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Jezus odrzucony w Nazarecie

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się
pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie;
dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało
zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do
żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu
trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko
Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z
miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić.
On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Zdarzenie z dzisiejszej Ewangelii, które przytrafiło się Jezusowi w Nazarecie jest
nawiązaniem do Starego Testamentu, gdzie prorok - posłaniec Boga, jest źle przyjmowany
w swojej ojczyźnie. To samo przytrafiło się Jezusowi w Nazarecie swoim rodzinnym
mieście. Ktoś kiedyś dobrze wyraził to tragiczne prawo: „Powiedział prawdę, trzeba go
usunąć”. Wystarczy przeczytać gazety, strony internetowe, różnego rodzaju wiadomości,
by zdać sobie sprawę, że prawda ta jest nadal aktualna. Kiedy Kościół wypowiada pewne
prawdy do bezlitosnego świata nie dziwmy się, że głos Kościoła wywołuje ironię, pogardę
i sprzeciw. Zastanówmy się nad tą tajemnicą pozornego niepowodzenia Jezusa i zapytajmy
się samych siebie, co to dziś dla mnie znaczy?
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VII Niedziela
Zwykła
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół…

Łk 6, 27-38

„Jezus podniósł oczy na swoich
uczniów”. Na owej równinie było
mnóstwo ludzi a Jezus spojrzał na
swoich uczniów. To znaczące. Jezus
potrafi dostrzec w tłumie tych,
którzy idą za Nim. Z drugiej strony
oni również potrafią dostrzec
spojrzenie Jezusa. Niezwykła
tajemnica pragnień. Jezus pragnie
uczniów a oni pragną Jego. Wielu
ludzi szuka Jezusa dla dóbr jakie
może od Niego otrzymać. Niewielu
szuka Go dla Niego samego. Dlatego
są chrześcijanie próbujący żyć
błogosławieństwami i tacy, którzy
uważają je za zbyt trudne. Jednak
chyba właśnie ci pierwsi są
szczęśliwsi na tym świecie. Klucz do
błogosławieństw jest tam, gdzie
uczeń spotyka się ze spojrzeniem
Mistrza. Tam rodzi się zaufanie.

1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; 1 Kor 15, 45-49;

10 II

Jr 17, 5-8; 1 Kor 15, 12. 16-20

Łk 5, 1-11

Iz 6, 1-2a. 3-8; 1 Kor 15, 1-11;

Czasami w naszym życiu
zdarzają się sytuację, w których
ktoś kogo nie znamy albo
wiemy kim jest, ale mu nie
ufamy, zaczyna nam coś
doradzać i to w dziedzinie,
w której jesteśmy specjalistami.
Dzisiaj w Ewangelii Chrystus
namawia Piotra żeby zrobił coś,
co w mniemaniu tego, który na
rybołówstwie zjadł wszystkie
zęby, jest bez sensu. Ewangelia
pokazuje nam, że rady,
podpowiedzi, płyną z tej strony,
z której teraz się nie
spodziewamy. Chrystus
zaprasza nas do przełamywania
schematu „wszystko wiem
najlepiej.”

