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Protoplastami Narodu 
Wybranego byli pasterze. Gdy 
Izraelici przechodzili przez 
pustynię do ziemi obiecanej, 
Bóg szedł na ich czele – jak 
pasterz wskazujący drogę. 
Największym spośród królów 
Izraela był Dawid – pasterz. 
Izraelici mieli we krwi obraz 
pasterza i owcy, jednak nie 
rozpoznali przez jego pryzmat 
Chrystusa – pasterza. W naszym 
życiu również jest wiele miejsc 
i wydarzeń, poprzez które Bóg 
mówi – „Ja jestem.” Owca 
podąża za swoim pasterzem, 
ponieważ go rozpoznaje. 
Czy ty poznajesz i dajesz 
poznawać się Bogu? 
Zaskakiwać się 
Bogiem?
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Dlaczego Judasz wyszedł? Dlaczego 
inni zostali. Na czym polega chwała 
Jezusa i miłość braterska i czemu 
Judasz o tym nie usłyszał? 
Odpowiedź na te pytania możemy 
znaleźć w znaczeniu jednego słowa 
jakie wypowiedział Jezus: dzieci. 
Za tym słowem stoi bardzo bliska 
relacja z Bogiem. Ktoś, kto nie 
wszedł w relację miłości z Jezusem, 
nic nie zrozumie i nic nie zobaczy. 
Wyjdzie w pustkę, której nic nie 
zapełni. Odchodzą ci, którzy nie 
weszli w relację z Jezusem. 
Odchodzą od przykazań, praktyk, 
utożsamienia się z Bogiem i 
Kościołem. Wybierając grzech 
mówią, że mimo to kochają siebie 
i Boga ale nie wiedzą, że nie kochają 
jak Jezus… Jezus z nikim nie grzeszył, 
Jezus za nasze grzechy oddał życie. D
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Gdybyśmy w dzisiejszą niedzielę 
przeprowadzili sondę uliczną, 
zadając pytanie o to, z czym 
kojarzy się Kościół Katolicki, 
otrzymalibyśmy z pewnością 
skrajnie różne odpowiedzi – od 
ostrych oskarżycielskich ocen do 
głębokich świadectw. W 
dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje 
nam Kościół, jako wspólnotę, 
która doświadcza nowego życia 
w Bogu. Dzieje się tak dzięki 
działaniu Ducha Świętego, który 
pomaga nam patrzeć na naszą 
codzienność w świetle nauki 
Jezusa, a następnie wcielać tę 
naukę w życie. Owocem tego jest 
doświadczenie miłości oraz 
pokoju, jakiego świat dać nie 
może – pokoju, który nie zależy 
od okoliczności zewnętrznych, od 
pomyślnego rozwoju sytuacji, od 
stanu zdrowia, zdanego 
egzaminu, ale płynie wprost 
od Boga i jest przed-
smakiem wiecznego 
życia w Jego 
królestwie.

  

  

 

Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, 
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. 
Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc 
i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie 
nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: 
«Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu 
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to 
jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. 
Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – 
tylko około dwustu łokci. 
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: 
«Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną 
wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do 
nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo 
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. 
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 
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Ks. Mariusz Miodek 

Czas Wielkanocy we wszystkich czytaniach mówi nam o Kościele, jako przedłużeniu 
Chrystusa: Zmartwychwstały, Żyjący trwa wciąż poprzez Dzieje Apostolskie, w każdym 
czasie i w każdym miejscu. Dzisiejszej niedzieli słyszymy dokładnie z ust samego 
Zmartwychwstałego ustanowienie funkcji kapłańskiej trzy razy powtórzone Piotrowi: „Paś 
moje owce”. Słysząc to nie zapominajmy, że to Jezus jest jedynym prawdziwym 
Pasterzem, który tak ukochał swe owce, że „życie swoje za nie oddał”. Piotr ma być 
pierwszym z uczniów Pana, ale to pierwszeństwo nie ma być przywilejem władzy. Ono 
oznacza, że ma być pierwszym w służbie drugiemu człowiekowi. 

