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny”. Natchnione przez Boga 
teksty są wypełnione Jego obecnością. 
Mocą Ducha Świętego niosą nam 
mądrość, pokój i radość – jeśli 
tylko my zdobędziemy się 
na wysiłek słuchania 
ich z wiarą.
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Szukamy w Ewangelii słów – haseł, które 
streszczałyby Dobrą Nowinę. Jednym 
z takich haseł jest: „życie – pełnia życia”. 
My ludzie żyjący w czasie, zatopieni w 
przemijający nurt wydarzeń przechodzimy 
przez ten świat. Groby rozsiane po całym 
świecie są śladem kolejnych ludzkich 
pokoleń. Natomiast Słowo Boże dzisiejszej 
niedzieli ukazuje nam całą pełnie prawdy 
o przemijaniu życia ludzkiego i powołaniu 
człowieka do życia wiecznego. 
Postępowanie dyktowane pożądaniami 
ciała sprawia, że człowiek jest 
podporządkowany prawom ciała i zdąża 
do śmierci. Jeżeli jednak żyje w nas Duch 
Boży uczestniczymy w Chrystusowym 
zwycięstwie nad śmiercią. Taka jest 
właśnie zasadnicza treść Ewangelii. Jest 
ona Dobrą Nowiną o pełni życia, 
a znakiem, który mówi nam o powołaniu 
do życia są słowa Chrystusa 
wypowiedziane w Betanii do Marty. 
„Ja Jestem zmartwychwstaniem
i życiem, kto wierzy we 
mnie, choćby i umarł 
żyć będzie.”
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Słuchając opisu Męki Pańskiej od dziecka miałem 
w głowie obraz ponurej śmierci Jezusa jako 
triumfu ciemności. Całkiem niedawno odkryłem, 
że mrok ogarnął ziemię nie w chwili śmierci, lecz 
od przybicia do krzyża do śmierci. W chwili 
śmierci Jezusa zapanowała jasność!  Bardzo 
dobrze święte Triduum Paschalne ukazał św. Jan. 
Czytając opis męki, śmierci i zmartwychwstania 
Pana Jezusa w jego relacji od razu odnosimy 
wrażenie, że mamy do czynienia
z wywyższeniem Króla, a Jego śmierć jest 
chwalebną śmiercią, która przynosi życie 
i światło. Choć pozornie wydaje się, że wygrał 
szatan i wszystko stracone, każdy detal w tej 
Ewangelii mówi, że ostateczne słowo nie należy 
do zła, lecz do Boga. On jest Panem historii
i z najgorszego zła potrafi wyprowadzić 
największe dobro. Umierając na krzyżu „oszukał 
szatana”, ponieważ wraz ze śmiercią Jezusa 
umarł grzech, a Jezus powstał do nowego życia.  
Popatrz na swoje życie, zwłaszcza na te 
momenty, w których doświadczałeś ciemności, 
pustki i bezsensu. Decyzją wiary uznaj, że na 
mapie Twojego życia nie ma miejsc, o których 
Bóg by zapomniał lub Cię zostawił. Możliwe, że te 
wydarzenia same w sobie są bez sensu, ale gdy 
oddasz je Bogu, zdziwisz się, ile On wniesie tam 
swojego światła, sensu i nadziei. Na 
tym polega Triduum Paschalne –
śmierć zmienia się w życie, 
mrok w ciemność, 
smutek w radość.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 
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RÓŻANIEC,  
BLIŻEJ OŁTARZA, IV2017 

KS. KAMIL FALKOWSKI 
Święte Triduum    
Wyjątkowy czas przed nami. 
Świętowanie Uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego 
poprzedzone jest Triduum Sacrum, 
Trzema Świętymi Dniami – Wielkim 
Czwartkiem, Wielkim Piątkiem 
i Wielką Sobotą. Niedziela Palmowa 
Męki Pańskiej otwiera Wielki Tydzień, 
przygotowujący do właściwego 
przeżycia misterium paschalnego. 
Sformułowania triduum nie można 
tłumaczyć trzy dni.  

Nie chodzi wszakże o rachubę godzin i dni, ale 
kolejne fazy misterium paschalnego: uczta na 
Ostatniej Wieczerzy, Męka i Śmierć, 
spoczynek w grobie i Zmartwychwstanie. 

Niedziela Palmowa 

Początki sięgają IV w. w Jerozolimie. Starano się 
wówczas powtarzać wydarzenia z życia Jezusa. 
W sobotni wieczór udawano się z Betanii do 
Jerozolimy, do bazyliki Anastasis. Radosne 
powitanie Chrystusa. W różnych rejonach 
zaczęto dodawać nowe elementy. W Egipcie 
niesiono tryumfalnie krzyż, w Ziemi Świętej 
biskup wjeżdżał na osiołku, błogosławiono 
palmy. 

