
 

  

Przypowieść o zaproszonych na ucztę 
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów  
i starszych ludu: "Królestwo niebieskie podobne jest do 
króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby 
zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi 
z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne 
zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to 
i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi 
i znieważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał 
wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić".  
"Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. 
Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie».  
Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala 
zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam 
człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie 
mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce 
i nogi, i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Bo 
wielu jest powołanych, lecz mało wybranych". 
 

  „Wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych”. Fałszywie 
zrozumielibyśmy  te słowa Jezusa, gdybyśmy usłyszeli w nich 
pesymistyczne stwierdzenie, że tylko nieliczni będą zbawieni. Chrystus 
chce nam powiedzieć co innego. Przypomina nam, że o zbawienie należy 
zabiegać. Osiągnięcie zbawienia powinno stać się przedmiotem naszej 
najwyższej troski.  

 Zauważmy, że zaproszeni na ucztę wymawiali się obiektywnymi 
okolicznościami. Przecież wolno nam zabiegać o różne dobra zwyczajne. 
Owszem, wolno, ale z jednym wyjątkiem: nigdy kosztem dobra 
ostatecznego, nigdy kosztem naszego zbawienia. Dziwny to interes, kiedy 
osiągamy jakieś dobra skończone kosztem dobra nieskończonego. 
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Znamienne jest, że św. Jan Paweł II 

wielokrotnie, wyraźnie i wprost zachęca 

wszystkich bez wyjątku słuchaczy do 

sięgania po świętość. Nie lękał się 

przypominać światu, że posiada on w sobie 

czasem nieuświadomioną potrzebę 

świętości. Ojciec Święty ukazuje ją jako 

rozwiązanie wielu trapiących 

współczesność problemów, z których 

ogromna część jest wynikiem odrzucania 

przez człowieka swego Stwórcy wraz z Jego 

przykazaniami. Papież Polak postawił 

nawet diagnozę, że największym 

nieszczęściem człowieka jest próba 

budowania na różne sposoby świata bez 

Boga, bez Jego miłości, bez Jego 

miłosierdzia i bez Jego przykazań.  

 

Idea Dnia Papieskiego narodziła się po 
pielgrzymce św. Jana Pawła do Polski 
w 1999 r.  
 Seminaria naukowe i panele dyskusyjne, 

których tematem jest nauczania Jana 
Pawła II. 

 Dzień duchowej łączności z Ojcem 
Świętym i modlitwy w Jego intencji.  

 Nagrody TOTUS wręczane corocznie są 
docenieniem dorobku i skutecznego 
promowania osób oraz instytucji, których 
działalność przyczynia się do podkreślenia 
wartości wpisanych w człowieka. 

 Koncert – najważniejsze wydarzenie 
artystyczne Dnia Papieskiego. 

 Publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem: 
Dzielmy się miłością. Środki przeznaczone 
są na fundusz stypendialny Fundacji. 

 
Wyślij SMS „Pomoc” pod nr 74 265 (4,92 zł z VAT),  

zadzwoń 704 407 401 (4,99 zł z VAT) lub wpłać 

na konto fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: 

81 1320 1104 2979 6023 2000 0001 

 

 Bracia i siostry,  
nie lękajcie się chcieć świętości!  
Nie lękajcie się być świętymi!  
Uczyńcie (…) nowe tysiąclecie  
erą ludzi świętych!. 

Jan Paweł II,  

homilia podczas kanonizacji bł. Kingi, 1999 



  

  
W KATEGORII  
„Osiągnięcia w dziedzinie kultury 
chrześcijańskiej” 
Ernest Bryll - Wybitny poeta i pisarz. 
Stanisław Niemczyk –  architekt.  
Twórca niezwykłych kościołów.  
W KATEGORII 
 „Propagowanie nauczania Św. Jana Pawła II” 
Miasto Nowy Targ - podtrzymywaniem więzi, 
jakie łączyły miasto ze Św. Janem Pawłem II. 
Rodzina Szkół im. Jana Pawła II 
Norbert Szczepański – Dyrektor Centrum Myśli 
Jana Pawła II. 
Aleksandra Zapotoczny – Redaktor Totus Tuus. 
Instytut Papieża Jana Pawła II.  

  

NOMINOWANI DO NAGRÓD TOTUS 2014 

Pomoc skierowana jest przede wszystkim dla 
uczniów szkół gimnazjalnych lub 
ponadgimnazjalnych i towarzyszy młodemu 
człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia aż do 
ukończenia studiów, o ile spełnia on określone 
kryteria regulaminowe: 
- średnia ocen - minimum 4,8,  
- pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców,  
- trudna sytuacja finansowa.  
 
JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ? 
By móc aplikować o stypendium Fundacji, należy 
zgłosić się do księdza koordynatora, który 
dysponuje formularzami wniosków o stypendium 
i poprowadzi przez wszystkie formalności.  
 

