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Święto Chrztu Pańskiego

Iz 55, 1-11; 1 J 5, 1-9;
Mk 1, 7-11

Ewangelia niedzielna
Chrzest Jezusa
Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy
ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy
się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie
duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu
w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.
W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał
rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę
zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się
głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym,
w Tobie mam upodobanie».
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Tematem wiążącym wszystkie teksty dzisiejszego święta jest nie tyle sam akt chrztu, co raczej
związek wody ze zbawieniem. Woda to symbol darmo udzielonej, oczyszczającej i zarazem
orzeźwiającej łaski. Woda darmo rozdawana jest symbolem łaski pochodzącej z wysokości. Ta
absolutna darmowość darów Bożych jest podkreślana z całą mocą przez samego Boga.
„O, wszyscy spragnieni, przyjdzie do wody…”. Natomiast łaska chrztu jest prezentem miłości,
jakiej Bóg daje nam, bez żadnej naszej zasługi. Chrzest prowadzi nas do nowego życia, życia
w miłości. Przyjęcie chrztu obliguje nas do odmiennego życia. Dlatego pamiętaj ochrzczony
człowieku o swojej godności. Otrzymałeś wielki dar życia wiecznego, nie degeneruj się!

Ks. Kamil Falkowski
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Ks. Paweł Kulpiński

Mk 1, 21-2

Pan Jezus mówił do dwóch grup
słuchaczy: do tłumu i do konkretnych
osób. Nie wiemy co z tym słowem
zrobili ludzie z tłumu. W tłumie można
zastosować unik mówiąc sobie np.:
„Ciekawe do kogo Bóg to mówi?” albo
"Jezus tak ogólnie to powiedział”.
Szymon, Andrzej, Jakub i Jan po
słowach: „Pójdźcie za Mną” poszli
natychmiast. Słowo zaowocowało
bardzo konkretnie ponieważ przyjęły je
konkretne osoby. Przełóżmy tę zasadę
na nasze życie: jeśli słucham słowa
Bożego jako „ja” wtedy mogę iść za nim
natychmiast i zmieniać rzeczywistość
ale jeśli słucham jako część tłumu to
„natychmiast” może zamienić się
w „nigdy”. Słyszysz jak Jezus zwraca się
do Ciebie po imieniu i mówi….?
Odpowiesz Mu
natychmiast
czy nigdy?

Pwt 18, 15-20; 1 Kor 7, 32-35;

14 I

Mk 1, 14-20

Zachwycającesą słowa uczniów, którzy
z całą szczerościąpytają: "Nauczycielu, gdzie
mieszkasz?"Chcemy zobaczyć, jak
mieszkasz,chcemy Cię lepiej poznać. Pójść
do kogoś do domu to poznać jego
zainteresowania i styl życia; porządek
i piękno. W starożytności nauczyciela
poznawało się właśnie przez życie u jego
boku -tak jak Samuel u boku Helego. Jezus
nie ma żadnych tajemnic! Zaprasza ich, aby
zobaczyli i przekonali się na włąsneoczy,
kim jest. Niech Go dotkną. Tylko żyjąc
u Jego boku będziemy poznać, naprawdę
pojąć, o co chodzi w Ewangelii! Zobaczmy,
że na początku swojej działalności
publicznej, J. nie buduje żadnych świątyń,
nie dba o salki duszpasterskie,ale po prostu
gromadzi wokół siebie ludzi. A ci ludzie
zaniosą kiedyś Jego naukę całemu światu.
Spójrzmy dziś na siebie –też gromadzimy
się wokół Jezusa. I to jest niesamowite. Że
przychodzimy tu po to, aby Go słuchać.
Każdy z nas coś z tej Mszy św. wyniosą –
mniej lub więcej. Niech to będzie
konkretny owoc słuchania
tego wszystkiego,co
chce nam
przekazać Bóg.

