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Z obfitości serca mówią usta

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną
w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak
jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak
możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki
w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby
usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem
to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani
z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro,
a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

Pwt 26,4-10; Rz 10, 8-13;
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IV Niedziela Wielkiego Postu

Łk 15, 1-3.11-32

„Jeśli się nie nawrócicie wszyscy tak
samo zginiecie”.
Spróbujmy zrozumieć, co to znaczy, że
żaden nasz grzech nie zdoła przeważyć
Bożej miłości. Ostrzeżenie Jezusa zawarte
w dzisiejszej Ewangelii nie ma na celu
zastraszenia nas lub zaszczepienia nam
wypaczonego obrazu karzącego Boga.
Są to raczej słowa mające nas otrzeźwić,
a wypowiada je Ten, który pragnie nas
oczyścić i przywrócić nam jedność ze
sobą. Sakrament pojednania jest
wspaniałym darem Bożym. Bóg wie, jak
bardzo grzech nas osłabia i dlatego
poprzez sakrament spowiedzi daje nam
umocnienie. Przez szczere wyznanie
swoich grzechów, rozgrzeszenie
kapłańskie i odprawienie pokuty
możemy doświadczyć Bożego
uzdrowienia. Boża łaska przenika nasze
serca i napełnia je radością.
Obyśmy wszyscy doznali tej
łaski w tegorocznym
Wielkim Poście.
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O św. Janie Pawle II powiedziano
kiedyś, że gdy się modli to widać, że
z kimś rozmawia i trwa w obecności
Bożej. Wielu świętych podczas
modlitwy niemal zatapiało się
w Bogu a opis spotkania Mojżesza
z Bogiem na górze Synaj wręcz
mówi o jego promieniującej twarzy.
Spotkanie z Bogiem, autentyczna
rozmowa z Ojcem pozostawia
błogosławiony ślad. Jezus
objawiając swoją chwałę pokazał
jednocześnie przyszłość wierzących.
Każdy kto wzorem Jezusa stara się
spotkać z Bogiem w modlitwie
doświadcza przemieniającej miłości
Ojca. Jego twarz się zmienia, bo Bóg
przemienia serce. To możliwe
i jesteśmy do takich doświadczeń
zaproszeni wszyscy. Zanim stanie
się to w niebie zasmakujmy
takiej modlitwy już
na ziemi.

Nie ma pośród nas człowieka, który
nie byłby kuszony. Ba, nawet nie ma
takiego, który oparłby się grzechowi.
Jest to doświadczenie każdego
z nas. Jednak sytuacja ta nie jest
beznadziejna. Dlaczego?
W dzisiejszej Ewangelii widzimy
Jezusa, który walczy ze Złym. Jego
metoda walki ze złem nie jest
bynajmniej trudna, po prostu
Chrystus opiera się pokusie Słowem
Bożym. Na początku Wielkiego
Postu zaproszeni jesteśmy do
częstszego otwierania Pisma
Świętego, przez które możemy
nauczyć się walki z naszymi
złymi przyzwyczajeniami
oraz grzechami.
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Syr 27, 4-7; 1 Kor 15, 54b-58;

Ewangelista Łukasz zgromadził cztery obrazy:
niewidomy i przewodnik, uczeń i nauczyciel,
drzazga i belka, drzewo i jego owoce. Cztery
ludzkie i chrześcijańskie wartości, polecanedziś
przez Jezusa, dają nam bardzo współczesny
obraz światłego człowieka, kompetentnego,
życzliwego i skutecznie działającego. Nie
mianuje się bez wcześniejszego przygotowania
przewodnika, wychowawcy, lekarza, księdza,
rolnika. Uczeń nie przewyższa nauczyciela.
Lecz dopiero w pełni wykształcony, będzie jak
jego nauczyciel. Przypowieść o drzazdze i belce
to znana dobrze myśl, że zawsze jesteśmy
narażeni na dostrzeganie błędów u innych,
a nie u siebie. Skuteczność działania, czyli
jedność czynów i myśli. Dzisiaj bardziej niż
kiedykolwiek, ludzie nie znoszą pustych
reklam. Człowiek jest sądzony nie według
pięknych słów, ale według swoich czynów.
Niech ten modelowy portret ucznia będzie
dla nas pomocą na progu
kolejnego Wielkiego
Postu.
Ks. Zbigniew Suchecki
.

