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Bóg chce nas oczyszczać, odnawiać 
i uświęcać. Za każdym razem, gdy 
prosimy Go o wsparcie, dodawajmy: 
Nie moja, lecz Twoja wola niech się 
stanie. Bądź wola Twoja, jako 
w niebie, tak i na ziemi. Jeśli chcesz, 
możesz mnie uzdrowić.
Przychodząc do Boga ze swoimi 
sprawami, spotykamy się z jedną 
z trzech odpowiedzi: Tak, pomogę ci 
w taki sposób, jak sobie 
zaplanowałeś. Tak, pomogę ci, ale 
w inny sposób, niż sobie 
zaplanowałeś. Tak, pomogę ci, ale 
mam dla ciebie coś lepszego, czego 
sobie nawet nie planowałeś.

Bóg jest dobry i hojny. Nie 
zapominajmy o tym. 
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Św. Marek karmi nas dziś postem 
słów i bogactwem treści 
jednocześnie.  Taki jest charakter 
pustyni. Jezus jest kuszony przez 
czterdzieści dni na pustyni a potem 
głosi Ewangelię. Wydaje się być tam 
zupełnie sam ale tak nie jest. Służą 
Mu aniołowie. Jakie są więc wnioski? 
Następujące: pustynia to nie cel ale 
czas przygotowania do misji, oraz: 
pustynia to nie osamotnienie ale czas 
relacji z Bogiem i bytami duchowymi.  
Bóg zapraszając mnie dziś na drogę 
pustyni chce, bym pogłębił relację 
z Nim i rozumienie własnego miejsca 
na ziemi. Bez pustyni zagubię się
w gąszczu spraw, emocji, rozrywki, 
polityki, kłopotów i lęku o przyszłość. 
Żeby żyć trzeba znaleźć się raz 
na jakiś czas w świecie 
pustyni.   
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Widok przemienionego Jezusa jest dla 
Piotra wstrząsem. Ogarnia go radość, ale 
i lęk. Jak więc reaguje? Nie wie „co należy 
mówić”, proponuje postawienie trzech 
namiotów. Bóg po raz kolejny przywołuje 
go do porządku: „To jest mój Syn umiło-
wany, Jego słuchajcie”. Wszyscy czasami 
zachowujemy się podobnie do Piotra. 
Nawet jeśli z natury nie jesteśmy tak im-
pulsywni, przeważnie koncentrujemy się 
na tym, co my możemy zrobić dla Jezusa, 
podczas gdy Bóg pragnie, abyśmy przede 
wszystkim Jego słuchali. Wielki Post jest 
bardzo sprzyjającym czasem, by uczyć się 
słuchać Jezusa. By zwracać większą uwagę 
na to, co On chce nam powiedzieć, a 
mniej koncentrować się na tym, co my 
możemy dla Niego zrobić. Jezus nie jest 
odległym niedostępnym bóstwem. Jest 
bliskim i kochającym Bogiem. Chce dzielić 
sie z nami swoim życiem. My jednak 
czasem jesteśmy zbyt zajęci 
służeniem Mu, aby 
przyjąć Jego 
dary.

  

 

W domu Piotra 
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś 
Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, 
a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. 
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto 
zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz 
nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. 
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 
Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz 
On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to 
wyszedłem». 
I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 

V Niedziela Zwykła 
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W opisie uzdrowienie teściowej Piotra znajduje się pewien szczegół, jakiego nie znajdziemy 
w żadnym innym opisie uzdrowień dokonanych przez Pana Jezusa. Mianowicie ewangelista 
opowiada, że natychmiast po uzdrowieniu teściowa Piotra zaczęła im usługiwać. Zwykle choroba 
wyczerpuje ciało, toteż kiedy ktoś w sposób naturalny wraca do zdrowia, potrzebuje trochę czasu na 
rekonwalescencję, aby wrócić do sił. Teściowa Piotra, uzdrowiona cudownie od razu była w pełni 
zdolna do wypełniania swoich obowiązków.  

Co oznacza ten szczegół? Prawdziwe uzdrowienie – nawrócenie nie jest egocentryczne, nie kończy 
się na sobie samym. Jeśli w Tobie nie ma zapału do dzielenia się swoją wiarą lub miłością bliźniego – 
choćby tylko z własnym współmałżonkiem, dziećmi, bratem czy siostrą – kto wie, może ty jeszcze 
trwasz w chorobie, może dopiero czekasz na swoje uzdrowienie. 

