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Podstawą każdej relacji jest 
dialog. Królestwo wewnętrznie 
skłócone nie może się ostać. 
Podobnie z rodziną, przyjaźnią. 
Dialog pozwala się rozwijać 
i wspierać, a w sytuacjach 
ekstremalnych okazuje się 
ostatnią deską ratunku. Najpierw 
trzeba w ogóle chcieć dialogu, 
później szukamy czasu, aby 
w końcu cierpliwie słuchać. 
Podobnie możemy to przełożyć 
na relację z Jezusem. Braćmi 
jesteśmy my, o ile słuchamy 
Ewangelii i wprowadzamy ją 
w życie. Nie odpuszczajmy
sobie dbania o tak piękne 
więzi relacji :)
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Ziarno jest darem i ma zdolność życia 
niezależnie od wpływu człowieka.  
Wszystkie nasze zabiegi wobec płodów 
roli są tylko towarzyszące. Jesteśmy 
obdarowani i zaproszeni do dbałości 
o dar. Od tego zależy czy skorzystamy 
z dobrodziejstwa życia zawartego w 
ziarnie czy stracimy tę szansę. Ziarno to 
obraz Królestwa Bożego danego nam 
przez Stwórcę. Jest darem i życiodajna 
moc tego daru nie jest naszym dziełem. 
Możemy jednak zadbać o właściwy 
wzrost życia Bożego w nas m.in. 
odpowiednio nawożąc modlitwą 
i sakramentami, chroniąc przed 
niszczącym chwastem grzechu, 
podlewając miłością i dobrocią wobec 
bliźnich. Jeśli chcemy podczas zbioru 
owoców cieszyć się ich obfitością
i smakiem, nie możemy 
pozostawić ziarna 
bez opieki. 
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Św. Jan Chrzciciel cieszy się szczególnym 
szacunkiem w Kościele.
W nadprzyrodzony sposób rozpoznał 
Jezusa i wskazał na Niego, jako na Baranka 
Bożego, który gładzi grzechy świata. Sam 
Jezus powiedział o nim: „Zaprawdę, 
powiadam wam: Między narodzonymi 
z niewiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela”.  Wszystkich świętych czcimy 
w dzień ich śmierci, czyli narodzin dla 
nieba, jednak św. Jana Chrzciciela czcimy 
również w rocznicę jego ziemskich 
narodzin, gdyż już w łonie matki został 
napełniony Duchem Świętym, co miało 
miejsce podczas spotkania z brzemienną 
Maryją. W dzisiejszą uroczystość słyszymy 
dwa czytania, śpiewamy lub odmawiamy 
hymn: Chwała na wysokości Bogu. 
A nawet już poprzedniego dnia możemy 
odprawić Msze św. wigilijną tej 
uroczystości. Wszystko wskazuje 
na to, że Jan Chrzciciel był
kimś naprawdę 
wyjątkowym.

  

 

Uzdrowienie w szabat 
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać 
kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» 
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł 
głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby 
pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». 
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy 
jest Panem także szabatu». 
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go 
w szabat, żeby Go oskarżyć. 
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno 
w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy 
spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do 
człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. 
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go 
zgładzić. 

IX Niedziela Zwykła 
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Ewangelia niedzielna 
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Pwt 5, 12-15; 2 Kor4, 6-11;  

Mk 2, 23-3,6 
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Ks. Kamil Falkowski Ks. Paweł Kulpiński 

X Niedziela Zwykła XI Niedziela Zwykła Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

Ks. Mariusz Miodek 

Gdyby nam przyszło zatytułować dzisiejszy fragment Ewangelii, zapewne zaproponowalibyśmy 
tytuł: Jezus jest Panem szabatu. Wiemy, że szabat to dzień święty, dzień wolny poświęcony Bogu 
i bliźniemu. Dla nas chrześcijan szabatem, czyli dniem świętym jest niedziela. To dzień, w którym 
Bóg chce świętować razem z nami. To w tym dniu Jezus zmartwychwstał i dzięki temu wszyscy 
możemy się cieszyć łaską nowego życia. Świętowanie niedzieli nie musi oznaczać, że nic się w tym 
dniu nie dzieje. Nie wahajmy się okazywać w życzliwości i pomocy. Sensem świętowania niedzieli 
jest miłość i miłosierdzie. Szczególnie dzisiaj, gdy w całej Polsce przeżywamy XI Dzień 
Dziękczynienia, pokażmy sobie i innym, że poprzez wzajemną miłość, dobroć i miłosierdzie 
chcemy świętować i radować się, dziękując Bogu i ludziom za wszelkie dobro,  
które nas spotyka. Ks. Zbigniew Suchecki  



  
 