Łk 4, 1-13
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VIII Niedziela Zwykła

KALENDARZ LITURGICZNY:

Kiedyś ktoś powiedział, że Jezus
wypowiedział trzy wielkie słowa:
„najmniejszy”, „ostatni”
i „zagubiony”. Najmniejszy będzie
największym, ostatni będzie
pierwszym, a zagubiony zostanie
odnaleziony lub jak w naszej
Ewangelii odnalazł się (młodszy
syn). Tylko najbardziej zaślepieni
pośród nas mogą nie zauważyć
zagubienia, które wciąż powtarza
się w ich życiu. Zagubienie w sobie
samym, zawieruszenie w naszych
emocjach, chaosie naszego
umysłu, w niepewności naszych
relacji. Zagubienie w nieprawości,
w grzechu, złu tego świata.
Jeśli chcesz odnaleźć się patrz na
ojca z przypowieści.
To w nim Bóg powiedział nam
najwięcej o sobie – Ojcu
Miłosiernym.
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Ks. Zbigniew Suchecki

KS. MARIUSZ MIODEK
„Oto teraz czas upragniony, oto
teraz dzień zbawienia” ( 2 Kor 6,2). Te
słowa św. Pawła słyszymy co roku
w Środę Popielcową. Zachęcają nas
one do takiego przeżycia Wielkiego
Postu, aby jak najbardziej zbliżyć się
do Jezusa. Przypominają, że Wielki
Post jest wyjątkową okazją do
wzrastania w wierze i głębszego
przyjęcia Bożej miłości. Pierwsza
wzmianka o czterdziestodniowym
poście znajduje się w wielkanocnym
liście Atanazego z Aleksandrii
z 334 roku. Jeśli chodzi o Rzym, to
mówi o nim Hieronim około 384 roku.
Okres ten inicjuje Środa Popielcowa.
Aby lepiej zrozumieć, czym jest
czas Wielkiego Postu, a przede
wszystkim Środa Popielcowa musimy
odwołać się do historii, wyjaśniając
pojęcie quadragesima. Nazwa ta
pojawia się już u św. Hieronima około
roku 384 i wskazuje na symboliczną
liczbę 40, która w Piśmie Świętym
stanowi wyraz jakiejś dłuższej,
zamkniętej w sobie, całości czasu
przeznaczonego – w tym przypadku –
na pokutę i przygotowanie się na
wydarzenie
zbawcze
lub
na

objawienie się Boga. Quadragesima
była na przełomie IV i V wieku
powszechnie znana i łączyła się
z rozwojem
Wigilii
Paschalnej
w kierunku wielkiego dorocznego
święta chrztu, łączyła się z instytucją
katechumenatu, jako czterdziestodniowego okresu bezpośredniego
przygotowania do chrztu udzielanego
podczas Wielkanocy. Quadragesima
stanowiła także decydujący okres
w życiu pokutników. Do tych dwóch
grup ludzi –
katechumenów
i pokutników, w sposób szczególny
dołączała się chętnie cała wspólnota
wierzących, aby przygotować się na
Wielkanoc przez pokutę, posty,
ćwiczenia duchowe i czynności
liturgiczne. Trwanie Postu zmieniało
w zależności od punktu docelowego
i sposobu liczenia.

Przy
końcu
IV
wieku
Quadragesima rozpoczynała się
w szóstą niedzielę przed Wielkanocą
i obejmowała 40 dni przygotowań
(niekoniecznie
dni
postnych
w ścisłym znaczeniu), które kończyły
się wraz z rozpoczęciem Triduum
w wieczór Wielkiego Czwartku. Aby
jednak osiągnąć pełną liczbę 40 dni,
zaliczano na przełomie V i VI wieku
także Wielki Piątek i Wielką Sobotę
do dni postnych i poprzedzano
pierwszą niedzielę postu jeszcze
czterema dniami postnymi. Wielki
Post zaczynał się więc wówczas
w Środę Popielcową, stanowiącą
caput quadragesimae lub caput
ieiunii czyli początek postu.
Posypywanie głów popiołem
nadało nazwę tej środzie. Obrzęd ten
w Piśmie Świętym znany był, jako
znak pokuty i praktykowany był
wcześniej w pokucie publicznej. Na
przełomie X i XI wieku posypywanie
głów popiołem w środę przed
pierwszą niedzielą postu ograniczano
jeszcze do (bardzo już rzadkich)
pokutników publicznych. Dopiero
przy końcu XI wieku rozciągnięto ten
obrzęd na wszystkich wiernych. Do
posypywania głów używano popiołu
ze spalonych palm z niedzieli
Palmowej. W Mszale z 1970 roku
zmieniono na tyle środę popielcową,
że poświęcenie popiołu i posypanie
nim głów wiernych dokonuje się już
nie przed Mszą św., lecz na końcu
liturgii Słowa.
Tak świadomie rozpoczęty czas
Wielkiego
Postu
w
Środę
Popielcową niech przygotuje nas do
przeżycia w radości i w wierze
Paschalnych Świąt Wielkanocnych.