Ks. Zbigniew Suchecki
III Niedziela Zwykła
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Jon 3, 1-5.10; 1 Kor 7, 29-31;

J 1, 35-42

1 Sm 3, 3b-10.19; 1 Kor 6, 13c-15a.17-20;

II Niedziela Zwykła
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Sebastiana Pelczara
24 I
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Salezego
25 I
święto Nawrócenia
św. Pawła
26 I
wsp. św. Tymoteusza
i Tytusa

Słowo Bożeostrzeganas,byśmymielisię
na baczności przedzłymiduchami,które
wciąż usiłująnas nękać,niepokoići
zwodzić. Toostrzeżeniejestbardzo
aktualne,ponieważświatpraktycznie
odrzucadziśistnieniezłychduchów.Złe
duchyczyhająnanas nieustannie.Szepczą
do uchakłamstwa,półprawdy,pragną
nas omamić.Starająsięnakłonićnasdo
czynieniatego,oczym wiemy,żejestzłe,
czegoniechcemyczynić.
Żyjącna świecie,zawszepodlegamy
wpływom tego,conas otacza:ludzi,
mediów,DuchaŚwiętego,alei szatana.
Musimypoprostuuważaćna to, jakim
wpływom podleganasz umysłi być
szczególnieczujninapokusydiabła.
Bardzoistotnąrzecząjestcodzienne
modlitwao ochronęprzedzłymiduchami.
Złóżmyswojąufnośćw mocyimienia
Jezus. WzywajmyGow ciągudnia,
zwłaszczakiedyczujemysię
kuszenii nękani.

28 I

Ks. Mariusz Miodek

Temat aktualnego roku duszpasterskiego w polskim Kościele koncentruje się wokół
Trzeciej Osoby Trójcy Świętej - Ducha Świętego. Jako Wasi duszpasterze oraz Redakcja
Nicolausa chcemy towarzyszyć Państwu w odkrywaniu darów Ducha Świętego. Zostały
nam one wprawdzie udzielone (szczególnie podczas sakramentu bierzmowania), ale
często pozostają trochę w ukryciu, niezauważalne lub niewykorzystane.
Przyjęcie darów i owoców Ducha Świętego wymaga nie tylko konkretnych działań
przed ich przyjęciem, ale też uświadamia nam potrzebę troski o te dary. Sukcesem
katolików jest umiejętne kształtowanie swojego życia na miarę stylu Jezusa Chrystusa.
„Co zrobiłby Jezus na moim miejscu” - to pytanie powinni stawiać sobie chrześcijanie
różnych kultur, czasów i szerokości geograficznych.
W tym numerze p. Kasia Szczygielska analizuje dary Ducha Świętego - prezenty, które
rozdaje nam Duch Święty. Odpakujesz swoje? Polecamy stałe rubryki. Kronika przynosi
nam podsumowanie ostatnich wydarzeń ubiegłego roku kalendarzowego. Nauczanie
Kościoła stawia odważne pytanie: co robisz dla swojej wspólnoty parafialnej? Pierwszą
odpowiedzią może być modlitwa zaproponowana przez p. Julitę Prus. Całkiem nowy cykl
„Poznaj nasz Kościół”, przygotowany przez p. Rafała Nowickiego. A jakie słowo orędzia na
nowy rok mają dla nas Pasterze - papież Franciszek i ks. kard. Kazimierz Nycz? Sprawdźcie
sami.
Życzymy dobrego rozpoczęcia nowego roku kalendarzowego. Szukajmy dobra –
w sobie i wokół siebie. Bądźmy też otwarci na przychodzącego wciąż Jezusa Chrystusa.
W imieniu Redakcji ks. Kamil Falkowski