Wielki Czwartek 

To dzień jedności. Poranne godziny były 
poświęcone pojednaniu grzeszników 
publicznych. W pierwszych wiekach wiązało się 
to z wieloma modlitwami i symbolicznymi 
działaniami. Stąd spotykamy się z określeniem 
tego dnia – Czwartek pojednania. 

Przed południem odprawiana jest w każdej 
katedrze na świecie Msza święta Krzyżma – 
koncelebrowana przez kapłanów z danej 
diecezji, pod przewodnictwem swojego 
biskupa. Podczas tej Eucharystii biskup święci 
oleje stosowane przy udzielaniu sakramentów. 
Wprawdzie biskup w każdej chwili może tego 
dokonać, utarła się praktyka czynienia tego 
w Wielki Czwartek. Olej chorych poświęca się 
w trakcie Modlitwy Eucharystycznej, 
natomiast oleju konsekracji po Komunii 
świętej.  

W tym dniu księża odnawiają swoje kapłańskie 
przyrzeczenia z dnia święceń. Prezbiterzy 
zwracają uwagę na jakość sprawowania 
sakramentów, pilne głoszenie Słowa oraz 
naśladowanie dobrego pasterza w służbie 
Bogu i Kościołowi.  

PAPIEŻ FRANCISZEK 
Jezus to wierny przyjaciel, który 
nigdy nas nie opuszcza; nawet 
kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie 
na nasz powrót do Niego.  

twitter.com/Pontifex_pl 

ABP JÓZEF GÓRZYŃSKI 
W świecie zamkniętym na Ducha Świętego neguje się 

prawdę objawioną. Co więcej, owo negowanie nie jest 
obce także wiernym, wśród których pojawia się 

pragnienie autonomicznego określania prawd wiary 
i autorskiego wytyczania dróg zbawienia. 

homilia podczas Mszy św. w 4. rocznicę wyboru Franciszka na Stolicę Piotrową, 13.03.2017 

 

Po Mszy świętej jest zwyczaj wspólnego 
obiadu wszystkich księży w domu 
biskupa diecezjalnego. Miły zwyczaj, 
można się spotkać i pogadać ze swoimi 
rocznikowymi kolegami (cóż, 
pozwalam sobie na osobistą refleksję). 

Triduum Paschalne – w sensie ścisłym – 
rozpoczyna się Mszą świętą Wieczerzy 
Pańskiej, wieczorem. To chwila, aby 
w szczególny sposób docenić 
i zafascynować się tajemnicą 
sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. 
Podczas hymnu Chwała na wysokości 
Bogu biją dzwony, które zamilkną aż do 
radosnego Alleluja podczas Wielkiej 
Soboty. 

W liturgii występuje charakterystyczny dla tego 
dnia obrzęd. Mandatum – (łac. ) przykazanie, 
obrzęd umycia nóg. Przykazanie nowe daję 
wam, abyście się wzajemnie miłowali (….). 
Początkowo był stosowany po zakończeniu 
Eucharystii, jednak od 1955 r. przewidziany jest 
po homilii. Za czasów św. Benedykta z Nursji 
stosowano ten gest, jako wyraz gościnności 
przy wydzielaniu żywności biednym, natomiast 
jako gest liturgiczny stosowany jest od synodu 
w Toledo. Co ciekawe, niegdyś był 
zarezerwowany dla opatów i biskupów, a dziś 
poleca się go w każdej parafii. To nie tylko 
naśladowanie czynu Chrystusa. Chodzi 
o przejęcie czynu, który początkowo szokuje.  

Po Komunii Świętej następuje przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu. Wykonuje się 
wtedy słynny utwór św. Tomasza z Akwinu 
O zbawcza Hostio. Ozdabia się wówczas inny 
ołtarz (miejsce) przechowywania Świętych 
Postaci. W odnowionej liturgii nie mówi się już 
o Ciemnicy, lecz ołtarzu wystawienia. 

Po Eucharystii zdejmuje się obrusy z ołtarza. 
W tym symbolu doszukujemy się rozebrania 
Jezusa z szat i pozostawienia Go samemu 
sobie.  

Wielki Piątek Męki Pańskiej 

Jedyny dzień w ciągu roku, kiedy nie sprawuje 
się Eucharystii. Z Ewangelii wiemy, że Jezus 
zmarł o godzinie 9:00, tj. 15:00. Gromadzimy 
się na Nabożeństwie Męki Pańskiej - prostym 
w swej surowości i powadze. 

