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3 GRUDNIA
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów.
Przypowieść o dwóch synach

Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę,
panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później
jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście.
Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się,
żeby mu uwierzyć».
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Jan Chrzciciel jest zarazem ostatnim
prorokiem Starego Testamentu
i pierwszym, który pojawia się w Nowym
Testamencie. Przygotowywał ludzi na
przyjście Mesjasza. Słyszymy bardzo
konkretne pouczenie, iż tylko przez
nawrócenie i pokutę wyprostują ścieżki
Bogu. Adwent trwa na dobre. Jak tam
twoje prostowanie ścieżek dla Pana?
Nawrócenie to zmiana myślenia
i znalezienie odpowiedniego kierunku
w stronę Dobra. Pokuta natomiast ma
polegać na porzuceniu grzesznego stylu
życia i postępowaniu zgodnie
z Dekalogiem. Tak niewiele, a jednocześnie
tak wiele. Szansa, którą możemy
wykorzystać lub odrzucić. Dziś św. Jan
Chrzciciel woła podobnie: Przygotujcie
się na przyjście Jezusa.
Nie prześpijmy tego czasu!

Ks. Paweł Kulpiński

„Niechmi sięstaniewedługsłowatwego”
(Łk 1,38). Słowate są tak prostei pełne
wiary,żełatwoprzeoczyćto, co za nimi się
kryje. Mówiąc„tak”aniołowi,Maryja
musiałazarazempowiedzieć„nie” bardzo
wielusprawom. Wtym momenciewyrzekłasięswoichwłasnychmarzeńi planów –możedomupełnegodzieci,spokojnego,ustabilizowanegożycia,prostych,
codziennychsmutkówi radości.Byćmoże
od dzieckatakwłaśniewyobrażałasobie
swojeprzyszłeżycie.Teraz,przypomocy
kilkuprostychsłów,przekreśliławszystkie
te plany,aby przyjąćplanBoga.Rozważającto słowo Bożemożemyzachwycać
się wiarąMaryi–a możejednocześnie
ubolewaćnadniedostatkiemswojej
własnej. AniołGabriel,pozdrawiając
Maryję,nazwałJą pełną„łaski’. Jej„tak”
wypowiedzianeBogubyłoowocemdanej
Jej przezBogałaski,a nieJej własnejsiły
woli czycharakteru. Wiarajestdarem
udzielonyczłowiekowiprzezmiłosiernego
i hojnegoBoga.Jestłaską, którapada
na nas jakpłodneziarno,
a następniedojrzewa
w głębi naszychserc.
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Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
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Jan jest świadkiem Światła i daje
jasne świadectwo? Zapytany kim
jest, odpowiada kim nie jest.
Odwraca uwagę faryzeuszy od siebie
a kieruje ją na Jezusa.
Konsekwentnie. Siebie określa jako
niegodnego najniższej posługi wobec
Jezusa. Mówiąc: „ja nie jestem”,
jakby mówił: przyszedł „Ja jestem”.
Kilka lat po tym świadectwie Jana,
Jezus w Getsemani sam powie: Ja
jestem. Dziś Jan mówi także do nas:
W tym świecie naprawdę JEST tylko
Jezus. Wszystko inne mija. Zwróćcie
uwagę na Jezusa, Mesjasza!
Zauważcie Go! Pokażcie Go swoim
dzieciom, bliskim i przyjaciołom,
nieznajomym i wrogom. Na co dziś
zwracacie uwagę życiu? Na co
zwracacie uwagę kochanych osób?
Jest w jej centrum
wasz Zbawiciel?
Jest?
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Czuwajcie ! Rok liturgiczny zaczyna się od
ewangelicznego wezwania do czujności,
gdyż czas nadejścia Pana nie jest nam znany.
Wezwanie do czuwania, które wynika z
dzisiejszej liturgii słowa nie jest nam obce,
gdyż współczesny świat ustawiał nas w stan
ciągłego czuwania: na kolejny SMS, kolejny
e-mail, kolejną promocje lub super ofertę,
której nie można przegapić. I o dziwo w
sprawach tego świata jesteśmy bardzo
czujni, a w sprawach duchowych często
poziom naszej czujności jest bardzo niski.
Jezusowe wezwanie do czuwania jest
zaproszeniem do „starania się o wszystko”
zarówno na płaszczyźnie materialnej jak
i duchowej. Jezus wzywa nas do znalezienia
właściwej harmonii pomiędzy duszą i
ciałem. Wzywa nas do pełnego otwarcia
się na rzeczywistość wieczną
tu i teraz.
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KALENDARZ LITURGICZNY:

W rodzinie Józefa, Maryi i Jezusa,
może nie tak kolorowej jak na
obrazkach, widać jak Bóg troszczy
się i opiekuje rodziną, która
odpowiada Mu zaufaniem.
Czytając pełną dramatycznych
zwrotów historię narodzin Jezusa,
widzimy także problemy w
relacjach Józefa i Maryi, ich
kłopoty materialne, tułaczkę.
Jakże bardzo bliska jest nam
święta rodzina! Czy jednak
w naszych problemach mamy
odwagę zwrócić się do naszego
Przyjaciela? Koniec roku
kalendarzowego jest dobrą
okazją, by szczerze porozmawiać
z Bogiem o naszych radościach
i kłopotach oraz zawierzyć Mu
nadchodzący rok, by
On się tym zajął.
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KS. PROBOSZCZ ZBIGNIEW SUCHECKI
Drodzy Parafianie!
Wsłuchując się w słowa znanej pieśni kościelnej
„Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry”, rozpoczynamy
Adwent, czyli oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, na
narodziny Życia, które stanowi źródło i początek
każdego ludzkiego istnienia i całej ludzkiej przyszłości.
Adwent jest szkołą oczekiwania. I to może dla wielu
stanowić trudność, ponieważ zwykle nie potrafimy
czekać. Charakterystyczne dla współczesnego
człowieka, zwłaszcza młodego, jest to, że chce mieć
prawiewszystkoodrazuiponajniższychkosztach,bez
wysiłku i bez czekania. Nie umiemy cierpliwie czekać
nawet na święta Bożego Narodzenia, a tym samym
trudno nam przeżywać radość związaną z tym
oczekiwaniem. W sklepach już teraz widzimy
świąteczne dekoracje, a z głośników od wielu dni
płynie śpiew kolęd. Do czego nas zachęcają? Czy do
otwarcia Chrystusowi naszych serc, czy też raczej do
otwarcia portfeli lub użycia kart kredytowych?
W takim klimacie trudno jest zrozumieć, że Adwent
musi mieć swój rytm i swoje tempo, a dany nam czas
warto wykorzystać na duchowe przygotowanie do
świąt. Na naszej adwentowej drodze Kościół zaprasza
nas do czuwania razem z Maryją, do pogłębiania w
czasie roratnadzieina spotkaniezPanem.Podczasdni
skupienia, rekolekcji adwentowych, w sakramencie
pokuty i pojednania przygotowujemy nasze serca na
spotkanie z Tym, który przychodzi, ofiarowuje nam
radość i otwiera je na potrzeby
W Ewangelii na I Niedzielę Adwentu aż trzykrotnie
słyszymy słowo Chrystusa: „Czuwajcie!”. Jak mamy
czekać, czyli jak ma wyglądać nasza postawa
czuwania, wyjaśnia nam prorok Izajasz w słowach
odnoszących się do Boga: „Wychodzisz naprzeciw
tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają
o Twych drogach”. Żyjemy w świecie, gdzie można
mówić o powrocie pogaństwa, materialistycznej wizji
człowieka, antyhumanizmie i postawach
antychrześcijańskich. Celem ludzkiego życia stała się
przyjemność, posiadanie dóbr materialnych, zabawa.
Wieluchciałaby widzieć życiejako nieustanny bankiet,
bez trudów i wysiłku. Patrząc na osobiste życie
piewców takiej wizji człowieka, widzimy często jak jest
ona wyniszczająca zarówno w odniesieniu do
poszczególnych osób i rodzin, jak i społeczeństwa.
Z tym większą mocą brzmią dzisiaj słowa Chrystusa:
”Czuwajcie!”
„Czuwajcie!” – a zatem nie dajcie się zwieść
kłamstwu na temat człowieka, jego godności
i powołania. „Czuwajcie!” – a więc nie pozwólcie na
wyrwanie z was tej prawdy o człowieku, którą objawił
nam sobą Jezus Chrystus. „Czuwajcie!” – a zatem
wyrażajcie jednoznaczny sprzeciw wobec zła, które
próbuje nas sobie podporządkować. „Czuwajcie!” –
a więc módlcie się nieustannie, wierząc, że modlitwa,
zwłaszcza różańcowa, zgodnie z tym, co Matka
Najświętsza powiedziała prostym Pastuszkom
z Fatimy, ocali świat przed zagładą. „Czuwajcie!” –
a więc wytrwale i z odwagą oczyszczajcie Wasz
sposób myślenia o człowieku, abyście podczas
zbliżającychsię ŚwiątBożego Narodzenia pełni radości
i pokoju mogli spotkać się z Bogiem-Człowiekiem,
który do nas przychodzi. Tylko bowiem wtedy, gdy
nasze myślenie o człowieku będzie piękne
i szlachetne, jesteśmy zdolni do tego, aby czystym
i przejętym miłością sercem powitać Jezusa
narodzonego w Betlejem.