KATARZYNA SZCZYGIELSKA

Aby pozostawać w jedności
z Chrystusem, trzeba najpierw zostać
poruszonym przez Ducha Świętego. To
On wychodzi naprzeciw nas i wzbudza
w nas wiarę. (KKK 683)
Naturalne dary Ducha Świętego
otrzymaliśmy w sakramencie chrztu
świętego. Powinniśmy się modlić, aby
Duch Święty je w nas rozwijał i uzdalniał
do współpracy z Jego łaską. Do darów
naturalnych zaliczamy: dar mądrości,
rozumu, rady, męstwa, umiejętności,
pobożności i bojaźni Bożej.
Mądrość człowieka nie zawsze idzie
w parze z wiedzą i wykształceniem.
Człowiek mądry to taki, który potrafi
dokonywać w życiu dobrych wyborów.
Dobrych - a więc zgodnych z wolą Bożą.
Mądrość to przede wszystkim uznanie
Boga
za
najwyższe
dobro
i podporządkowanie Stwórcy wszystkich
swoich planów i decyzji.
Dzięki darowi rozumu widzimy
relację między własnym życiem

i sprawami się w nim toczącymi,
a miłością Bożą. Dar rozumu pozwala
nam widzieć więcej, niż widzą nasze oczy
i odnaleźć sens tego, co po ludzku jest
bez sensu. Daje jakby szerszą
perspektywę. Kto nie ma rozumu - traci
ducha, poddaje się i nie podejmuje
swojego krzyża.
Dar umiejętności pozwala budować
swoją wiedzę w oparciu o Boga, pomaga
dostrzegać Boga w otaczającym mnie
świecie i w życiu codziennym.
Umiejętność daje mi też "nowe oczy",
które potrafią patrzeć w wieczność
i dostrzegać w niej wyjaśnienia spraw,
które dziś są trudne. Ten dar rodzi też we
mnie potrzebę poznawania Boga i Jego
spraw. Poznając Boga zaprzyjaźniam się
z Nim i wchodzę w głębszą relację.
Dar rady umożliwia podejmowanie
właściwych decyzji. Dzięki niemu
cieszymy się życiem, nie gubimy się
w jego zawiłościach i wybieramy to, co
słuszne. To daje pokój serca i uśmiech na
twarzy.
Męstwo nie jest ryzykanctwem.
Człowiek mężny potrafi stanąć
w obronie słabszych i ubogich. Wie, że są
sprawy ważniejsze niż ludzkie życie, ale
nie szafuje swoim życiem bez potrzeby.

PAPIEŻ FRANCISZEK

Potrafi stanąć w obronie wiary
i Ewangelii. Potrafi też dla nich swoje
życie poświęcić. Męstwo daje też siłę do
przetrwania chwil trudnych w życiu.
Odwaga w starciu z cierpieniem, rozłąką,
upokorzeniem płynie z mocy samego
Boga.
Pobożność to trwanie przy Bogu.
W doli i niedoli. Jak syn, córka. Bez
obrażania
się,
dyskutowania,
przekonywania o racjach. Bóg jest moim
Ojcem i dlatego Go uwielbiam,
korzystam z Jego darów, chętnie się
z Nim spotykam. Daje mi to nowe
spojrzenie na ludzi, którzy są obok mnie
i którzy też są dziećmi tego samego
Boga. Jeżeli moja pobożność nie rodzi
łagodności - to jest nieprawdziwa
i muszę się jej dokładniej przyjrzeć.
Gdy pomyślę o tym, jak bardzo Bóg
mnie umiłował i jak marnie odpowiadam
na Jego miłość, dochodzi do głosu bojaźń
Boża. Strach przed znieważeniem Tego,
który jest samą miłością. Cóż ja mogę?
Kruchy, grzeszny człowiek, w którym
popędy ciała biorą często górę nad
potrzebami ducha. Bojaźń Boża to ciągłe
staranie, by w swoim życiu nie
zaniedbywać
Bożych
spraw.
A jednocześnie to dar pozwalający
zaufać Opatrzności Bożej i powiedzieć
bez wahania „bądź wola Twoja”.
Oprócz darów naturalnych Duch
Święty daje nam charyzmaty - dary
nadprzyrodzone. Należą do nich między
innymi:
mądrość
słowa,
łaska
uzdrawiania, dar czynienia cudów,
proroctwo, rozpoznanie duchów, dar
języków, łaska tłumaczenia języków. Ich
liczba nie jest określona. Dary te
wzbudzane są przez Ducha Świętego –
w zależności od potrzeb Kościoła
i możliwości osób powołanych. Nie są
one konieczne do zbawienia i dlatego nie
każdy je otrzymuje. Mają one służyć
Kościołowi i pomagać w głębszym
przeżywaniu wiary. Ostatecznym ich
celem jest oddanie chwały Bogu. Dla
powołanego stanowią zadanie i służą
całej wspólnocie. Nie wolno o tym
zapominać i zachowywać charyzmatu
dla siebie. Dziękując Duchowi za
szczególne wybranie należy z pokorą
służyć swoim darem innym.
Otwarcie się na działanie Ducha
Świętego i współpraca z Jego darami
będzie rodzić w naszym życiu konkretne
owoce. Ale o tym w następnym numerze
Nicolausa.