Ks. Zbigniew Suchecki  



   

Rozpoczął się właśnie miesiąc maj. 
Najpiękniejszy miesiąc w roku, kiedy 
wszystko się mai, czyli kwitnie. Nie bez 
powodu został wybrany miesiącem czci 
Matki Najświętszej, która jest 
najpiękniejszą z niewiast. Jej piękno 
polega przede wszystkim na czystości 
serca i zaufaniu, jakim obdarzyła Boga. 
Jest dla nas niedoścignionym wzorem 
wierności i dowodem, że u Boga nie ma 
nic niemożliwego. 

Kult maryjny na terenie naszego kraju 
pojawił się razem z chrześcijaństwem. 
Długosz w swoich kronikach informuje 
nas, że kościół w Gnieźnie, w którym 
Mieszko I wraz ze swoją drużyną przyjął 
chrzest, był pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny. Utworzona w 1000 roku 
metropolia gnieźnieńska obejmowała 
całe państwo Mieszka i również została 
oddana w opiekę Matce Boga. Maryja 
stała się patronką rodzącego się narodu 
i państwa, a kult maryjny w Kościele 
w Polsce zaczął integrować naród i jego 
stany.  

Od samego początku chrześcijaństwa 
w naszym kraju wiele kościołów 
poświęconych było Maryi. Malowano 
obrazy przedstawiające sceny z życia 
Matki Bożej. Pisano też pieśni sławiące jej 
imię. Wspomnijmy tu tylko Bogurodzicę, 
której rozpowszechnienie się przypada 
na XIII w, a która pod Grunwaldem 
zagrzewała rycerzy do walki. 

Wielcy teologowie i myśliciele 
rozważali dogmaty maryjne, 
wprowadzali nowe określenia Maryi 
i ubogacali jej obecnością liturgię. Prosty 
lud czcił Matkę Boga trochę po swojemu. 
Wszystkie ważne święta połączone były 
z cyklem prac polowych. Wszystkie 
ważne wydarzenia oddane w Jej opiekę. 
W domach pojawiły się święte obrazy 
przedstawiające Maryję, jako karmiącą 
Matkę, pocieszającą strapionych, 
broniącą zagrożonych. Przydrożne 
kapliczki przypominały o Jej opiece 
i miłości do ludzi i zachęcały do krótkiej 
modlitwy w drodze. Chrystus Bóg zawsze 
budził pewien respekt. Maryja była bliska 
jak matka. Można jej było powierzyć 
wszystkie swoje sprawy, prosić 
o wstawiennictwo przed Wszech-
mogącym, schować się pod Jej płaszcz.  

PAPIEŻ FRANCISZEK 
“Niech w obliczu wielu cierpień naszych czasów Pan życia nie 
zastanie nas zimnych i obojętnych. Niech nas uczyni 
budowniczymi mostów, a nie murów. Niech On, który obdarza 
nas swoim pokojem, powstrzyma szczęk broni, zarówno w 
sytuacjach wojny, jak i w naszych miastach, i natchnie 
przywódców narodów do pracy na rzecz zakończenia wyścigu 
zbrojeń i niepokojącego rozprzestrzeniania broni, zwłaszcza w 
krajach najbardziej zaawansowanych gospodarczo, Franciszek 
podczas błogosławieństwa „Urbi et Orbi – Miastu i Światu” 

ABP WOJCIECH POLAK  
Myślę, że warto przemyśleć sobie to, co o 

zmartwychwstaniu Jezusa mówi papież Franciszek, że nie 
jest to tylko szczęśliwe zakończenie jakiejś bajki, nie jest to 
happy and w filmie, ale interwencja Boga Ojca tam, gdzie 

załamuje się ludzka nadzieja. A Kościół właśnie w tę 
świętą noc przekazuje nam światło Zmartwychwstałego, 

aby nie było już w nas żalu tych, którzy mówią: teraz już 
za późno, ale by była nadzieja tych, którzy są otwarci na 

teraźniejszość i pewni przyszłości, którzy wiedzą, że 
ostatnie słowo zawsze należy do Boga. 