Abraham jest najwcześniejszą postacią 

opisaną w Biblii. Historia mówi, że żył 

w czasach Hammurabiego (okres 1792-

1750 przed Chr.). Zgrabnie streszcza 

jego sylwetkę Bruce Feiler, pisząc, że 

życie patriarchy nabiera tempa. Dotąd 

jego życie było zadawaniem pytań, 

narastającą frustracją, starzeniem się, 

wreszcie – cichym, pokornym 

błaganiem pomocy. Opuszcza ojca, 

zostawia ojczyznę, wędruje do 

Kanaanu, wyjeżdża do Egiptu, płodzi 

dwóch synów, zmienia imię, usuwa 

napletek sobie i synom, wypędza 

pierwszego z nich, próbuje zabić 

drugiego, walczy na wojnie, usiłuje 

ratować wielkie miasto od zguby, 

kupuje ziemię, chowa w niej żonę, 

zakłada kolejną rodzinę i umiera 

dokładnie sto lat później. 

Przyjrzymy się, jak wielką rolę odegrał 

Abraham jako ojciec wszystkich 

narodów. Szczególną uwagę chciałbym 

zwrócić na naturę biblijnego powołania, 

pełnego ufności, posłuszeństwa 

i poczucia niezwykłego posłannictwa. 

Non est homicidium, sed mysterium – 

przyjrzyjmy się najgłębszej tajemnicy 

Abrahama i Boga, dokonanej na górze 

Moria. Najwspanialszy syn Kanaanu, 

który uwierzył Nieznanemu Bogu, do dziś 

jest duchowym przewodnikiem, 

motywującym do wiary i odważnego 

zawierzenia, które poczytane zostanie 

jako sprawiedliwość. 

Na dobry początek: chcieć 

Pan rzekł do Abrama: „Wyjdź…” (Rdz 

12,1). Słowa Boga na początku narracji 

o Abrahamie są dla mnie najbardziej 

intrygujące i jednocześnie fascynujące w 

całym Starym Testamencie. Oto punkt 

zwrotny całej historii Izraela: powołanie 

PAPIEŻ FRANCISZEK 
Tylko Duch Chrystusa może nas naprawdę 
uczynić solą, która nadaje smak 
i zachowuje od zepsucia oraz światłem 
rozjaśniającym świat! 

Katecheza, 23.05.2018. 

BP JÓZEF ZAWITKOWSKI  
Królowo żebrzemy: daj nam uprzątnąć nasz dom, 

niech będzie biedny, ale czysty.  
Daj rządy dobrych i czystych ludzi  

 
Homilia na Koronacji cudownego obrazu  

Matki Bożej Szkaplerznej, 20.05.2018 

KS. KAMIL FALKOWSKI 

 
do opuszczenia swojej bezpiecznej ziemi 

rodzinnej i wyruszenie w nieznane, 

będąc wyposażony tylko w ufność 

rozkazowi Pana. Bóg jest 

nieprzewidywalny, a Jego powołanie – 

kodem, planem działania, który Stwórca 

proponuje stworzeniu. Rozszyfrowanie 

nieznanych słów okazuje się 

błogosławieństwem; zlekceważenie 

prowadzi do bezsensu. Abraham nie miał 

nic do stracenia. Podejmuje skok 

w ciemność. Po co? Zobaczmy, jak 

sensownie ułożono kolejność zdarzeń. 

Prawie na samym początku Pisma 

Świętego spotykamy kogoś, kto 

przeżywa stan bliski każdemu 

człowiekowi na początku przygody 

z Bogiem – kompletne zagubienie. Nie 

potrafi precyzyjnie nazwać Boga, gubi się 

w określaniu Jego cech itd. A jednak chce 

ufać; poprawność teologiczna jest bez 

znaczenia. 

Słowa powołania są proste. 

Zdumiewające jest to, czego Bóg 

oczekuje od zwyczajnego pasterza, a tym 

bardziej, co mu obiecuje. Chce dać 

nieskończenie wiele: kraj, który (JA) ci 

wskażę. Nie było łatwą rzeczą zaufać 

Bogu, którego Abram prawie wcale nie 

znał. Poza tym, nie pozbył się jeszcze 

politeistycznego nastawienia swoich 

przodków, gdzie bogowie mieli 

konkretny kształt i fizyczną, namacalną 

postać. Obdarzenie Jahwe takim 

zaufaniem było tym bardziej niezwykłe. 

Jako pierwszy spośród pokoleń synów 

Adama ma w sobie tak wiele wrażliwości 

i chęci, by usłyszeć Głos, nawet jeśli nie 

jest w stanie zidentyfikować kierunku czy 

źródła. 