KARD. KAZIMIERZ NYCZ

Jako pierwsi, po Maryi i Józefie ujrzeli pokorną chwałę Do betlejemskiego żłóbka przychodzili różni ludzie (…)
Zbawiciela pasterze z Betlejem. Rozpoznali znak ogłoszony I wszyscy byli blisko Jezusa narodzonego i wszyscy byli
im przez aniołów i oddali cześć Dziecięciu. Ci ludzie pokorni, blisko siebie właśnie dlatego, że byli blisko Chrystusa.
lecz czuwający, są wzorem dla wierzących wszystkich I tego nas uczy żłóbek betlejemski: jeżeli chcemy być
czasów, którzy w obliczu tajemnicy Jezusa nie gorszą się
sobie bliscy, musimy przy żłóbku betlejemskim być
Jego ubóstwem, ale – jak Maryja – pokładają ufność
razem z innymi blisko Pana Jezusa
wsłowie Boga i prostymi oczyma podziwiają Jego chwałę.
Homilia podczas uroczystości Bożego Narodzenia
Podczas błogosławieństwa Urbi et orbi, 25.12.2017 r.

w Archikatedrze Warszawskiej, 25.12.2017 r.

Ks. Kamil Falkowski

Każdy członek Kościoła jest przypisany do określonej wspólnoty,
jaką jest parafia. Mamy obowiązek współtworzyć tę wspólnotę, troszczyć się o jej wzrost
i rozwój i pracować dla jej zbudowania.
DA 10: Świeccy bowiem, ożywieni duchem prawdziwie apostolskim, uzupełniają to, czego
nie dostaje ich braciom, i pokrzepiają ducha zarówno pasterzy, jak i reszty wiernego ludu
(...). Oni bowiem, czerpiąc siły z czynnego udziału w życiu liturgicznym swojej wspólnoty,
gorliwie uczestniczą w jej pracach apostolskich; pociągają do Kościoła ludzi, trzymających
się może z dala od niego; współpracują usilnie w głoszeniu słowa Bożego zwłaszcza przez
katechizację; oddając na usługi Kościoła swoją wiedzę fachową, usprawniają pracę
duszpasterską, a także zarządzanie dobrami kościelnymi.
Parafia dostarcza naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno
wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je
w powszechność Kościoła. Niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii w ścisłej
jedności ze swoimi kapłanami.
Niech będą zawsze uwrażliwieni na sprawy diecezji, której parafia jest jakby komórką,
gotowi zawsze na wezwanie swego pasterza zaangażować własne siły w przedsięwzięcia
diecezjalne.
Kościół to nie teatr. Nie wystarczy przyjść i popatrzeć.
Co ja robię dla mojej parafii i całej diecezji?
opr. Katarzyna Szczygielska