KATARZYNA SZCZYGIELSKA 

 

Przydrożne kapliczki stanowiły zawsze 
obiekt troski mieszkańców wioski. Są 
niejako barometrem przywiązania do 
Kościoła: tam, gdzie wiara mieszkańców 
jest żywa, tam kapliczka zadbana, 
ustrojona kwiatami i wstążkami. 
Szczególnie w maju, kiedy to mieszkańcy 
zbierają się na wspólne śpiewanie.  

Historia nabożeństw majowych jest 
bardzo stara. Mimo to w wielu miejscach 
ciągle żywa. Gromadzi wieczorami przy 
przydrożnych kapliczkach ludzi starszych 
i młodszych, kobiety i mężczyzn, dorosłych 
i dzieci. Wszyscy oni chcą wspólnie czcić 
Matkę Bożą swym śpiewem. 
Nabożeństwo majowe rozpoczyna się 
zwykle odśpiewaniem Litanii Loretańskiej. 
Litanie są w Kościele znane od 
średniowiecza. Ku czci Matki Bożej 
powstało ich wiele, jednak ta z Loreto jest 
najbardziej znana. Została zatwierdzona 
oficjalnie przez papieża Sykstusa V 
w 1587 r. Składa się ona z tytułów-wezwań 
skierowanych do Maryi. Większość z nich 
pochodzi ze Starego Testamentu i ukazuje 
nam obecność Maryi w historii zbawienia. 
Obecnie w polskiej wersji Litanii 
Loretańskiej mamy 52 tytuły. 

Po odśpiewaniu Litanii następuje 
zwykle spontaniczny wybór pieśni 
maryjnych. Jest ich wiele, tych starych, 
niemal zapomnianych i tych nowych, 
nieznanych. Młodzi, ucząc się od starszych, 
niejednokrotnie ocalają od zapomnienia 
zabytkowe teksty. Starsi, poznając nowe 
pieśni, często poznają nowe prawdy 
o Matce Boga. I dlatego te majówkowe 
wspólnoty są bezcenne.  

Na zakończenie „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy…” albo „Zapada zmrok…”.  

Bywa, że na majówkę zapraszany jest 
kapłan. Odprawia on wtedy Mszę św. 
w intencji mieszkańców i cała społeczność 
włącza się w liturgię. W przygotowania też 
angażują się wszyscy: ten kwiaty, ten stół, 
kto inny obrus i krzesło.  

Te wieczorne spotkania mają też walor 
społeczny: sąsiedzi poznają się, 
rozmawiają. To jednoczy społeczność 
i pomaga razem żyć. Oby ta piękna, stara 
tradycja nie zaginęła na naszych wioskach. 
Dbajmy o przydrożne kapliczki 
i oddawanie czci Maryi przy nich. 

WIZYTACJA KANONICZNA  
PARAFII ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA  

W GRÓJCU  
12-13 MAJA 2019 

NIEDZIELA - 12 MAJA 2019  
Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, 
Arcybiskup Metropolita Warszawski 
Godzina 9.30  

Przekazanie ks. Kardynałowi kluczy i liturgiczne 
wprowadzenie przy wejściu do kościoła  
Powitanie ks. Kardynała przez przedstawicieli parafii 
Sprawozdanie ks. Proboszcza  
Rozpoczęcie Mszy św. – odprawia ks. Mariusz Miodek  

Godzina 11.00 
Msza św. z udziałem rodzin z dziećmi – odprawia 
ks. Paweł Kulpiński  

Godzina 12.30 
Uroczysta Suma – przewodniczy i Słowo Boże 
wygłosi ks. Kardynał 

Godzina 13.45 
Modlitwa z wiernymi za zmarłych. Na starym 
cmentarzu przy grobach kapłańskich  