Bóg do Abrahama 

Abraham jest przyjacielem Boga (Iz 41,8) 

i ojcem tych, którzy wierzą. Jego 

zaangażowanie przypomina św. Paweł, 

mówiąc o zadaniach dziedzica zgodnie 

z obietnicą (Ga 3,29). Spójrzmy teraz 

na inicjatywę wychodzącą od Boga 

w relacji z Abramem. Bardzo ważny 

jest fakt, że Bóg zawsze zwraca się do 

człowieka po imieniu. W ten sposób 

zwrócił się Jahwe do Abrahama, gdy 

chodziło o całopalną ofiarę z jego 

jedynego, ukochanego syna. Zawołał 

do niego Abrahamie! zarówno na 

początku ofiary, jak też wtedy, gdy – 

wystawiwszy na próbę jego 

pobożność – powstrzymał do przed 

zabiciem potomstwa (por. Rdz 

22,1nn). Jak komentuje Filon 

Aleksandryjski, jako duchowy atleta, 

który należał do grona przyjaciół 

Boga, był godny przywileju, by 

zwrócono się do niego po imieniu. 

A skoro zwrócono się do niego po 

imieniu, to musiał słuchać z uwagą 

i starać się zrozumieć znaki, które 

zostały mu objawione. 

Na dowód zaangażowania Boga 

w historię Abrama i przyszłego 

narodu izraelskiego, składa mu 

4 obietnice: Abram da początek 

wielkiemu narodowi, będzie 

błogosławiony, będzie znany jako 

wielki człowiek, a jego imię stanie się 

błogosławieństwem dla innych. 

Przyrzeka też błogosławić tym, którzy 

jego będą błogosławić i złorzeczyć 

tym, którzy jemu będą złorzeczyć. 

Jahwe będzie pamiętał o tej 

obietnicy; w opowiadaniu o Sodomie, 

Pan mówił: Czyż miałbym zataić przed 

Abrahamem to, co zamierzam 

uczynić? Przecież ma się on stać ojcem 

wielkiego i potężnego narodu i przez 

niego otrzymają błogosławieństwo 

wszystkie ludy ziemi (Rdz 18,17n). Bóg 

okazuje mu niezwykłą zażyłość, gdy 

nazywa go przyjacielem i zdradza plan 

zniszczenia miasta. 

cd. na str. 3 

 

Ziemia i potomek – sprawy 
od zawsze aktualne 

Dla Izraela ogromne znaczenie miała 

ziemia, którą Pan oddał na własność 

(Rdz 12,7; 13,15; Pwt 5,31c). To 

ważny motyw. Od chwili przymierza z 

Abrahamem, ziemia stała się celem 

życia patriarchów, którzy byli 

przybyszami oczekującymi na 



Przyjmij nas  
do Twego serca 

O, miłosierny Jezu,  
który ze skarbca swego Miłosierdzia 

w wielkiej obfitości  
obdarowujesz wszystkich swoimi łaskami, 

przyjmij nas do przybytku 
Twego Najdroższego Serca 

i spraw, byśmy nie opuszczali Go 
przez całą wieczność. 

O to Cię błagamy przez niewysławioną miłość, 
jaką Twoje Serce płonie  
ku Ojcu Niebieskiemu. 

  

 
  

 

Sobór Watykański II, nauczając o jedności chrześcijan,  
zwraca uwagę na osobistą odpowiedzialność każdego katolika. Im mocniej jesteśmy 
zjednoczeni z naszym Panem, tym bardziej pragniemy jedności z ludźmi. 
DE 7. Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany. Bo z nowości 

ducha przecież, z zaparcia się samego siebie i z nieskrępowanego wylania miłości rodzą 
się i dojrzewają pragnienia jedności. (...) Niech pamiętają wszyscy wyznawcy Chrystusa, 
że tym lepiej posuwają naprzód sprawę jedności chrześcijan, a nawet ją realizują, im 
bardziej nieskazitelne usiłują wieść życie w duchu Ewangelii. 

DE 12. W obliczu wszystkich narodów niech wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę 
w Jednego i Troistego Boga, we Wcielonego Syna Bożego, naszego Pana i Zbawiciela, 
a wspólnym wysiłkiem we wzajemnym szacunku niech dają świadectwo naszej 
nadziei, który nie zawodzi. (...) 

Każde dobre słowo, uśmiech, gest niosący radość jest drogą do jedności. Szukajmy 
raczej tego, co nas łączy. "Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie 
szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. " 
Ga 5, 25 - 26 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 

Czy wiesz, ile ołtarzy znajduje się w naszym kościele? 