PAPIEŻ FRANCISZEK
A Adam się ukrył ze wstydu, ze strachu. Może
poczuliśmy ten wstyd. Gdzie jest twój brat? Gdzie
jesteś? W jakim świecie żyjesz, że nie zauważasz tych
rzeczy, tych cierpień, tych bólów? Gdzie jest twój brat?
Gdzie jesteś? Nie ukrywaj się przed rzeczywistością.
Trzeba odpowiedzieć otwarcie, lojalnie, wręcz z
radością na te dwa pytania Pana.
Fragment homilii w domu św. Marty 18 .02.2019

KARD. JOSEPH RATZINGER
Nie osiągnie się żadnego celu, kiedy ktoś próbuje uzasadniać
siebie w wierze za pomocą czystej teorii. Wszystkie istotne
elementy naszego życia poznajemy w pewnym wzajemnym
oddziaływaniu pomiędzy myśleniem a działaniem, pomiędzy
żywym doświadczeniem a tym, co z tego wynosimy(…) I taka
właśnie byłaby naprawdę moja propozycja w kwestii
dochodzenia do wiary.
„Poszukiwanie sensu”, wywiad z kard. Josephem Ratzingerem, 1990

PIÓREM KRONIKARZA – ks. Paweł Komar

2401 Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania
niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób
dotyczącej jego dóbr. (…)
2409 Wszelkiego rodzaju przywłaszczanie i zatrzymywanie niesłusznie dobra
drugiego człowieka, nawet jeśli nie sprzeciwia się przepisom prawa cywilnego,
sprzeciwia się siódmemu przykazaniu. Dotyczy to: umyślnego zatrzymywania rzeczy
pożyczonych lub przedmiotów znalezionych, oszustwa w handlu, wypłacania
niesprawiedliwych wynagrodzeń, podwyższania cen wykorzystującego niewiedzę
lub potrzebę drugiego człowieka.
2413 Gry hazardowe (karty itd.) bądź zakłady nie są same w sobie sprzeczne ze
sprawiedliwością. Stają się moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają osobę tego,
czego jej koniecznie trzeba dla zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych osób.
Namiętność do gry może stać się poważnym zniewoleniem. (…)
2416 Zwierzęta są stworzeniami Bożymi. Bóg otacza je swoją opatrznościową
troską. Przez samo swoje istnienie błogosławią Go i oddają Mu chwałę. Także ludzie
są zobowiązani do życzliwości wobec nich. (…)
2418 (…) Można kochać zwierzęta; nie powinny one jednak być przedmiotem uczuć
należnych jedynie osobom.
2427 (…) Praca jest zatem obowiązkiem: "Kto nie chce pracować, niech też nie je!"
(2 Tes 3, 10) (…)
2435 Strajk jest moralnie uprawniony, jeżeli jest środkiem nieuniknionym, a nawet
koniecznym, ze względu na proporcjonalną korzyść. Staje się on moralnie nie do
przyjęcia, gdy towarzyszy mu przemoc lub też, gdy wyznacza mu się cele
bezpośrednio niezwiązane z warunkami pracy lub sprzeczne z dobrem wspólnym.
Dobra materialne są – jak wszystko – darem Boga. Chrześcijanin powinien
zabiegać, by służyły wszystkim, by nikt nie cierpiał biedy. Posiadanie nie może
samo w sobie być celem życia człowieka. Bogactwo nie jest niczym złym, jeśli
potrafimy się dzielić z innymi, jeśli nie zamyka nas na Boga i drugiego człowieka.

 27 lutego zakończyliśmy
w naszej parafii wizytę
duszpasterską, zwaną
„Kolędą”. W spotkaniach
z kapłanami najważniejsza była
modlitwa w intencji
odwiedzanych parafian, a także
rozmowa, w której dzieliliśmy
się doświadczeniem ubiegłego
roku 2018 oraz mówiliśmy
o planach i zamierzeniach na
najbliższy czas. Dziękujemy
wszystkim za ciepłe przyjęcie
i okazaną życzliwość.
 27 lutego o godz. 19.00 w sali
na plebanii odbyło się pierwsze
spotkanie dorosłych
kandydatów do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania.