Godzina 14.15  
Obiad na plebanii z kapłanami z dekanatu 

Godzina 15.00 
Indywidualne rozmowy z księżmi  

Godzina 16.00 
Spotkanie z pensjonariuszami Parafialnego Domu 
Pomocy Społecznej oraz siostrami Adoratorkami 
Krwi Chrystusa 

Godzina 17.00 
Msza św. – odprawia ks. Paweł Komar  

Godzina 18.00 
Kolacja i spotkanie z Radą Parafialną na plebanii 

Godzina 19.00 
Msza św. – odprawia ks. Proboszcz  

PONIEDZIAŁEK 13 MAJA 2019 
Jego Ekscelencja Biskup Piotr Jarecki  
Godzina 9.00 

Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli na 
plebanii 

Godzina 10.30 
Spotkanie w Placówce Straży Granicznej w 
Lisówku – Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców 

Godzina 12.00 
Spotkanie w Starostwie z władzami Powiatu 
Grójeckiego 

Godzina 13.00 
Spotkanie w domu Sióstr Córek Maryi Niepokalanej 

Godzina 14.00 
Spotkanie z dowództwem Służb Mundurowych 
na plebanii 

Godzina 15.00 
Spotkanie w Powiatowym Centrum Medycznym 
z dyrekcją szpitala i chorymi 

Godzina 16.30 
Spotkanie z dziećmi środowiskowego ogniska przy 
Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

Godzina 18.00 
Msza św. – przewodniczy ks. bp Piotr Jarecki  

Godzina 18.45 
Spotkanie z przedstawicielami wspólnot parafial- 
nych w sali na plebanii połączone z kolacją 

Godzina 20.00 
Nabożeństwo Fatimskie z procesją –  
przewodniczy s. biskup, rozważania ks. Proboszcz 

Zakończenie wizytacji. 

 
 

Zachęcam do zajrzenia: 
https://gloria.tv/article/drDAUfgP2HQM4UQ
uPbor4u2r8 
https://www.katolik.pl/kult-
maryjny,24075,416,cz.html 
https://www.pch24.pl/historia-litanii-
loretanskiej,32659,i.html 

 



CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE 
 

1. Chwalcie łąki umajone, 
Góry, doliny zielone. 

Chwalcie, cieniste gaiki, 
Źródła i kręte strumyki! 

 
2. Co igra z morza falami, 

W powietrzu buja skrzydłami, 
Chwalcie z nami Panią Świata, 
Jej dłoń nasza wieniec splata. 

 
3. Ona dzieł Boskich korona, 

Nad Anioły wywyższona; 
Choć jest Panią nieba, ziemi, 

Nie gardzi dary naszymi. 
 

4.Wdzięcznym strumyki mruczeniem, 
Ptaszęta słodkim kwileniem, 

I co czuje, i co żyje, 
Niech z nami sławi Maryję! 

  
  

W IX przykazaniu Bóg uczy nas szacunku dla osoby ludzkiej 
i traktowania jej podmiotowo. Uczy patrzeć na bliźniego z miłością. 

2514 Święty Jan rozróżnia trzy rodzaje pożądania, czyli pożądliwości: pożądliwość 
ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. Zgodnie z katolicką tradycją katechizmową 
dziewiąte przykazanie zakazuje pożądania cielesnego (…) 

2515 W sensie etymologicznym pojęcie "pożądanie" może oznaczać każdą 
gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. Teologia chrześcijańska nadała temu 
pojęciu szczególne znaczenie pragnienia zmysłowego, które przeciwstawia się 
wskazaniom rozumu ludzkiego.(…) 

2518 Szóste błogosławieństwo zapowiada: "Błogosławieni czystego serca, albowiem 
oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8). "Czyste serca" oznaczają tych, którzy dostosowali 
swój umysł i swoją wolę do Bożych wymagań świętości, zwłaszcza w trzech 
dziedzinach: miłości, Czystości, czyli prawości płciowej, umiłowania prawdy 
i prawowierności w wierze.(…) 

2521 Czystość domaga się wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. 
Wstydliwość chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co 
powinno pozostać zakryte. Wstydliwość jest związana z czystością, świadczy o jej 
delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób 
i godności ich zjednoczenia. 