Ks. Zbigniew Suchecki  



  
 

Człowiek w swoim życiu otrzymuje 
od Boga różne dary. Jest to np. 
zdrowie, talenty lub dary materialne 
potrzebne do codziennego 
funkcjonowania. Te wszystkie dary 
niezbędne do codziennego 
ziemskiego życia nazywamy 
przyrodzonymi lub inaczej darami 
naturalnymi. Jednak żaden człowiek 
nie jest w stanie własnymi siłami 
osiągnąć zbawienia. Jest to tylko 
możliwe przy ścisłej „współpracy” 
z Bogiem. Dlatego obok darów 
naturalnych Pan Bóg udziela 
człowiekowi jeszcze innych darów, 
które są pomocą w osiągnięciu 
szczęścia wiecznego w niebie. 

Słowo „łaska” jest mocno 
zakorzenione w chrześcijaństwie. 
Jako katolicy spotkaliśmy się z nim 
wcześnie, przed I Komunią św. Znamy 
„Sześć głównych prawd wiary”, a jako 
szóstą prawdę wyznajemy, że łaska 
Boża jest każdemu do zbawienia 
koniecznie potrzebna. Bez łaski nikt 
nie dostąpi zbawienia. 

Łaska, jak sama nazwa wskazuje, 
jest to dar dany nam za darmo, bez 
żadnych naszych zasług. Wysłużył 
nam wszystkie potrzebne łaski Pan 
Jezus przez swoje życie, a zwłaszcza 
przez śmierć i zmartwychwstanie. 
Otrzymujemy je w tym celu, abyśmy 
mogli dostąpić zbawienia. 

Są dwa rodzaje łaski Bożej: łaska 
uświęcająca i łaska uczynkowa. 
Obydwie są niezbędne do zbawienia. 
Łaska uświęcająca jest 
nadprzyrodzonym darem Bożym, 
który czyni nas dziećmi Bożymi 
i uczestnikami Jego życia. Dar ten 
otrzymali pierwsi rodzice, ale utracili 
go poprzez grzech pierworodny. 
Każdy z nas otrzymuje łaskę 
uświęcającą poprzez obmycie 
z grzechu pierworodnego w sakra-
mencie chrztu św. oraz poprzez 
sakrament pokuty i pojednania. 
Słowem – nie ma grzechu ciężkiego, 
jest łaska uświęcająca. 

PAPIEŻ FRANCISZEK 
Nie dla klerykalizmu 

i idealnych światów, które 
wkraczają jedynie w nasze 
schematy, ale nie dotykają 

niczyjego życia. 
Do chilijskich biskupów podczas 

spotkania w Katedrze w Santiago 
de Chile, 17.01.2018. 

BP RAFAŁ MARKOWSKI 
Ludzie, którzy się spotykają, nawet jeśli bardzo różnią się swoimi 

przekonaniami religijnymi i światopoglądowymi, w momencie kiedy zaczynają 
rozmawiać mają możliwość wymiany swoich poglądów i przekonań. Co rodzi 

się z tej rozmowy? To, że zauważają swoją inność, ale nie są już sobie obcy. Bez 
dialogu żyjemy w poczuciu pewnej obcości. Wtedy drugi człowiek, tym 

bardziej, jeśli reprezentuje zupełnie inny świat, mentalność czy religię bardzo 
łatwo kreowany jest w kategoriach: obcy. Czyli ten, którego należy się bać. 

W rozmowie przed XXI Dniem Judaizmu, 12.01.2018. 

JULITA PRUS 

 
Jeżeli mamy na sumieniu grzech 

ciężki niezgładzony spowiedzią, nie 
mamy w duszy łaski. Brak łaski 
uświęcającej pociąga za sobą 
straszne skutki: sprawia, że tracimy 
prawo do Nieba, do tego, by się 
nazywać dziećmi Bożymi. Tracimy 
podobieństwo do Boga. Gdybyśmy 
umarli bez łaski uświęcającej, 
trafilibyśmy do piekła. Taka jest 
nauka Kościoła. 

Oprócz łaski uświęcającej Pan 
Jezus wysłużył nam jeszcze mnóstwo 
łask uczynkowych. Łaska uczynkowa 
jest to nadprzyrodzone działanie 
Boga, które pomaga spełniać dobre 
czyny potrzebne do zbawienia. Łaska 
uczynkowa ma funkcję pobudzającą 
i wspomagającą umysł i wolę 
człowieka do czynów potrzebnych do 
zbawienia. Łaski uczynkowe zależą 
w pewnym sensie od naszego 
starania się o nie; człowiek może je 
przyjąć albo, niestety, odrzucić. Nie 
jest jednak przymusem, stąd wynika 
potrzeba współpracy ze strony 
człowieka. 

Współdziałanie z łaską Bożą 
powoduje, że łatwiej jest odrzucić 
pokusy grzechu i spełniać dobre 
uczynki, pomaga w nawróceniu, 
zwyciężaniu pokus, w wytrwaniu 
w dobrym. Pan Bóg daje nam chętnie 
potrzebne łaski, ale nie zbawi nas bez 
naszego udziału. Kiedy popatrzymy 
na życie świętych, możemy poznać, 
że tajemnicą ich świętości było 
zmaganie się ze złem, słabościami 
i przeciwnościami losu przy pomocy 
łaski Bożej. Możemy podziwiać ich 
posłuszeństwo głosowi łaski. My 
możemy brać przykład z nich. 