Rok duszpasterski Kościoła w Polsce, który
rozpoczynamy I niedzielą Adwentu, przeżywać
będziemypod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”. Celem nowego programu duszpasterskiego jest odkrycie Osoby i darów Ducha
Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja
nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Dla
nas duszpasterzy to kolejne wyzwanie, ponieważ
dostrzegamy powszechny fakt nieznajomości Osoby
Ducha Świętego.Być może braku świadomości,czym
jest sakrament bierzmowania należy szukać w kwestionowaniu przez niektórych prawd wiary, nauki
Kościoła, sakramentu małżeństwa, jako fundamentu
życia rodzinnego. I dlatego ciągle musimy szukać
nowych sposobów dotarcia z Dobrą Nowiną
o Chrystusie i podejmować wszelkie działania, które
zachęcą wszystkich do refleksji nad relacją z Duchem
Świętym, doodkrywania darówi charyzmatów,które
są wezwaniem do współpracy z Duchem Świętym w
dziele budowania społeczności ludzkiej i kościelnej.
Jest to wyzwanie nie tylko na poziomie Kościoła
instytucjonalnego, ale przede wszystkim na poziomie
wspólnoty parafialnej, Kościoła lokalnego.
Rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny z nowymi
wyzwaniami i zadaniami. Przełom roku to dobry czas
na podsumowanie, wnioski i refleksje. Pragnę
podziękować moim współpracownikom za ogromne
zaangażowanie i zrozumienie naszej wspólnej pracy.
Dziękuję księżom wikariuszom i rezydentom za pracę,
poświecenie, pomysły i życzliwość. W parafii pracuje
wiele osób, które realizują różne konieczne zadania
i im wszystkim składam wyrazy uznania i podziękowania za pomoc, troskę o kościół i wszelkie
dzieła, które wspólnie podejmujemy. Dziękuję także
osobom zaangażowanym w grupy modlitewne,
wspólnoty liturgiczne, dorosłym, młodzieży i dzieciom. Parafia to wspólnota wspólnot, w której jest
miejsce dla każdego i chcemy, aby ta wspólnota była
przeżywana i doceniona przez wszystkich parafian.
Jaka jest nasza wspólnota parafialna? Według
danych statystycznych systematycznie w niedzielę
praktykuje jedynie około 15% parafian. Jest to bardzo
mały procent. Średnia praktyk religijnych w Polsce to
40%. Jest to wezwanie nie tylko dla duszpasterzy, ale
dla wszystkich zatroskanych o zbawienie swoich
bliskich.Jakoduszpasterzejesteśmyczęsto świadkami
jak mama lub babcia z wielkim żalem i smutkiem
mówi o braku więzi ze wspólnotą parafialną swoich
bliskich. Modlimy się za nich mając nadzieję na
nawrócenie i opamiętanie. Troska o zbawienie
swoich bliskich jest wyrazem miłości i wiary.
Obejmujemy posługą duszpasterską również
chorych w szpitalu, osadzonych w więzieniu
i pensjonariuszy w Parafialnym Domu Pomocy
Społecznej. Nasze działania duszpasterskie są bardzo
zróżnicowane.W szkołach znajdującychsięna terenie
naszej parafii uczy religii 14 katechetów. W tym roku
przygotowujemy do IKomunii Świętej 142dzieci, ado
sakramentu bierzmowania przygotowuje się ponad
70 uczniów. Od trzech lat do sakramentu
bierzmowania przygotowujemy również dorosłych,
którzy z różnych powodów nie przyjęli wcześniej tego
sakramentu. Ponad 100 dzieci poprzez sakrament
chrztu zostało włączone do wspólnoty Kościoła.
Każdego roku z naszej wspólnoty odchodzi ponad
100 osób. Liczba pogrzebów jest wyższa niż liczba
chrztów i świadczy to przede wszystkim o tym, że na
terenie parafii mieszka dużo osób starszych. Możemy
się cieszyć ze wspólnot i grup parafialnych,
ministrantów, duszpasterstwa młodzieży, wspólnoty
małżeństw, scholi czy chóru parafialnego. Jednak ilość
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osób zaangażowanych w te wspólnoty jest niewielka.
Mimo podejmowanych wielu inicjatyw jak katechezy
dla dorosłych, wyjazdy integracyjne, festyny rodzinne
i wolontariat zaangażowanie parafian jest nieduże.
Martwi nas ta bierność parafian i pewna niechęć do
czynnego zaangażowania w życie parafii poprzez
udział we wspólnotach. Jednak nie jesteśmy