Czy moje serce jest czyste? Czy panuję nad swoimi pragnieniami? Czy nie buduję 
swojego szczęścia na kłamstwie i krzywdzie innych? Czy moje zachowanie, strój, 
nie jest powodem do grzechu bliźniego? 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 

Czy wiesz, że na terenie naszego kościoła znajdował się cmentarz?  
W dniach 25.06.-17.07.1976 r. zostały przeprowadzone badania archeologiczne na wzgórzu kościelnym 
i w okolicy. W trakcie badań wykonano trzynaście wykopów sondażowych w różnych miejscach 
w pobliżu kościoła o rozmiarach nie mniejszych niż 1 x 2 m. W bezpośrednim sąsiedztwie murów 
świątyni wykonano dwa wykopy: przy apsydzie i północnej ścianie kościoła. Przy północno-wschodniej 
ścianie apsydy wykonano wykop o rozmiarach 1.5 x 4 m. Pod warstwą ziemi z przemieszanymi kośćmi 
ludzkimi odkryto ślady 11 szkieletów spoczywających w 6 warstwach. Ręce były ułożone na kościach 
miednicy lub wyciągnięte wzdłuż ciała. Tylko w trzech przypadkach stwierdzono ślady trumny. 
W większości przypadków szkielety nie posiadały wyposażenia. Jedynie w przedostatniej warstwie 
odkryto na palcu prawej ręki pierścionek z brązowego drutu. Przy północnej ścianie kościoła (na zachód 
od kaplicy św. Mikołaja) wykonano wykop o rozmiarach 2 x 4 m. Pod płytami chodnika odkryto 
15 szkieletów ułożonych w 4 warstwach. Ręce spoczywały w większości przypadków na brzuchu, a także 
na miednicy oraz na piersiach. W przedostatniej warstwie odkryto fragment różańca z drewnianymi 
paciorkami oraz brązową obrączkę. Groby przy północnej ścianie kościoła są zapewne młodsze od 
grobów przy apsydzie. Wskazuje na to m.in. ułożenie rąk zmarłych (na brzuchu), obecność różańca 
i znalezione fragmenty naczyń ceramicznych w wykopach grobowych. Przy południowym zboczu 
wzgórza wykonano wykop sondażowy o rozmiarach 3 x 1 m. Odnaleziono przemieszane kości ludzkie 
oraz miedziany szeląg koronny Jana Kazimierza i medalik religijny ze św. Stanisławem i św. Kazimierzem 
(zapewne z XVIII w.). Na podstawie przeprowadzonych badań przypuszcza się, że początek cmentarza 
przykościelnego przypada na wiek XIII, przy czym założono go w części wschodniej wzgórza, skąd 
rozprzestrzenił się ku zachodowi. Cmentarz istniał przez całe średniowiecze aż do XIX w. Pozostałością 
cmentarza przykościelnego jest tablica nagrobna, która obecnie wmurowana jest w ścianę południową 
kościoła, pod zegarem słonecznym. Upamiętnia ona Teodozję Raczyńską urodzoną w 1797, a zmarłą 
w 1817r. Był to częsty zwyczaj praktykowany w kościele – stare, zapomniane tablice nagrobne 
wmurowywano w elewację kościoła, aby przypominały o dawnych nekropoliach  
otaczających świątynie. opr. Rafał Nowicki 

 

 7 – 10 IV Przeżywaliśmy rekolekcje 
wielkopostne. O. Bazyli Cendrowicz 
przybliżył nam, czym jest świętość 
oraz zachęcał nas, abyśmy robili 
wszystko, co nas do niej przybliża. 
 