Zdarza się też, że po prostu nie 
zauważamy działania Bożej łaski 
w naszym życiu. Są jednak 
świadectwa osób, które doświadczyły 
bezpośrednio łaski i opowiadają 
o tym np. na nabożeństwach Odnowy 
w Duchu Świętym. Ja jestem takim 
przykładem łaski uzdrawiającej. 
W dzieciństwie chorowałam na 
bardzo poważną chorobę, gdzie nie 
dawano mi szans wyzdrowienie. 
A jednak udało się dzięki łasce Bożej! 

Każdy może modlić się 
o szczególne łaski i dary dla siebie lub 
innych ludzi. W danych intencjach 
sprawowane są msze święte, jednak 
także w zaciszu domowym można 
prosić Pana Boga o udzielenie 
potrzebnych nam łask. 

Łaskę potrzebną do zbawienia 
możemy otrzymać w dwojaki sposób: 
nadzwyczajny i bezpośredni albo 
w zwyczajny, przez sakramenty 
święte. Pierwszym i najważniejszym 
sakramentem jest chrzest; uwalnia 
człowieka od grzechu pierworodnego 
i udziela łaski uświęcającej. 
Sakrament Pokuty przywraca łaskę 
uświęcającą utraconą przez grzechy. 
Inne, tj. bierzmowanie, eucharystia, 
namaszczenie chorych, kapłaństwo 
i małżeństwo pomnażają łaskę 
uświęcającą. Oprócz tego każdy 
sakrament daje jeszcze szczególną 
łaskę- sakramentalną, aby ci, którzy 
go przyjęli mogli osiągnąć te cele, dla 
których dany Sakrament został 
ustanowiony. 

Największym z darów, jaki mógł 
dać Bóg człowiekowi jest Jego łaska. 
Bóg obficie zsyła na nas łaskę nie 
dając niczego w zamian. Dostajemy 
gratis. Dlatego też należy o nią modlić 
się, dbać, unikać grzechu ciężkiego. 
Poprzez pełnienie dobrych uczynków, 
przyjmowanie Sakramentów 
szczególnie Eucharystii i modlitwę 
człowiek pomnaża Łaskę Bożą. 



Modlitwa za chorego 

Ojcze Niebieski,  
z Twojej woli Jezus Chrystus,  

Syn Twój umiłowany 
podjął straszliwe brzemię męki i śmierci krzyżowej  

dla naszego zbawienia. 
Spraw, aby miłość Jezusa  

uczyniła mnie silnym i chętnym  
do podjęcia mojej 

cząstki cierpienia i udręki.  
Proszę Cię, aby moja choroba przyczyniła się 

do pogłębienia czystości mego serca  
i uświęcenia mego człowieczeństwa. 

Uzdrów mnie,  
abym z radością mógł wielbić Twoją łaskawość. 

Spraw, abym już teraz wysławiał Twoją wolę  
i niezachwianie ufał Twojej dobroci. 

Amen. 

  

 

  

Rodzina jest najmniejszą wspólnotą, domowym Kościołem.  
Powinna być otaczana szczególną troską zarówno Kościoła jak i państwa. 
DA 11 (...) apostolstwo wśród małżonków i rodzin posiada szczególną doniosłość tak dla 
Kościoła, jak i dla społeczeństwa świeckiego. Chrześcijańscy małżonkowie są wzajemnie dla 
siebie, dla swoich dzieci i innych domowników współpracownikami łaski i świadkami wiary. 
Oni są dla swych dzieci pierwszymi głosicielami wiary i wychowawcami; słowem 
i  przykładem przysposabiają je do życia chrześcijańskiego i apostolskiego, roztropnie służą 
im pomocą w wyborze drogi życiowej, a odkryte u nich w danym wypadku powołanie do 
służby Bożej, pielęgnują z wielką troskliwością. 
Zawsze było obowiązkiem małżonków, a dziś stanowi największą część ich apostolstwa: 
ukazywać i potwierdzać swoim życiem nierozerwalność i świętość węzła małżeńskiego; 
mocno podkreślać prawo i obowiązek rodziców i opiekunów do chrześcijańskiego 
wychowania dzieci; bronić godności i należnej autonomii rodziny. (...) 
Czy moja rodzina wypełnia dobrze swoje posłannictwo?  
Czy mam świadomość, że od tego, jakim jestem ojcem czy matką, zależy przyszłość 
Kościoła i świata? 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 