Liturgia rozpoczyna się w ciszy. Kapłan po 
dojściu do prezbiterium pada na twarz. 
Prostracja, czyli leżenie krzyżem, to gest 
najniższego uniżenia przed Bogiem. W taki 
sposób modlą się mężczyźni przed przyjęciem 
święceń kapłańskich; dawniej kapłan 
rozpoczynał w ten sposób każdą Eucharystię. 
Proklamowana jest Pasja według św. Jana. 
Umiłowany apostoł podkreśla w swym 

przekazie królewską godność Jezusa (stąd 
czerwony kolor ornatu). 

Po odczytaniu Męki Pańskiej następuje 
10 wezwań modlitwy powszechnej. Kościół 
chce w tym dniu modlić się absolutnie za 
każdego. Znajdziemy więc błagania za 
wierzących i poszukujących Boga, chrześcijan 
i Żydów, którzy ukrzyżowali Chrystusa. 

Rozpoczyna się Adoracja Krzyża, po której krzyż 
zostawia się przed ołtarzem. Od tego 
momentu, aż do Wigilii Paschalnej, 
przechodząc przed krzyżem należy 
przyklęknąć. Oddajemy cześć Męce Chrystusa. 

Ołtarz nakrywa się obrusem, na którym 
umieszczamy Najświętszy Sakrament. Skoro 
nie uczestniczymy tego dnia w Eucharystii, nie 
ma konsekracji. Przyjmujemy Komunię Świętą 
zakonsekrowaną w Wielki Czwartek. 

Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament 
w monstrancji przykrytej przezroczystym 
welonem przenosimy do Grobu Pańskiego. 

Wielka Sobota 

To dzień spoczywania Jezusa w grobie 
i zstąpienia do Otchłani. Dzień żałobnej ciszy. 
Gromadzimy się na adoracji przy Grobie. 
W Polsce błogosławimy pokarmy na stół 
wielkanocny. Warto zwrócić uwagę, że księża 
błogosławią jajka, wędliny i inne pokarmy, 
wykonując nad nimi znak krzyża. Nie potrzeba 
wykonywać wówczas znaku krzyża, bowiem 
nikt z nas nie jest jajkami, wędlinami ani innymi 
pokarmami. 

Wieczorem rozpoczynamy świętowanie Wigilii 
Paschalnej. W istocie jest to pierwsza Msza św. 
Okresu Zmartwychwstania Pańskiego. Wigilia 
jest nocnym czuwaniem, nawiązującym do nocy 
wyjścia Izraelitów z Egiptu, zwłaszcza do nocy 
powstania z martwych Jezusa. 

To najważniejsza Eucharystia w roku. Rozpoczyna 
się poświęceniem ognia i przygotowaniem 
paschału. Poświęcony ogień symbolizuje 
światłość Bożą, udzieloną nam przez Syna, by 
budził tęsknotę za Niebem. Kapłan (lub osoba 
świecka) wykonuje Exultet – Orędzie 
Wielkanocne. To przepiękne uwielbienie 
Chrystusa przynoszącego zbawienie.  

W tym dniu mamy rozbudowaną liturgię słowa – 
9 czytań: 7 ze Starego i 2 z Nowego Testamentu. 
Po każdym czytaniu i psalmie jest kolekta. 
Natomiast po ostatnim czytaniu zapala się świece 
ołtarzowe, śpiewając hymn Chwała na wysokości 
Bogu. Biją wówczas dzwony i w końcu odzywają 
się organy, które umilkły w Wielki Czwartek. 

Rozpoczyna się Liturgia chrzcielna, podczas której 
święcimy wodę. Może mieć miejsce sakrament 
chrztu dorosłych i odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych. 

 



Akt zawierzenia rodzin Miłosierdziu Bożemu 
 

O Najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest 
nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy 

bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad 
wszystkie dzieła Twoje. Pragniemy, aby cała nasza 

rodzina żyta zawsze w promieniach Twojego 
miłosierdzia, które wywyższamy i błogosławimy. Niech 
ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, 

abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać. 
Oddajemy się Twemu miłosierdziu, Boże, całkowicie 

i bez zastrzeżeń. Pragniemy szerzyć Twoje miłosierdzie 
przez spełnianie dzieł miłosierdzia tak względem duszy, 

jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie 
grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, 

chorym i strapionym. 
Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności 

i chwaty Twojej. Niech wszyscy ludzie doświadczą 
nieskończoności Twojego miłosierdzia, zaufają mu 

i wystawiają je na wieki. Amen 

  

  

ODESZLI DO DOMU OJCA: 
 