Kazanie - homilia

Homilia i kazanie należą do stałych
elementów Mszy Świętej w Kościele
katolickim. W trakcie liturgii słowa
występują jednak wymiennie. Różnią się
głównie treścią i zakresem tematyki.
opr. Katarzyna Szczygielska W ramach kazania kapłan może poruszyć
najróżniejsze kwestie, np. odnieść się do
MODLITWA NA WIELKI POST
aktualnych
wydarzeń,
wytłumaczyć
Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa,
wiernym znaczenie jakiegoś obrzędu
Twojego Syna, i aby wierzyć w jego mądrość.
Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej
liturgicznego, albo nawiązać bezpośrednio
i staram się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę
do okoliczności, w jakich Msza św. jest
skruchy, abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia.
sprawowana (ślub, pogrzeb, jubileusz itd.).
Homilia (od gr. homilein – rozmawiać) jest
Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś
natomiast specyficznym rodzajem kazania,
ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć.
w którym celebrans objaśnia fragmenty
Kocham Cię i z radością noszę imię ‘Chrześcijanin’. Ucz mnie iść za Twoim
przykładem. Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł
Pisma Św. przytoczone danego dnia
zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój.
w ramach liturgii czytań. Może wygłosić ją
biskup, prezbiter bądź diakon. Jest ona
Kochający Odkupicielu przez Twoją mękę naucz mnie wypierać się siebie,
obowiązkowa w niedziele i święta nakazane,
umocnij mnie przeciw złu i niepomyślności, a przez to uczyń mnie
a także wskazana w dni powszednie.
gotowym do świętowania Twojego Zmartwychwstania. Uzdrowicielu ciała
x.Z.S.
i duszy, ulecz choroby mojego ducha, abym mógł wzrastać w świętości
w Twojej nieustannej trosce. Wybacz mi winy przeciwko jedności Twojej
rodziny; naucz mnie kochać tak jak Ty kochasz mnie.
Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiętać o godności, jaką mi dałeś na Chrzcie
Świętym, abym żył dla Ciebie w każdej chwili. Daj mi serce doskonałe do
przyjęcia Twojego zadania, abym przyniósł w przyszłości owoc
cierpliwości. Odnów moją gorliwość do pracy z Tobą w budowaniu
lepszego świata, aby moi przyjaciele mogli usłyszeć Twoją Dobrą Nowinę
pokoju i sprawiedliwości.

Czy wiesz kogo upamiętnia tablica inskrypcyjna w lewej nawie kościoła?
W 1536 r. w Grójcu urodził się wybitny kaznodzieja ks. Piotr Skarga. Wielki jałmużnik
i twórca licznych dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, pamiętając o swoim rodzinnym
mieście, pozostawił po swojej śmierci środki finansowe na utrzymanie szpitala
grójeckiego. Wykonawcą woli ks. Piotra Skargi był jego przyjaciel podkomorzy Andrzej
Bobola, który w 1615 r. za powierzone środki nabył majątki ziemskie we wsiach
Sadków i Wólka Sadkowska. Coroczne dochody z nich, zgodnie z wolą Skargi, były
przeznaczone na utrzymanie ,,Szpitala dla ubogich w mieście Grójec”. Fundusz ten
działał do 1948 r., a majątki nadzorowały siostry Szarytki pracujące przy miejscowym
szpitalu. W 1855 r. Rada Szczegółowa szpitala w Grójcu umieściła na wewnętrznej,
północnej ścianie kościoła późnoklasycystyczną, prostokątną, zamkniętą półkoliście
od góry tablicę inskrypcyjną z mosiężnym portretem Piotra Skargi. Na tablicy znajduje
się następujący tekst:
D.O.M Piotr Skarga Powęski Societas Jesu Teolog. Kaznodzieja Króla Zygmunta III
Szpital dla ubogich w mieście Grójcu uposażył i opatrzenia dla niego z Wsiów Sadków
i Wólka Sadkowska w ówczesnej Ziemi Czerskiej Powiecie Grójeckim położonych
przez Andrzeja Bobolę Podkomorzego Koronnego na ten cel z funduszu z zlecenia
opr. Julita Prus
jego nabytych obmyślił, którego to nadania zaciągniony
do Akt Kancellaryi mniejszej
Królewskiej feria quinita post Dominicum Passionis 1615 roku w Aktach Metryki
Koronnej w Warszawie w księdze No 158 na karcie 87 zapisanym się znajduje.
Na wieczną pamiątkę odpowiednio powyższemu Dokumentowi Kamień te zamieściła
Rada Szczegółowa Szpitala w Grójcu R.P. 1855.
opr. Rafał Nowicki

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