zniechęceni i będziemy rozwijać kolejne inicjatywy
w ramach pracy duszpasterskiej takie jak na przykład
po raz pierwszy zorganizowane rekolekcje dla
małżeństw „Tobiasz i Sara”, na które zapraszamy już
w dniach 8-9 grudnia. Z każdej inicjatywy i pomysłu
cieszymy się i dziękujemy Bogu. Parafia to wspólnota,
która powinna być szczególnie wrażliwa na biednych
i potrzebujących. Dzięki życzliwości i ofiarności
parafian możemy się dzielić z potrzebującymipodczas
różnego rodzaju zbiórek. Obejmujemy stałą pomocą
dzieci z biednych rodzin finansując obiady w jednej ze
szkół. Uczestniczymy w systematycznej pomocy
„Rodzina Rodzinie”, gdzie wspieramy pomocą
materialną rodzinę w Syrii.
Dla proboszcza parafia to również sprawy
administracyjne związane z utrzymaniem kościoła,
cmentarzy, Parafialnego Domu Pomocy Społecznej
i innych budynków służących dla całej wspólnoty.
Wyzwań i zadań jest wiele. Udało się wyremontować
bramy i schody oraz wyłożyć kostką ponad 300
metrów alejek na starym cmentarzu przy ul.
Mszczonowskiej. Wiele pracy i nakładów finansowych wymaga jeszcze, zarówno stary jak i nowy
cmentarz. Koniecznym zadaniem jest pozyskanie
terenu na powiększenie cmentarza. Na obecną
chwilęcmentarze sąjużzamknięte iniemamiejscana
stworzenie kolejnej alei grobów, co w najbliższej
przyszłości stworzy problem z miejscem na chowanie
zmarłych na cmentarzach grójeckich. W tym roku
został przeprowadzony remont jednej z zakrystii wraz
z wymianą mebli. Remont i wymiana mebli w drugiej
zakrystii planowana jest na przyszły rok. Obecnie
trwają prace związane z kompleksowym projektem
remontu kościoła wewnątrz, czyli renowacji ołtarzy,
ambony, chóru, nowego oświetlenia prezbiterium
oraz w przyszłości malowania kościoła. Na wiosnę
rozpoczniemy remont kaplicy i ołtarza św. Mikołaja.
Ze względu na przeciągające się problemy
administracyjne nie udało się w tym roku rozpocząć
wymiany nawierzchni przed kościołem. Jednak
posiadamy już wszystkie pozwolenia i zgody
konserwatora zabytków i w nowym roku
rozpoczniemy wymianę nawierzchni placu, dróg
i schodów na terenie wokół kościoła. Wszyscy
zdajemy sobie sprawę, że potrzeb jest wiele, jednak
systematycznie w miarę możliwości i z Bożą pomocą
będziemy je realizować. Oczywiście czas
podejmowanych
prac
będzie
związany
z możliwościami finansowymi. Remonty obiektów
zabytkowych wymagają dużych nakładów
finansowych. Ufam, że z Państwa pomocą będziemy
je podejmować na miarę naszych możliwości.
Przy tej okazji, z serca dziękuję Wam, Drodzy
Parafianie,zamodlitwę,życzliwość,ofiarność iwszelką
pomoc. Nowy Rok Kościelny rozpoczyna nasze
kolejne wchodzenie w tajemnice wiary. Napełnieni
Duchem Świętym bądźmy świadkami wiary, nadziei
i miłości. Prośmy Matkę Najświętszą, abyśmy
doskonaląc się we wspólnocie parafialnej, na wzór
Jezusa byli odważnymi głosicielami Ewangelii. Niech
adwentowy czas radosnego oczekiwania pozwoli
nam przygotować siebie, swoje rodziny i naszą
wspólnotę na odnalezienie prawdziwego sensu
i znaczenia świąt Narodzenia Pańskiego.
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Aby wejść do królestwa niebieskiego, trzeba być zdolnym do
Wszyscy jesteśmy gośćmi, tylko Bóg posiada ziemie.
zadziwienia. Czy w naszej relacji z Panem na modlitwie
WcielenieChrystusa to też pielgrzymka. Jego rodzice
potrafimy być zadziwieni?Czy teżmówimy do Boga, jak
szukali miejsca, gdziemoże się urodzić, później uciekali
papugi. Nie trzeba ufać, i otworzyć serce, żeby być
do Egiptu. Jako chłopiec Jezus zgubił się w świątyni, a jako
zadziwionymi. Czy dajemy się zaskoczyć? Bo Bóg jest zawsze
nauczyciel nie miał gdzie położyć swojej głowy do snu.
Bogiem niespodzianek. Spotkanie z Panem jest bowiem
Został doprowadzony nakrzyż. On, prawie jak uciekinier.
zawsze spotkaniem żywym, nie jest spotkaniemmuzealnym.
przemówienie podczas konferencji
Na temat modlitwy podczas audiencji ogólnej, 15.11.2017
r.