Łk 6, 17.20-26

VI Niedziela Zwykła

V Niedziela Zwykła

Błogosławcie tym, którzy was
przeklinają…” Jezus doskonale wie, jacy
jesteśmy. Zna wszystkie nasze grzechy
i słabości –i to o wiele lepiej niż my. Wie
również i to, że nie jesteśmy w stanie
wypełnić tego, o co nas prosi –przynajmniej o własnych siłach. Dlatego
właśnie poświecił tak wiele czasu, aby
przekonać swoich uczniów –i nas –
o swojej mocy. Zamiast więc załamywać się tym, że nie jesteśmy w stanie
sprostać wymaganiom Ewangelii,
potraktujmy słowa Jezusa jako
zaproszenie, aby zwrócić się do Niego
po uzdrowienie i moc, których
potrzebujemy, by naśladować jego
doskonałą miłość i miłosierdzie. Jeśli jest
ktoś, kogo mimo wysiłków nie potrafimy kochać, jeśli jest w nas zranienie,
z którym nie potrafimy sobie poradzić,
przyjdźmy do Jezusa i prośmy Go, by
przemienił nasze serca. Z Nim
naprawdę możemy uczynić
wszystko. Potrzeba jedynie
czasu, cierpliwości
i naszego otwartego serca.
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KS. PAWEŁ KOMAR
Od 22 do 27 stycznia w Kościele miał
miejsce niezwykły festiwal młodych.
Odbyły się XXXIV Światowe Dni
Młodzieży,
które
miały
miejsce
w południowoamerykańskiej Panamie.
Gdy przeniesiemy się prawie o trzy lata
wstecz, będziemy odczuwać jeszcze żywe
w nas doświadczenie Światowych Dni
Młodzieży w papieskim i przepełnionym
iskrą Miłosierdzia Bożego Krakowie.
Ponad 2 mln młodych ludzi z całego
świata pielgrzymowało do naszej
ojczyzny, aby spotkać w niej Pana Jezusa.
Choć kolorowy i rozśpiewany Kraków,
który na kilka dni stał się wielonarodową
i wielojęzykową metropolią, to stał się
świadkiem prawdziwego powiewu Ducha
Św., który tak jak w wieczerniku w dniu
Pięćdziesiątnicy posłał Apostołów do
wszystkich narodów, tworząc Kościół
otwarty dla wszystkich ludów, tak wtedy
w Krakowie ta kolorowa mozaika
dialektów, stała się żywym obrazem
Kościoła,
zgromadzonym
przy
Namiestniku
Chrystusa,
papieżu
Franciszku. Może nasunąć się nam
pytanie: na czym polega fenomen
Światowych Dni Młodzieży? Dlaczego
młodzież tak tłumnie zbiera się
w wyznaczonym przez papieża miastu
i kraju, który może być bardzo oddalony
od domów i ojczyzn młodych ludzi? Na te
pytanie można tylko odpowiedzieć, jeśli
poznamy ideę, jaką miał święty papież Jan
Paweł II, twórca Światowych Dni
Młodzieży.
Na pewno należy zwrócić uwagę na
historię ks. Karolę Wojtyły i jego wielkie
zaangażowanie w czasach krakowskich
w rozwój młodego pokolenia. Przy
kościele św. Floriana w Krakowie był
duszpasterzem akademickiej młodzieży.
Towarzyszył młodym. Zawsze mimo
postępującego wieku, był młodym
duchem, co oddawał często już jako
papież w porzekadle: „z jakim przystajesz,
takim się stajesz.” Chłonął młodzież,
a młodzież jego. Na początku swego
pontyfikatu, powiedział do młodych: „Wy
jesteście nadzieją Kościoła, Wy jesteście
nadzieją świata.” Jak zaświadcza kard.
Stanisław Dziwisz: „Dni Młodzieży zrodziły
się z inicjatywy samych młodych. – Ojciec
Święty pragnął, aby stały się dla nich
ważnymi chwilami „postoju”, „modlitwyrozmowy” z Chrystusem w nieustannej
pielgrzymce wiary”.