 12 IV Przeszliśmy Drogę Krzyżową 
ulicami naszego miasta. W ten 
piątkowy wieczór idąc od naszego 
kościoła parafialnego do kościoła 
Miłosierdzia Bożego mogliśmy 
zamanifestować naszą wiarę oraz 
modliliśmy się w intencji naszych 
rodzin, wspólnot, w intencji ubogich 
i samotnych. Czynny udział wzięło 
wiele grup i wspólnot obu grójeckich 
parafii. Dziękujemy wszystkim za 
udział, szczególnie wojsku oraz 
służbom porządkowym za 
zabezpieczenie przemarszu. 
 

 13 IV Młodzież z naszej parafii: 
duszpasterstwo MAGIS, kandydaci 
do sakramentu Bierzmowania 
uczestniczyła w Diecezjalnym Dniu 
Młodych w Świątyni Opatrzności 
Bożej w warszawskim Wilanowie. 
Podczas spotkania, które prowadziła 
grupa „Mocni w Duchu” z Łodzi, 
młodzież mogła usłyszeć wiele 
świadectw przeżywanej przez ich 
rówieśników wiary. Mszy św. 
przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, 
a homilię wygłosił ks. Bp. Rafał 
Markowski, który mówił o trudzie 
podjęcia wiary przez nastolatka 
w dzisiejszym świecie, która suma 
summarum przynosi wolność 
i prawdziwe szczęście. 
 

 17 IV podczas „Nocy 
Konfesjonałów” wielu z nas 
mogło przygotować się do 
pełnego uczestnictwa 
w Triduum Paschalnym. 

PIÓREM KRONIKARZA – ks. Paweł Komar      

Wizytacja Kanonicza, 
 zwana inaczej pasterską. 

Zgodnie z wymogami prawa powszechnego i 
partykularnego raz na 5 lat biskup diecezjalny 
wizytuje parafię. Wizytacja biskupa w małych 
parafiach zwykle trwa jeden dzień w 
większych dwa lub więcej. Rozpoczyna się 
uroczystym przekazaniem przez ks. 
proboszcza kluczy do kościoła, 
symbolizujących władzę pasterską. Po 
uroczystym powitaniu ks. biskup uczestniczy 
w liturgii. Odprawia Mszę św., głosi Słowo 
Boże, udziela sakramentów. Spotyka się z 
przedstawicielami ruchów i wspólnot 
parafialnych. Odwiedza zgromadzenia 
zakonne, szkoły i inne instytucje znajdujące się 
na terenie parafii. Do zadań biskupa podczas 
wizytacji należy również spotkanie z Radą 
Parafialną, rozmowy z księżmi pracującymi w 
parafii, a także sprawdzenie ksiąg parafialnych 
i innych dokumentów.  Przed każdą wizytacją 
do parafii muszą przyjechać wizytatorzy, 
którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i 
młodzieży. Wizytacji kanonicznej podlegają 
wszystkie dziedziny życia religijnego, 
moralnego, apostolskiego i administracyjno-
gospodarczego (stan i potrzeby kościoła 
parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, 
spisy inwentarza kościoła, cmentarza, 
budynków gospodarczych, kancelarii 
parafialnej). Biskup diecezjalny jest 
zobowiązany co pięć lat okazać protokoły 
wizytacyjne papieżowi. 



 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

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 

MINISTANCI
sobota, 9.30 
Opiekun: ks. Paweł Komar

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

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

RODZINA RADIO MARYJA  

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

RÓŻANIEC RODZICÓW 

Opiekun: 
ks. Paweł Kulpiński

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

AKCJA KATOLICKA 

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

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

CHÓR PARAFIALNY 

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

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

GRUPA ŚW. O. PIO 

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

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

Rocznica I Komunii Św. 
od godz. 9:30, 11:00, 12:30 
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