Okres międzywojenny i II wojna światowa 
Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. przed Kościołem w Polsce stanęły nowe, trudne 
zadania. Wymagana była przebudowa samej organizacji diecezjalnej i wewnątrz diecezji. Kolejną 
trudnością była kwestia integracji duszpasterstwa oraz odrodzenia moralnego zobojętniałego 
i zdemoralizowanego przez wojnę społeczeństwa. Pierwszy arcybiskup Warszawy w II Rzeczpospolitej – 
Aleksander Kakowski, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości w 1917 r., zwołał do Warszawy zjazd 
Episkopatu z wszystkich 3 zaborów, aby wspólnie znaleźć rozwianie tych problemów.  W 1922 r. został 
zwołany synod w Warszawie, który uporządkował prawo i wytyczył nowe kierunki działalności Kościoła. 
Kard. Kakowski, chcąc usprawnić działalność duszpasterską, dokonał podziału diecezji na 19 dekanatów. 
W 1925 r. nastąpiła kolejna zmiana granic Archidiecezji Warszawskiej. W okresie międzywojennym 
nastąpiło ożywienie życia religijnego. Powstawały nowe ośrodki duszpasterskie, rozwinęło się 
duszpasterstwo charytatywne i wydawnicze. Kard. Kakowski zmarł w 1938 r. Następnego roku wybuchła 
II wojna światowa. Stolica Apostolska nie zdążyła mianować nowego ordynariusza. Do 1946 r. 
Archidiecezją Warszawską kierowali administratorzy: abp Stanisław Gall, a po nim abp Antoni Szlagowski. 
W wyniku wojny w Warszawie uległo zniszczeniu większość świątyń, zostało zamknięte seminarium. 
Archidiecezja poniosła duże straty wśród kleru diecezjalnego i zakonnego. Spośród rozstrzelanych 
i zamęczonych świętym został ogłoszony franciszkanin – o. Maksymilian Maria Kolbe, zaś 
błogosławionymi: ks. Roman Archutowski – rektor seminarium duchownego w Warszawie, ks. Edward 
Detkens – duszpasterz akademicki, ks. Michał Woźniak i ks. Michał Oziębłowski – proboszcz i wikariusz 
parafii pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie oraz ks. Zygmunt Sajna – dziekan i proboszcz z Góry Kalwarii. Podczas 
wojny wielu księży i wiele sióstr zakonnych, mimo grożących represji i ryzyka utarty życia, niosło pomoc 
ludności żydowskiej. W czasie powstania warszawskiego kapłani wspierali powstańców posługą 
sakramentalną i modlitwą na polu walki oraz w szpitalach. W powstaniu zginęło 23 kapłanów. Większość 
warszawskich kościołów została zniszczona. Również kościół św. Mikołaja w Grójcu poniósł poważne 
straty w pierwszych dniach wojny w trakcie bombardowania miasta. Naprawa zniszczeń w świątyni trwała 
wiele lat.  

 
opr. Rafał Nowicki 

 

 6 stycznia odbył się Orszak Trzech Króli.  
Już po raz trzeci ulicami Grójca przeszedł 
kolorowy korowód. Z kolędą na ustach 
przeszliśmy od Kościoła Miłosierdzia Bożego na 
Rynek. Po podziękowaniach osobom 
i instytucjom zaangażowanym w to wydarzenie, 
po wymarszu orkiestry, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej Nr 3 zaprezentowali jasełka.  
W tym czasie mieszańcy Grójca zaspokoili swój 
głód wojskową grochówką. Następny Orszak 
Trzech Króli za rok. 

 7 stycznia odbyło się spotkanie 
opłatkowe dorosłych grup 
duszpasterskich w naszej Parafii. Przybyli 
chórzyści, członkowie Akcji Katolickiej, 
Żywego Różańca, Radio Maryja, 
wspólnoty o. Pio i  wspólnoty małżeńskiej. 
Nie zabrakło też członków redakcji 
Nicolausa. Łamaliśmy się opłatkiem 
i składaliśmy serdeczne życzenia, 
śpiewaliśmy kolędy i skosztowaliśmy 
słodkości przygotowane przez 
poszczególne grupy. Tworzymy 
wspólnotę parafialną! 

Ks. Kamil Falkowski      PIÓREM KRONIKARZA        

ODESZLI DO DOMU OJCA: 
1. Tadeusz Feszter 
2. Stanisław Krzemiński 
3. Jan Redzicki 
4. Teresa Szymańska 
5. Maria Kaczmarek 
6. Jan Wiśniewski 
7. Edward Maliszewski 

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 
GORZKIE ŻALE 
niedziela, godz. 18.15 
DROGA KRZYŻOWA 
piątek, 
dzieci - godz. 16.30,  
dorośli - godz. 17.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

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

MSZA ŚWIĘTA 
Z OKAZJI DNIA CHOREGO 
 godz. 9:30  
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