W 1599 r. dobudowano od południowej ściany kościoła kaplicę św. 
Anny (obecnie kaplica Matki Bożej Częstochowskiej), po uprzednim 
rozebraniu skarpy i zamurowaniu okna. W kaplicy tej znajdował się 
również ołtarz św. Józefa. Kaplicę symetryczną do południowej, 
wybudowano po stronie północnej na początku wieku XVII.  Znajdował 
się tam ołtarz Najświętszej Marii Panny. W lewej nawie stał ołtarz św. 
Mikołaja z obrazem namalowanym na płótnie z wieku XVI-go. W czasie 
II wojny światowej obraz został zniszczony w wyniku bombardowania 
kościoła. W prawej nawie znajdował się ołtarz z XVII-wiecznym 
obrazem św. Walentego w szatach biskupich błogosławiącego leżącego 
epileptyka. W latach osiemdziesiątych obraz został skradziony.  

W protokole inwentaryzacyjnym z 1730 r. zanotowano, że w kościele znajdowały się również ołtarze 
św. Antoniego i św. Katarzyny. Brak informacji jak wyglądały i w jakim były stanie. W 1777 r.  
w protokole inwentaryzacyjnym zanotowano, że w kościele znajdowało się pięć ołtarzy. W 1870 r. 
obie kaplice zostały rozebrane i wybudowano nowe, większe na rzucie kwadratów. W tym samym 
roku wstawiono do prezbiterium drewniany, neogotycki ołtarz z obrazem przedstawiającym 
Chrystusa ukrzyżowanego. Ołtarz był pomalowany na kolor jasno mleczny i bogato zdobiony. Obecnie 
w kościele znajduje się pięć ołtarzy: wielki z 1956 r., w prawej nawie ołtarz z 1947 r. z wizerunkiem 
św. Anny i stojącą obok niej Matką Bożą, w lewej nawie ołtarz z obrazem Matki Bożej Różańcowej  
z 1943 r., w prawej kaplicy ołtarz sprzed 1939 r. z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w kaplicy 
lewej stoi ołtarz złożony z zachowanych fragmentów ołtarza św. Mikołaja, który znajdował się przed 
wojną w lewej nawie. 

opr. Rafał Nowicki 
 

 
 12 maja Ks. Proboszcz wyjechał  

z grupą parafian na pielgrzymkę do 
Miedniewic, Nieborowa  
i Radziejowic. 
 

 13 maja gościliśmy ks. Janusza Stańczuka 
i ks. Roberta Skrzypczaka, profesorów  
z Papieskiego Wydziału Teologicznego 
w Warszawie. Głosili homilię na każdej 
Mszy św., opowiadali o ofercie 
edukacyjnej Wydziału oraz sprzedawali 
swoje książki. 
 

 20 maja, w Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego odbyła się Pierwsza Komunia 
Święta. Ponad 140 dzieci w pełni 
uczestniczyło we Mszy świętej. Podczas 
Białego Tygodnia poszczególne grupy 
wyjeżdżały na pielgrzymkę do 
Niepokalanowa. 
 

 Tymczasem tydzień później, 27 maja, 
139 obchodziło rocznicę Pierwszej 
Komunii Świętej. 
 

 Dzieci z naszej scholki wzięły 
 udział w 19. Festiwalu Pieśni 
Sakralnej. Życzymy im dalszego 
zapału! 

 

Ks. Kamil Falkowski      PIÓREM KRONIKARZA        

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
PRZYJĘLI: 
 

1. Antonina Bugalska 
2. Eryk Skonieczny 
3. Ignacy Sokołowski 
4. Antoni Wolnowski 
 
 
ODESZLI DO DOMU OJCA: 
 

1. Tadeusz Kołacz 
2. Julita Dudek 
3. Michał Januszek 
4. Zdzisław Pakulski 
5. Kacper Kwiatkowski 
6. Eugeniusz Bomba 
7. Halina Waliszewska 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

NABOŻEŃSTWO 
 CZERWCOWE 
dzień powszedni – 
po Mszy św. wieczornej 
niedziela  - 18:30 
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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 

1. wtorek m-ca, 
po Mszy św. wieczornej
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 
- 3. wtorek m-ca, 19:00
Opiekun: ks. Proboszcz

KANDYDACI NA 
MINISTRANTÓW 

- soboty, 9:30
Opiekun: ks. Kamil

MINISTANCI
sobota, 9.00
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, 19:00
Opiekun: ks. Paweł

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

FESTYN RODZINNY U ŚW. MIKOŁAJA 
w godz. 15:00-20:00 

GRILL INTEGRACYJNY  
DM MAGIS-chciej więcej 
oraz dla  
MŁODZIEŻY 
WYBIERZMOWANEJ I ICH 
RODZICÓW 
 

10 VI 
 

16 VI 
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