PAPIEŻ FRANCISZEK

Św. Jan Paweł II wiedział jak Chrystus
jest wiernym Przyjacielem, żył z Nim w
wielkiej przyjaźni, był świadomi, że młodzi
tak bardzo często przeżywają wiele
zawodów w relacjach. Karol Wojtyła
chciał towarzyszyć młodym w spotkaniu z
tym
Przyjacielem,
niejako
Go
przedstawiając. W 1984 roku na placu św.
Piotra w Watykanie, podczas obchodów
Jubileuszu Odkupienia, odbyło się
międzynarodowe spotkanie młodzieży
z papieżem Janem Pawłem II. Przyjechało
na nie około 300 tys. osób. Ojciec Święty
wręczył
wtedy
młodzieży
krzyż
i powiedział: "ponieście ten krzyż przez
wszystkie kontynenty świata". Krzyż ten
znany jest dziś, jako Krzyż Światowych Dni
Młodzieży To zmysł duszpasterski wskazał
na taką inicjatywę, ale także palec Boży
w historii świata i jej polityki, aby
rozprzestrzenić tę ideę na cały świat.
Gdy
Organizacja
Narodów
Zjednoczonych ogłosiła rok 1985
Międzynarodowym Rokiem Młodzieży,
Ojciec Święty postanowił, żeby również
Kościół katolicki przygotował jakąś
propozycję dla młodych ludzi. W tym roku
Jan
Paweł II
oficjalnie
ogłosił
ustanowienie Światowych Dni Młodzieży.
Tak
powstało
wielkie
dzieło
Światowych Dni Młodzieży. Odbywają się
co roku w Niedzielę Palmową w
poszczególnych diecezjach, natomiast co
dwa, trzy lata organizowane są spotkania
o wymiarze międzynarodowym.
Główne spotkanie ŚDM poprzedzają
dni diecezjalne, jest to czas poświęcony
poznawaniu lokalnej kultury i religijności.
Zaznajomieniu się z tym, jak żyją ludzie
w miejscu, gdzie odbywają się spotkania,
jak praktykują i jak wygląda ich wiara.
Potem wraz z Papieżem w liturgii
pokutnej i wieczornym czuwaniu przed
dniem Mszy Św. rozesłania, odkrywają
kim dla nich jest Jezus Chrystus. Takich
międzynarodowych spotkań odbyło się
13, nie wyłączając Panamy.

Filip Grzędowski

Znacząca odległość między Panamą
a Warszawą
nie
przeszkodziła
nam
w świętowaniu Światowych Dni Młodzieży.
W Świątyni Opatrzności Bożej było równie
gorąco, a momentami może i goręcej.
27 stycznia Duszpasterstwo Młodzieży Magis
razem z młodzieżą z parafii z Belska i Lipia udała
się wspólnie na Panamę w Warszawie –
spotkanie młodzieży z całej diecezji, by wspólnie
świętować tegoroczne ŚDM-y. Organizatorem
wy-darzenia była Wspólnota Emmanuel
z inicjatywy Kazimierza kardynała Nycza.
Po wspólnej integracji, oraz nieustannym
łączeniu się z grupą polskiej młodzieży
w Panamie
wysłuchaliśmy
konferencji
Arcybiskupa Grzegorza Rysia. Metropolita
Łódzki zwrócił uwagę na rolę decyzji w życiu
każdego człowieka. Zauważył, że motto
Światowych Dni Młodzieży w Panamie - „Oto ja,
służebnica pańska niech mi się stanie według
twego słowa” - powinno być inspiracją dla
każdego z nas. Maryja miała w chwili swojej
decyzji 13-14 lat, była więc młodsza od
praktycznie każdego z obecnych w świątyni.
Nie zabrakło także czasu na modlitwę
i medytacje przed ikoną Matki Bożej. Pragniemy
także uspokoić wszystkich zmartwionych
rodziców – podczas przerwy w spotkaniu
ugoszczono nas pyszną zupą oraz smakami
Panamy w postaci owoców. Przysmaki nie były
jednak jedyną formą poznania Panamy. Dzięki
spotkaniu z panią ambasador Panamy oraz
prezentacji na temat kraju dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych informacji. Większą uwagę
przyciągały jednak tradycyjne panamskie stroje.
Podczas mszy świętej pod przewodnictwem
Kazimierza kardynała Nycza za sprawą transmisji
mogliśmy wysłuchać homilii Papieża Franciszka
głoszonej do młodzieży w Panamie i na całym
świecie. Papież zachęcał do nie odkładania
decyzji na kolejny dzień, należy wszystko robić
dziś.
Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się
w Portugalii, już teraz prosimy od modlitwę za
ich organizację oraz za młodzież z Polski,
a w szczególności z naszej parafii, która wybierze
się na największe spotkanie młodych.