POMOC STYPENDIALNA – ŻYWY POMNIK 

W KATEGORII  
„Promocja człowieka, praca charytatywna 
i edukacyjno-wychowawcza” 
Fundacja „Światło” z Torunia prowadzi zakład dla 
osób dorosłych w śpiączce. 
Helena Pyz – misjonarka troszcząca się o chorych 
na trąd w Indiach.  
Prof. Zbigniew Chłap - przewodniczący 
Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”.  
W KATEGORII „TOTUS medialny dla 
upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli 
w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II 
w mediach” 
Zespół twórców serialu „Ranczo”. 
Radio Warszawa - rozgłośnia katolicka.  
Zespół twórców Telewizji Polskiej i Polskiego 
Radia - przygotowujący i realizujący uroczystości 
kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II. 
Portal Deon.pl – portal otworzony przez 
Towarzystwo Jezusowe oraz Wydawnictwo WAM.  

Nie ma drugiej organizacji pożytku publicznego 
w Polsce, która po 14 latach działania zasiliłaby 
rynek pracy tysiącami absolwentów 
najlepszych szkół wyższych w Polsce i na 
świecie - ludzi z małych miejscowości, którzy 
bez jej wsparcia być może nigdy nie 
rozpoczęliby studiów.  
W 2013 roku Fundacja  Dzieło Nowego 
Tysiąclecia przyznała stypendium tysięcznemu 
już studentowi w Polsce.  Łącznie jest ich już 
1023 (spośród 2500 wszystkich Stypendystów). 
Studiują na 55 kierunkach na uczelniach 
w całym kraju i za granicą. 
Środki na stypendia uzyskiwane są przede 
wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie 
Dnia Papieskiego. Wolontariusze prowadzą 
kwestę kościelną w polskich i zagranicznych 
parafiach oraz publiczną na ulicach miast. Na 
Fundację można też odpisać 1% podatku oraz 
przekazać darowiznę od organizacji i osób 
indywidualnych. Więcej informacji na: www.dzielo.pl 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- w poniedziałek wspomnienie św. bł. Honorata Koźmińskiego, 

 - w środę wspomnienie św. Teresy z Avila, 

- w czwartek wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, 

             - w piątek św. Ignacego Antiocheńskiego, 

                    - w sobotę święto św. Łukasza 

                         Ewangelisty. 

W LITURGII  
BIEŻĄCEGO  
TYGODNIA 
 

 

OGŁOSZENIA 
PARAFIALNE  

Parafia św. Mikołaja  w Grójcu 
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65 
E-mail:  sw.mikolaj.grojec@gmail.com 
 

 
 
 
  

 

 

REDAKCJA 
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu 

kontakt do redakcji: nikolaus.grojec@gmail.com

STRONA INTERNETOWA 
www.mikolaj.grojec.eu
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            1. Obchodzimy dzisiaj XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II –   
           Świętymi Bądźcie”. Po każdej Mszy św. przed kościołem będzie  
         przeprowadzona zbiórka do puszek na stypendia edukacyjne dla  
       zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Za składane ofiary składamy  
       serdeczne Bóg zapłać. 
      2. Modlitwa jest najcenniejszym darem, który możemy ofiarować za naszych  
    bliskich zmarłych. Możemy już  w zakrystii lub kancelarii zgłaszać   
   wypominki roczne lub jednorazowe. W wypominkach rocznych w każdy  
  pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17 czytamy imiona zmarłych  
  natomiast o godz. 18.00  odprawiana jest Msza św. W wypominkach    
 jednorazowych przez cały miesiąc listopad w dzień powszedni o godz. 17.30, 
 a  w niedzielę o 18.30 będziemy modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia 
wyczytując imiona zmarłych polecanych w modlitwie. 
3. Można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2015. Modlitwa z racji  
  rocznicy ślubu, urodzin czy też w różnych naszych potrzebach, a także  
  w intencji  zmarłych jest najwspanialszym darem duchowym dla tych, których    
   polecamy Bogu w Eucharystii. Jest także możliwość zarezerwowania terminu   
    zawarcia   związku małżeńskiego w przyszłym roku. Przyjmowanie intencji   
    mszalnych oraz rezerwacje terminów ślubów w zakrystii lub kancelarii  
      parafialnej. 
        4. We wtorek 14 października przypada Święto Edukacji Narodowej 
            – Dzień  Nauczyciela. Zapraszamy  dyrekcję, nauczycieli i pracowników    
            szkół i przedszkoli na Mszę św. o godz. 18.00. 
             5. Rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla  
                   młodzieży z klas III gimnazjum. Pierwsze spotkanie będzie w piątek  
                      17 października o godz. 19.00 w kościele.  

                             6. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:  
                             - śp. Mirosław Dzięgielewski, 
                                  - śp. Marianna Lewandowska, 
                                        - śp. Ewa Błaszczykowska. 
 

  
                                        
  
 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo  
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.  

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów. 

 

KONTO  
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3  
17912800022001000002730001 

 

MSZE ŚWIĘTE 
W DNI POWSZEDNIE: 
6.30, 7.30, 18.00 
W NIEDZIELE: 
6.30, 8.00 
9.30 - dla młodzieży,  
Msza zbiorowa 
11.00 - dla dzieci 
12.30 - suma za parafian 
17.00, 19.00 
RÓŻANIEC 
w dni powszednie: 
dla dzieci  
- o godz. 17.15,  
dla dorosłych -  
po Mszy św.  
o godz. 18.00 
w niedziele o godz. 18.15 
 KANCELARIA CZYNNA  
OD PONIEDZIAŁKU 
 DO PIĄTKU 

- od 8.30 do 10.00 
- od 16.00 do 17.30 

mailto:sw.mikolaj.grojec@gmail.com
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