1. Teresa Procek 
2. Ryszard Gończ 
3. Damian Mydłowski 
4. Witold Kowalczyk 
5. Aleksander Pietrzak 
6. Stefania Zaremba 
7. Teresa Siekut 
8. Irmina Truszkiewicz 
9. Danuta Maciak 
10. Krzysztof Jasiński 
11. Teresa Dzięgielewska 

 

 

XX wiek postawił przed Kościołem nowe, nieznane  
dotąd wyzwania. Ojcowie soborowi postanowili na nowo przyjrzeć się roli 
wspólnoty wierzących w świecie. Tak powstała Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele, której pokrótce się przyjrzymy. 
KK 1.(...) A że Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem 
i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego 
rodzaju ludzkiego, przeto podejmując naukę poprzednich Soborów, pragnie 
on wyjaśnić dokładniej swoim wiernym i całemu światu naturę swoją 
i powszechne posłannictwo (....) 
KK 2. Przedwieczny Ojciec(...), nie opuścił też ludzi po ich upadku w Adamie, 
dając im nieustannie pomoce do zbawienia przez wzgląd na Chrystusa, 
Odkupiciela, (...) A wierzących w Chrystusa postanowił zgromadzić 
w Kościele świętym, który już od początku świata ukazany przez typy, 
cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym 
Przymierzu, ustanowiony w czasach ostatecznych, objawiony został przez 
wylanie Ducha, a w końcu wieków osiągnie swe chwalebne dopełnienie.(...) 
KK 3.(...) Chrystus zapoczątkował Królestwo niebieskie na ziemi i objawił 
nam tajemnicę Ojca, a posłuszeństwem swym dokonał odkupienia. (...) 
Znakiem tego początku i wzrastania jest krew i woda wypływające 
z otwartego boku Jezusa ukrzyżowanego (...) Ilekroć na ołtarzu sprawowana 
jest ofiara krzyżowa, w której „na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus" 
(1 Kor 5,7), dokonuje się dzieło naszego odkupienia. (...) 
Czy można więc żyć bez Kościoła? Poznawać Boga i korzystać z Jego 
darów? Czy dla mnie Kościół jest Matką, czy może jedynie przedmiotem 
drwin? Czy pamiętam, że od chrztu jestem jego integralną częścią? 
 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 W tym roku w naszej parafii 
rekolekcje wielkopostne dla 
uczniów z Publicznego 
Gimnazjum im. Prymasa 
Tysiąclecia w Grójcu poprowadził 
Ks. Kamil Dąbrowski z Czarnej 
Białostockiej wraz z grupą 
ewangelizacyjną NAAR.  

 Natomiast rekolekcje dla dzieci 
poprowadził ks. Grzegorz Durbas 
z Krakowa. Serdecznie dzięku-
jemy księżom za piękny czas 
spędzony z nami podczas tych 
rekolekcji, za wszystkie dobre 
słowa oraz za spotkanie z Bogiem. 
Prosimy o błogosławieństwo, aby 
te nauki przyniosły obfity plon 
w naszej wspólnocie. 

Wioleta Skotarska  PIÓREM KRONIKARZA        

Czy wiesz, że zabytkowy krucyfiks stanowił kiedyś ołtarz główny? 
Krucyfiks, który znajduje się obecnie na południowej 
ścianie prezbiterium, między dwoma oknami, stanowił 
kiedyś główny ołtarz freskowy na wschodniej ścianie 
prezbiterium wraz z namalowanymi po jego bokach 
dwiema postaciami. W 1870 r usunięto krucyfiks 
i wstawiono drewniany, neogotycki ołtarz składający 
się z trzech pól. W środkowej części umieszczono 
olejny obraz przedstawiający Chrystusa 
ukrzyżowanego, który został namalowany w 1868 r 
przez Rafała Hadziewicza. W bocznych polach ołtarza 
postawiono drewniane figury świętych Piotra i Pawła.  
Ołtarz był pomalowany na kolor jasno mleczny i bogato zdobiony. W 1956 r 
wymieniono ołtarz główny na nowy, również drewniany, który zachował się do dnia 
dzisiejszego. Ze starego ołtarza pozostawiono tylko obraz ze sceną ukrzyżowania 
Hadziewicza oraz figury świętych Piotra i Pawła. W czasie wymiany ołtarza głównego w 
1956 r odsłonięto ścianę wschodnią prezbiterium, na której odnaleziono ślady 
pionowej belki krzyża i dwie mocno uszkodzone postacie, które kiedyś przed 1870 r 
tworzyły ołtarz freskowy. 

opr. Rafał Nowicki 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
DROGA KRZYŻOWA  
piątki 
dla dzieci – 16:30 
dla dorosłych – 17:15 
GORZKIE ŻALE  
niedziela – 18:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

NOC KONFESJONAŁÓW 

od 17:00 do 22:00 

 

 

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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