„The Bible and Cultures”, Waszawa, 13.11.2017 r.

PIÓREM KRONIKARZA
 W niedzielę 12 listopada 2017 roku miało
miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń
w moim życiu – promocja lektorska!
Promocję lektorską otrzymali ministranci
Być Apostołem - to nie tylko mówić o Jezusie w porę i nie w porę...
z dekanatów: grójeckiego, mogielnickiego
Trzeba dawać świadectwo swej wiary własnym życiem. Akcje charytatywne są do tego
i wareckiego. Uroczystość odbyła się
dobrą okazją.
w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Grójcu
DA 8 (...) jako znak rozpoznawczy swych uczniów ustanowił (Chrystus) miłość tymi
na Mszy św. o godz. 17:00. Eucharystii
słowami: „Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie
przewodniczył Jego Eminencja Ks.
jeden ku drugiemu” (J 13,35). (...)
Kazimierz Kardynał Nycz.
Dlatego Kościół otacza szczególnym szacunkiem miłosierdzie względem ubogich
i chorych oraz tak zwane dzieła miłosierdzia i wzajemnej pomocy, mające na celu
niesienie pomocy w różnych potrzebach ludzkich.( ...)
Działalność charytatywna może i powinna dziś ogarniać swym zasięgiem wszystkich
bez wyjątków ludzi i wszystkie potrzeby. (...)
Niech więc świeccy wielce sobie cenią i w miarę sił wspierają dzieła miłosierdzia oraz
przedsięwzięcia pomocy społecznej czy to prywatne, czy publiczne, a także
międzynarodowe, które niosą skuteczną pomoc jednostkom i narodom, znajdującym
się w potrzebie, współpracując na tym polu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.
Nie
przechodźmy
obojętnie
wobec
potrzebujących
pomocy.
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście  Dzieci, które w październiku pilnie
uczynili." (Mt 25, 40 )
przychodziły na nabożeństwa różańcowe,
w sobotę, 18 listopada, wybrały się razem
opr. Katarzyna Szczygielska
z opiekunami do Lasek.

Modlitwa o łaski do Bożego Dziecięcia
Jezu Chryste, Słowo Przedwieczne,
Ty, przychodząc na ziemię, opromieniasz ją radością.
Napełnij moje serce łaską Twego nawiedzenia.
Nasz Zbawicielu, Ty przez swe narodzenie
objawiłeś ludziom wierność Boga,
spraw, abym wiernie dochował
przyrzeczeń Chrztu Świętego.
Królu Nieba i ziemi,
Ty posłałeś Aniołów, aby ludziom głosili pokój,
zachowaj moje życie w Twoim pokoju.
Panie, Ty przyszedłeś, jako prawdziwy krzew winny
dający ludziom życie, spraw
abym jak gałązka trwał zawsze w Tobie
i przynosił obfite owoce dobra.
Amen.