Zrób coś ze mną, Boże....
Zrób coś ze mną, Boże,
oddaję się w Twoje ręce, Panie:
ugnieć mnie i ukształtuj tę glinę jak naczynie,
które powstaje w rękach garncarza!
Nadaj mu kształt, jaki zechcesz potem stłucz je,
jeśli chcesz: to Twoja własność;
… nie mam nic przeciwko.
Wystarczy, bym się przydał do Twoich zamierzeń
i abym w niczym nie sprzeciwił się planom,
jakie masz wobec mnie;
proś więc i wymagaj, Panie: co chcesz, abym czynił?
Czego chcesz, abym nie czynił?
Odnosząc sukces czy porażkę,
prześladowany czy pocieszany,
śpiąc czy pracując dla Ciebie,
pożyteczny czy całkiem bezużyteczny,
nie pozostaje mi nic innego
jak powtarzać za przykładem Maryi:
tak, uczyń ze mną, co zechcesz! Amen.

PIÓREM KRONIKARZA

 Grudzień to miesiąc odpustu w naszej Parafii.
3 grudnia Sumie przewodniczył i homilię
wygłosił ks. prof. Bartosz Adamczewski. Dzieci
spotkały św. Mikołaja po Mszy św. o 11:00
i otrzymały masę słodkości. Tymczasem do
młodzieży Mikołaj przyjechał kilka dni później.
6 grudnia, w liturgiczne wspomnienie św.
Mikołaja, Sumie odpustowej w intencji naszych
Parafian przewodniczył ks. dziekan Zbigniew
Suchecki.
 8 i 9 grudnia miały miejsce wyjątkowe
rekolekcje dla małżeństw – kurs
ewangelizacyjny „Tobiasz i Sara”. Prowadził je
ks. Adam Bajorski wraz z małżeństwami
formującymi się na co dzień w duszpasterstwie
rodzin. Uczestniczyło w nich 16 małżeństw.
Celem kursu było doświadczenie Boga
obecnego ze swoją miłością w życiu małżeństw.
Na zakończenie rekolekcji odprawiona została
wspólna Eucharystia w intencji rodzin.
 Następnego dnia rozpoczęliśmy nasze
parafialne rekolekcje adwentowe. Prowadził je
– wspomniany wcześniej – ks. Adam Bajorski.
Wiele uwagi poświęcał życiu rodzinnemu
i dialogowi małżeńskiemu. Zachęcał, by nie
przeżywać swojej codzienności gdzieś obok,
jakby na marginesie życia. W poniedziałek
i wtorek miało miejsce indywidualne
błogosławieństwo rodziców dzieci – małych
i dużych. Środa była dniem spowiedzi i okazją do
włączenia się w dzieło zawierzenia małżeństw
zagrożonych rozpadem.
 10 grudnia dzieci z naszej parafialnej scholi
urządziły kiermasz świątecznych ozdób. Można
było wybrać sobie pachnące stroiki – w sam raz
na świąteczny stół w domu czy miejscu pracy.
 16 grudnia odbył się adwentowy dzień
skupienia dla młodzieży przygotowującej się
do bierzmowania. Był film, katecheza w
kościele i grupki dzielenia w salkach. Zaproszeni
goście opowiedzieli o swoim życiu wiarą i ich
przygotowaniu do bierzmowania. Chętni zjedli
pizzę. Spotkanie zakończyliśmy wspólną
Eucharystią, na której homilię do młodych
wygłosił ks. Paweł.
 Młodzież z DM Magis pomogła rozwozić
paczki dla dzieci z ubogich rodzin. To
wyraz współpracy z Miejsko Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grójcu.
 Dzięki życzliwości naszych Parafian, udało
się przygotować paczki dla ponad 200 dzieci.