ABP WOJCIECH POLAK

On nie będzie przed nami ukrywał swojego oblicza.
Z wcześniejszych przemówień, zwłaszcza z ceremonii otwarcia
Nie zamknie się w milczeniu. Powiesz Jemu: „Ojcze!”,
ŚDM, utkwiły mi w pamięci słowa o tym, że jesteśmy jednością
a On ci odpowie: masz Ojca – ale jestem przestępcą – w różnorodności, że trzeba budować mosty, a nie wznosić mury
tak, ale masz Ojca, który ciebie kocha. Powiedz Jemu
i jeszcze zachęta, by tworzyć kulturę spotkania i wzrastać
„Ojcze!”. W ten sposób rozpocznij swoją modlitwę.
w miłości Chrystusa, miłości, która – jak pięknie ujął to Ojciec
A w milczeniu powie ci, że nigdy nie stracił ciebie z
Święty – nie pyszni się i nie przytłacza, nie marginalizuje i nie ucisza,
pola widzenia- „Ależ Panie, uczyniłem to…”
nie upokarza i nie zniewala, ale jest miłością codzienną, dyskretną,
16.01. 2019
która leczy, uwzniośla i więcej wie o powstaniach niż o upadkach.

PIÓREM KRONIKARZA – ks. Paweł Komar

VI przykazanie Boże wywołuje dziś chyba najwięcej dyskusji i sporów.
Nauczanie Kościoła jest bardzo wyraźne, chroni godność każdej osoby ludzkiej i dba o rozwój
zdrowego społeczeństwa.
2333 Każdy człowiek, mężczyzna i kobieta, powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową. (...)
2335 Każda z dwu płci z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem mocy i czułej
miłości Boga (...)
2338 Osoba żyjąca w czystości zachowuje integralność obecnych w niej sił życia i miłości.
Integralność ta zapewnia jedność osoby i sprzeciwia się wszelkiemu raniącemu ją postępowaniu.
Nie toleruje ani podwójnego życia, ani podwójnej mowy.
2339 Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności.
(...)
2347 Cnota czystości rozwija się w przyjaźni. (...) Przyjaźń rozwijana między osobami tej samej płci
bądź różnych płci stanowi wielkie dobro dla wszystkich. Prowadzi do wspólnoty duchowej.
2349 (...)Istnieją trzy formy cnoty czystości: jedna dotyczy stanu małżeńskiego, druga wdowieństwa, trzecia - dziewictwa. Nie pochwalamy jednej z nich z wyłączeniem pozostałych...
2357 (...)"akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane".(...)
W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane.
2364 (...)Małżonkowie oddają się sobie wzajemnie w sposób ostateczny i całkowity. (...) Przymierze
dobrowolnie zawarte przez małżonków nakłada na nich obowiązek podtrzymywania jego jedności
i nierozerwalności.
Wykroczenia przeciw czystości: rozwiązłość, masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt.
2367 Małżonkowie, powołani do dawania życia, uczestniczą w stwórczej mocy i w ojcostwie Boga
(...)
2376 Techniki, które powodują oddzielenie rodzicielstwa wskutek interwencji osoby spoza
małżeństwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyństwo zastępcze), są głęboko niegodziwe (...)
2378 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa" jest osoba
ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności (...)
2383 Separacja małżonków z utrzymaniem węzła małżeńskiego może być uzasadniona w pewnych
przypadkach przewidzianych przez prawo kanoniczne
2384 Rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do zerwania
dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem aż do śmierci. Rozwód znieważa
przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne. (...)
Poważnymi wykroczeniami przeciw godności małżeństwa są: kazirodztwo, poligamia i wolne
związki (2387 -2390)
2391 Wiele osób zamierzających zawrzeć małżeństwo domaga się dzisiaj swoistego prawa do
próby. (...) Miłość ludzka nie toleruje "próby". Domaga się całkowitego i ostatecznego wzajemnego
daru z siebie.
Jak ja patrzę na małżeństwo? Czy szukam tylko własnej wygody, samorealizacji i spełnienia
pragnień? Czy zdaję sobie sprawę, że w temacie płciowości moje grzechy w sposób szczególny
ranią innych?
opr. Katarzyna Szczygielska

Modlitwa za wszystkich chorych

Panie Jezu Chryste, wysłuchaj prośby, błagania,
westchnienia i łzy wszystkich chorych.
Daj im otuchy,
rozjaśnij pokrzyżowane przez chorobę drogi,
którymi zdążają do swego ostatecznego celu.
Najświętsza Maryjo Panno,
Twojemu miłosierdziu polecamy
wszystkich chorych na całym świecie.
Miej litość nad ich niedolą, ulżyj ich cierpieniom, uśmierz ich ból.
Spraw, błagam, ażeby nikt spośród nich
nie umarł bez wewnętrznego przynajmniej
pojednania z Twoim Synem,
który żyje i króluje z Ojcem w jedności Ducha Świętego
na wieki wieków. Amen.
Czy kościół św. Mikołaja został spalony w trakcie potopu szwedzkiego?
W 1655 r. ziemie Rzeczypospolitej zostały najechane prze wojska Szwedzkie. W wyniku działań
wojennych na terenach Polski liczne miasta, w tym Grójec, oraz wioski poniosły dotkliwe straty
demograficzne oraz materialne. Na podstawie ilustracji z 1564 r. wiadomo, że w Grójcu było 245
domów i rozwijały się liczne rzemiosła. Po tzw. wojnach szwedzkich w połowie XVII wielu, w wyniku
grabieży i pożarów pozostało w mieście tylko 16 domów i 2 rzemieślników. Brak szczegółowych
informacji na temat kościoła. W aktach parafialnych zachowała się jedynie jednozdaniowa notatka
następującej treści: „2 sierpnia 1656 Prutheni wpadli fugo kościół obdarli, po nich pestis usque ad a.
1657”. Można to zdanie odczytać następująco: „Prusacy wpadli/ do miasta / szybko kościół obdarli
pozostały po nich zniszczenia aż do 1657 r.” Notatka jest lakoniczna, ale wynika z niej, że żołnierze
pruscy kościół obrabowali, ale go nie spalili. Nie wiadomo czy miasto spalili Prusacy czy Szwedzi i czy
miało to miejsce w sierpniu 1656 r. W tym czasie kościół św. Mikołaja był zapewne jedynym
murowanym budynkiem w Grójcu o dużej powierzchni i przypuszczalnie wojska szwedzkie i pruskie
mogły go użytkować jako miejsce do kwaterowania. Do rozpalania ogniska i gotowania posiłków
żołnierze rąbali drewniane sprzęty kościelne. O użytkowym traktowaniu wyposażenia kościelnego
świadczy piaskowcowa chrzcielnica gotycka z 1482 r., której obrzeże zostało uszkodzone, kiedy
ostrzono na niej broń sieczną. Przemarsze i rabunki wojsk szwedzkich i pruskich były zagrożeniem
Julita
dla mieszkańców Grójca, którzy w popłochu opuściliopr.
miasto.
DoPrus
zniszczonych domostw zaczęto
powracać dopiero pod koniec 1657 r. Wtedy przyjechał również do Grójca ksiądz proboszcz Andrzej
Wilski, który prawdopodobnie mógł ukrywać się w rodzinnym Wilkowie leżącym na uboczu
przemarszu najeźdźców. Naprawa zniszczeń wojennych i porządkowanie kościoła postępowało
powoli, ponieważ parafinie musieli zatroszczyć się o odbudowę własnych domów, a rodzinie
zapewnić utrzymanie.
opr. Rafał Nowicki

 5.01 – W sali katechetycznej odbyło się
świąteczne spotkanie dla wszystkich grup
i wspólnot działających w naszej parafii. Przy
łamaniu się opłatkiem, pełnych serdeczności
życzeniach, śpiewie kolęd i wspólnocie stołu,
przy akompaniamencie wybornych ciast
i słodyczy uczciliśmy Boga, który stał się
Człowiekiem, aby nas zbawić
 6.01 – Ulicami naszego miasta przeszedł już
4. Orszak Trzech Króli. Barwny pochód, na
którego czele stali trzej Przybysze ze
Wschodu, przeszedł spod kościoła
Miłosierdzia Bożego na plac Wolności. Dzięki
młodzieży i dzieciom z grójeckich szkół
przeżyliśmy na nowo, co się stało 2 tys. lat
temu w Betlejem. Radość wyrażona poprzez
śpiew kolęd udzieliła się licznie
zgromadzonym rodzinom.
 12. 01 – dzieci ze scholi „Iskierki św.
Mikołaja” spotkały się na wspólnym opłatku.
Następnego dnia 13 stycznia w niedzielę po
Mszy św. o godz. 11.00 odbył się w kościele
zorganizowany przez nich koncert kolęd.
 18.01 – Mszą Św. o godz. 18.00 członkowie
Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z rodzicami
świętowali narodziny Pana Jezusa. Po Mszy
Św. wszyscy zebrali się w sali katechetycznej
na świąteczną agapę.
 27.01 – Młodzież m.in. z naszego
duszpasterstwa MAGIS wyjechała do
Świątyni Opatrzności Bożej na tzw.
„Panamę w Warszawie”.

Postawa siedząca
Pozycja siedząca według starożytnego
zwyczaju przysługiwała urzędnikom, nauczycielom
i sędziom, jako znak władzy i godności. Sam
Chrystus siedząc nauczał w świątyni jerozolimskiej.
Biskup zasiadał na swojej katedrze i z niej nauczał
oraz przewodniczył liturgii. Podobnie czynił
prezbiter.
Wierni w kościele nie zawsze siedzieli. Przez
całe wieki w kościołach nie było ławek.
W średniowieczu podczas długich nabożeństw
wierni wspierali się na laskach różnego kształtu.
Miejsca siedzące przewidziane były tylko dla
duchowieństwa (stalle, sedilia). Siedzenia dla
wiernych wprowadzili dopiero protestanci
w swoich kościołach. Za ich przykładem poszli
katolicy najpierw w krajach, w których było dużo
protestantów, a później w całym Kościele
powszechnym. Do ławek kościelnych katolicy
dodali klęczniki (w protestanckich ich nie ma).
Instrukcja Stolicy Apostolskiej z 1964 r. pisze:
"Wiernym należy wyznaczyć miejsca ze specjalną
troską, aby oni i wzrokowo i duchowo mogli
należycie brać udział w świętych czynnościach.
Wypada, aby według zwyczaju postawić do ich
użytku ławki lub krzesła".
Siedzenie jest także postawę słuchającego
ucznia. Jest znakiem skupienia, przyjmowania
i rozważania Słowa Bożego. Siedząc nie
powinniśmy zakładać nogi na nogę, nie wyciągajmy
nóg przed siebie ani nie "bawimy się" stopami.
W którym momencie siedzisz w czasie liturgii
Mszy św.?
 podczas czytań mszalnych (z wyjątkiem
Ewangelii), psalmu responsoryjnego i kazania
(homilii) oraz ciszy po kazaniu,
 podczas przygotowania darów ofiarnych
(z wyjątkiem tych ministrantów, którzy podają
ampułki),
 podczas rozdawania Komunii św. (z wyjątkiem
tych, którzy podają patenę) i chwili ciszy po
Komunii św. ,
 w czasie ogłoszeń parafialnych.
x.Z.S.

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
MSZA ŚW.O BEATYFIKACJĘ
KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO
28. dzień każdego m-ca
– godz. 18.00

MINISTANCI
sobota, 9.30
Opiekun: ks. Paweł Komar

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

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

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

REDAKCJA PARAFIALNEJ
GAZETKI NICOLAUS
Opiekunowie:
ks. Zbigniew Suchecki
ks. Paweł Komar

CHÓR PARAFIALNY

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

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

RÓŻANIEC RODZICÓW
Opiekun:
ks. Paweł Kulpiński

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

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

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE
- 3. piątek m-ca, 19:30
Opiekun:
ks. Paweł Kulpiński
WOLONTARIAT - ADOPTUJ
DZIADKA
2. czwartek m-ca po Mszy
św. wieczornej
Opiekun: ks. Paweł Komar

- czwartki
po Mszy św. wieczornej
Opiekun:
ks. Zbigniew Suchecki

KATECHEZY DLA
DOROSŁYCH
- 2. czwartek miesiąca
Opiekun:
ks. Zbigniew Suchecki
KATECHEZY DLA
RODZICÓW DZIECI
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO
I KOMUNII ŚWIĘTEJ
- 4. wtorek m-ca, 19:00
Opiekun: ks. Zbigniew Suchecki
KANDYDACI NA
MINISTRANTÓW
- soboty, 9:30
Opiekun: ks. Paweł Komar

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