 26 XI odbył się Jesienny kiermasz
przysmaków zorganizowany przez nasz
parafialny Magis. Po każdej eucharystii
młodzież zapraszała na kawę i herbatę,
ciepłe tosty i gofry oraz przepyszne ciasta.
Te ostatnie można było zabrać na wynos,
na deser po rodzinnym obiedzie. W ten
sposób budujemy wspólnotę Kościoła - tuż
po wspólnej modlitwie wychwalającej
dobrego Boga, staramy się budować dobro
wokół nas.

Czy wiesz, z którego roku pochodzi drewniana dzwonnica?
Na wzgórzu przed kościołem znajduje się drewnienia, piętrowa dzwonnica wybudowana w 1889 r. Została
ona wniesiona na miejscu dzwonnicy murowanej z roku 1603. Dzwonnica wykonana jest na rzucie
kwadratu, w konstrukcji słupowej, na kamiennej podmurówce. Część górna ma trójpolowe, półkoliste
prześwity. Dach o kształcie namiotowym, kryty blachą miedzianą, zwieńczony kulą z krzyżem. W dzwonnicy
wisiały niegdyś dwa cenne dzwony. Jeden był wykonany w warsztacie konwisarskim Aleksego Golcza
w 1571 r w Warszawie. Znajdował się na nim następujący napis: ,,In Nomine Domini Amen. S. V. Jezus
Christus. N. A. 1571”. Drugi większy dzwon był odlany w Gdańsku w 1751 r wraz z napisem: ,,In honorem
Dei ad templum Grojetianum die 8 Maey anno 1751. Hoc opus Antonius Ostrowski custos Varsovien.
Cancell. Cathedrall. Cracovien. Dei adjumento fudit Joh. Gotter Anthoni Gedan”.
Dzwony te pierwotnie znajdowały się na wieży przy zachodniej ściany
kościoła, która została rozebrana w 1833 r. W 1914 r dzwony zostały
zabrane przez Rosjan i przetopione na działa. Obecnie w dzwonnicy wiszą
trzy dzwony. Jeden pochodzi z roku 1931. Kolejne dwa dzwony zostały
odlane w 1963 r. Na największym dzwonie znajduje się napis „Na pamiątkę
1000-lecia chrztu Polski i dla uczczenia rządów J. Em. Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski. Powołały nas do życia szlachetne i ofiarne
serca parafian grójeckich, staraniem ks. dziekana Stanisława Malesy. R. P.
1963”. Z drugiej strony znajduje się nazwa dzwonu:
„ImięPrus
moje Maryja”
opr. Julita
i płaskorzeźba Matki Bożej Częstochowskiej. Na mniejszym dzwonie
widnieje napis: „Pamiątka pontyfikatu papieża Jana XXIII i II Soboru
Watykańskiego. R. P. 1963”. Z tyłu znajduje się nazwa dzwonu: „Imię moje
Mikołaj” oraz płaskorzeźba przedstawiająca św. Mikołaja – patrona
kościoła.
opr. Rafał Nowicki

Z Ksiąg Parafialnych:
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
PRZYJĘLI:
1. Wiktoria Tecław
2. Ignacy Gabler,
3. Alicja Zielińska

ODESZLI DO DOMU OJCA:
1. Mariusz Pietras,
2. Alicja Kuźnicka,
3. Genowefa Gugała,
4. Jadwiga Smoniewska,
5. Franciszka Iwańska,
6. Maria Dorocińska

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

MINISTANCI
sobota, 9.00
Opiekun: ks. Kamil

KANCELARIA CZYNNA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
8.30 - 10.00
16.00 - 17.30

MSZE ŚWIĘTE

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
po Mszy św. wieczornej
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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

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

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

CHÓR PARAFIALNY

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

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

Opiekun: ks. Paweł

SCHOLA DZIECIĘCA
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1. wtorek m-ca,
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Proboszcz

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

RÓŻANIEC RODZICÓW

KORONKA DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH
piątek - godz. 18.00
w kościele po Mszy św. wieczornej
WYPOMINKI ROCZNE
Każdy I poniedziałek m-ca
godz. 17.00 – wypominki
godz. 18.00 – Msza św.
MSZA ŚW.
O BEATYFIKACJĘ
KS. PIOTRA SKARGI
27. dzień każdego m-ca
– godz. 18.00
RORATY
godz. 6.30
Dzieci:
poniedziałki i środy
Młodzież:
REDAKCJA
czwartki

AKCJA KATOLICKA

- 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

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

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

MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA MINIONY ROK
godz. 19.00
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