Z Ksiąg Parafialnych:

Przed utworzeniem Metropolii Warszawskiej…

Archidiecezja Warszawska sięga korzeniami archidiakonatu czerskiego, który powstał w XI wieku. W 1320 r.
Warszawa stała się kasztelanią, a w 1402 r. przeniesiono tu kapitułę kolegiacką z Czerska. Warszawa w tym
okresie była już silnym ośrodkiem duszpasterstwa miejskiego. Na jej terenie powstawały nowe parafie
i świątynie, takie jak pw. Św. Marcina i pw. Św. Anny. W 1596 r. król Zygmunt III Waza przeniósł do Warszawy
stolicę państwa, co zainicjowało rozwój miasta we wszystkich sferach życia publicznego. Zaczęły powstawać
nowe rezydencje magnacki i biskupie, a także rezydencje urzędników królewskich. Po drugim rozbiorze Polski w
1793 r. król Stanisław August rozpoczął starania o utworzenie archidiakonatu biskupstwa warszawskiego. Brat
króla, książę prymas Michał Jerzy Poniatowski, dążył do połączenia Warszawy z Gnieznem unią personalną.
W 1794 r. Stolica Apostolska, odpowiadając na te zabiegi króla, oddała archidiakonat w zarząd arcybiskupowi
Gniezna. Po upadku powstania kościuszkowskiego, na mocy traktatów rozbiorowych, Warszawa znalazła się
pod rządami pruskimi. W 1798 r. Pius VI podniósł miasto Warszawę do godności stolicy biskupiej i ustanowił ją
samodzielną jednostką kościelną, podlegającą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. W chwili ustanowienia
Diecezja Warszawska liczyła oprócz Warszawy 7 dekanatów: błoński, grójecki, gąbiński, mszczonowski,
piaseczyński, sochaczewski i warecki. 22 grudnia 1816 r. został opracowany specjalny memoriał w sprawie
utworzenia metropolii i arcybiskupstwa w Warszawie. Porozumienie między Stolicą Apostolską a rządem
carskim zostało zawarte 18 stycznia 1818 r. Pius VII dnia 12 marca 1818 r. podniósł do godności Kościoła
metropolitalnego dotychczasowy Kościół biskupi, a 30 czerwca wyznaczył diecezje, które wchodziły w skład
metropolii. Oprócz Archidiecezji Warszawskiejopr.
doJulita
metropolii
Prus należały diecezje: krakowska, lubelska,
sandomierska, włocławska, płocka, podlaska i sejneńska. W takim stanie metropolia funkcjonowała do
powstania styczniowego w 1863 r. W 1880 r. Diecezja Krakowska została wyłączona z metropolii i poddana
bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. W zamian przyłączono do Metropolii Warszawskiej Diecezję Kielecką.
opr. Rafał Nowicki

SAKRAMENT CHRZTU
ŚW. PRZYJĘLI:
1. Judyta Jakubczak
2. Kacper Jóźwiak

ODESZLI
DO DOMU
OJCA:
1. Mirosław Cywoniuk
2. Bogusław Turczyński
3. Anna Polańska,
4. Apolonia Żuchowska

5. Zbigniew Skiba
6. Jadwiga Erber
7. Jadwiga Włodarska
8. Artur Grenke
9. Jadwiga Mielnicka
10. Bogdan Wierzchowski

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

MINISTANCI
sobota, 9.00
Opiekun: ks. Kamil

AKCJA KATOLICKA
1. wtorek m-ca,
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Proboszcz

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

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

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

CHÓR PARAFIALNY

RODZINA RADIO MARYJA

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

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

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

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

RÓŻANIEC RODZICÓW
Opiekun: ks. Paweł

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

SCHOLA DZIECIĘCA
- piątek, 18:00
Opiekun: ks. Paweł

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

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

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

REDAKCJA
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu

Kontakt do redakcji:
nicolaus.grojec@gmail.com

DRUK
GAZETY

Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów .

ZAPROSZENIA: na chrzest, komunię, ślub. Grójec, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl

