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Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
"Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi
i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego
zdolności, i odjechał.
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa
otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze
swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć
talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem».
Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do
radości twego pana».
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty , mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa
talenty zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię
postawię: wejdź do radości twego pana».
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam,
gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto
masz swoją własność». Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem,
i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym
z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów».
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co
ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".

KOMENTUJE KS. KAMIL FALKOWSKI
Otrzymane dary są bardzo hojne. Talent, jako waluta, to około 34 kg złota
lub srebra. Ile wart jest talent mojej osobowości i umiejętności, który
otrzymuję, aby się rozwijać ku dobru? Są dwa scenariusze, równie
prawdopodobne: przyjąć i skorzystać z niego lub tylko pozornie przyjąć
i tak naprawdę nie wykorzystać. To jest ryzyko, ale jakie opłacalne!
Zobacz hojność Boga, który tyle ci daje: w rodzinie, w szkole, w pracy, we
wspólnocie, wśród rodziny i znajomych, w czasie wolnym i tym, co
uważasz za życiową orkę na polu. Odwagi! Nie bój się inwestować!

Relikwie Jana Pawła II
Rok 2014 obfituje w szereg ważnych wydarzeń dla
Kościoła katolickiego takich jak kanonizacja
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II oraz beatyfikacja
papieża Pawła VI. Dla Polaków to wyjątkowa
radość z wyniesienia na ołtarze Rodaka
i pierwszego papieża Polaka w historii Kościoła.
Dla parafii św. Mikołaja i naszego miasta jest
wielką radością, że w roku kanonizacji relikwie
I stopnia ex Capillis Sancti Joannis Pauli II
zostaną w dniu 19 listopada 2014 roku
uroczyście wprowadzone do kościoła św.
Mikołaja w Grójcu. Przewodniczyć tej
uroczystości będzie Metropolita Lwowski,
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki - osobisty
sekretarz Jana Pawła II. O godz. 18.00 rozpocznie
się uroczyste wprowadzenie relikwii, a następnie
abp
Mieczysław
Mokrzycki
będzie
przewodniczyć Mszy św. dziękczynnej za dar
kanonizacji Jana Pawła II.
Czym są relikwie? Od kiedy zaczął rozwijać się ich
kult i co było tego powodem? Sam termin
"reliquiae" wywodzi się z łaciny i posiada wiele
znaczeń. Najbardziej podstawowe to „resztki” czy
„pozostałości”. Może też oznaczać „dziedzictwo”,
„pamiątki” bądź „potomstwo”. W IV w. św.
Ambroży, biskup Mediolanu, relikwiami nazywał
już m.in. szczątki ciała osoby zmarłej. Obecnie
relikwie można podzielić na kilka grup. Do
pierwszej należy ciało świętego: części jego
układu kostnego, paznokcie czy też włosy. Drugą
grupę relikwii stanowią rzeczy mające
bezpośredni kontakt ze świętym – jego szaty,
modlitewnik, różaniec i inne przedmioty
codziennego użytku. Trzecia zaś grupa to rzeczy,
które miały styczność z relikwią sklasyfikowaną w
grupie pierwszej. Może to być na przykład płótno,
którym otarto część ciała zmarłego.
Źródeł kultu relikwii należałoby szukać
w pierwszych wiekach istnienia chrześcijaństwa.
Był to okres, gdy na członków Kościoła spadały
liczne prześladowania, w konsekwencji czego dla
Niebios rodziły się rzesze świętych męczenników.
Szczątki owych żołnierzy Chrystusa przez pierwsze
trzy wieki pozostawiono w takim stanie, w jakim
zostały złożone do katakumb. Te bowiem były
miejscem nabożeństw celebrowanych przez
pierwszych chrześcijan. Jeszcze w okresie
prześladowań swego rodzaju zwyczajem stawało

się obchodzenie rocznicy śmierci męczennika. Od
około IV w. zmarłych wyznawców Chrystusa
grzebano blisko grobów tych, którzy zginęli za
wiarę. Po edykcie mediolańskim w roku 313, gdy
w Cesarstwie Rzymskim zapanowała wolność
wyznania i ustały wszelkie prześladowania, coraz
popularniejsze stały się pielgrzymki do grobów
świętych męczenników. Chrześcijanin-pątnik
stawał wobec tego, dla którego Jezus był
wszystkim, tego, który nie wyrzekł się wiary
przybijany do krzyża, rozrywany przez dzikie
zwierzęta czy z wolna trawiony przez ogień.
Pielgrzymka do grobu świętego była doskonałą
okazją ku temu, by pokrzepić swą wiarę, by uczyć
się tejże wiary od kogoś, kto szedł za Chrystusem
krok w krok, po drodze usłanej cierniami
i naznaczonej cierpieniem. Z czasem chrześcijanie
zainspirowani słowami: „ujrzałem pod ołtarzem
dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla
świadectwa, jakie mieli” (Ap 6,9), zaczęli
umieszczać ciała męczenników pod ołtarzami.
Zgodnie z myślą św. Augustyna, relikwia stawała
się w ten sposób ołtarzem samego Boga.
Szczególny rozwój kultu świętych dokonał się
w wiekach średnich. Sprzyjały temu bardzo często
trudne warunki życia, epidemie, najazdy
barbarzyńskich ludów. Ludność wówczas szukała
obrońców, chciała zapewnić sobie ochronę od
różnych nieszczęść i chorób. Bóg niejednokrotnie
wydawał się dalekim, surowym i potężnym
władcą. W tej sytuacji zrodził się "popyt" na
relikwie.
Każda
miejscowość
zabiegała
o posiadanie jakiejś relikwii. Spowodowało to ich
dzielenie i poszukiwanie nowych. Wzrosło
znaczenie miejsc, które cieszyły się posiadaniem
ciała męczennika. Sprawiało to, że z kultem
łączono potrzebę pewnej "dotykalności",
cielesnego śladu świętego.
Nadzwyczajne znaczenie relikwii można z całą
pewnością odnotować w okresie wypraw
krzyżowych, a więc w XI i XII w. oraz w późnym
średniowieczu. Epoka ta pozostawiła po sobie
wiele relikwii nie tyle "osobowych", co
"przedmiotowych". Kult relikwii zastąpił kult
świętych. To oddalenie się od źródła świętości od samego Chrystusa, sprawiło w średniowieczu,
że kult świętych relikwii doznał swego rodzaju
przeakcentowania, a nawet przewartościowania.
Ustalenia Soboru Trydenckiego (1545-1563)
znacznie uporządkowały całą materię związaną

z kultem relikwii. Postanowienia soborowe
potwierdziły, że cześć okazywana relikwiom
męczenników i innych świętych jest uprawniona.
Byli oni bowiem za życia żywymi członkami Ciała
Chrystusowego i świątynią Ducha Świętego. Ta
cześć przysparza wiernym wielorakie dobra
duchowe. Konstytucja o liturgii świętej Soboru
Watykańskiego II (1964 r.) w art. 111 potwierdza
tradycję Kościoła, który "ma w poważaniu
autentyczne relikwie Świętych.
Relikwie I stopnia ex Capillis Sancti Joannis
Pauli II to krew lub włosy. Należą one do
najcenniejszych relikwii w Kościele. Tuż przed
śmiercią papieża Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia
2005 roku, w związku z koniecznością badań i na
wypadek ewentualnej transfuzji, została
pobrana jemu krew. Oficjalne oświadczenie
w sprawie pochodzenia krwi złożył Watykan
przed beatyfikacją w 2011 roku. W wydanej
wówczas nocie poinformowano: „W ostatnich
dniach choroby Ojca Świętego personel lekarski
pobierał krew do dyspozycji Centrum Transfuzji
Krwi szpitala Bambino Gesu w celu ewentualnej
transfuzji. (…) Do transfuzji jednak nie doszło,
a krew była przechowywana w czterech małych
pojemnikach” – podkreślono w watykańskim
oświadczeniu. Po beatyfikacji Jana Pawła II krew
znajduje się w specjalnym relikwiarzu
w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych.
W ciągu dziewięciu lat od śmierci Jana Pawła II
jego relikwie trafiły na różne kontynenty i do
wielu krajów. Ponad sto jest w kościołach
i kaplicach w Polsce. Do tego grona dołączy od
19 listopada 2014 roku kościół św. Mikołaja
w Grójcu. Przyjęcie relikwii zobowiązuje nas do
nieustannego dziękowania Bogu za dar życia
i pontyfikat św. Jana Pawła II. Jest to również dla
nas zadanie, abyśmy w swoim życiu naśladowali
Boga zgodnie z hasłem tegorocznego Dnia
Papieskiego „Jan Paweł II - świętymi bądźcie”.
Na uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana
Pawła II do kościoła św. Mikołaja w Grójcu
w dniu 19 listopada 2014 roku o godz. 18.00
SERDECZNIE ZAPRASZA
ks. proboszcz
Zbigniew Suchecki.

METROPOLITA
LWOWSKI
ARCYBISKUP
Mieczysław
Mokrzycki
Urodzony 29 marca 1961 w Majdanie Łukawieckim.
Polski biskup rzymskokatolicki, sekretarz papieski od
1996 do 2007, biskup koadiutor lwowski w latach
2007–2008, arcybiskup metropolita lwowski od
2008, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Ukrainy obrządku łacińskiego.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukawcu
i Cieszanowie uczył się w Państwowym Technikum
Rolniczym w Oleszycach. Po maturze studiował
teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 września 1987
z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego
arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą
w Lubaczowie. W 1991 wyjechał do pracy
duszpasterskiej na Ukrainie. W 1996 uzyskał stopień
naukowy doktora na rzymskim Uniwersytecie
Angelicum. Pracował jako wikariusz parafialny,
sekretarz biskupa, a następnie był urzędnikiem
w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów. W 1996 został osobistym
sekretarzem papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci
w 2005 został sekretarzem papieża Benedykta XVI.
16 lipca 2007 został mianowany arcybiskupem
koadiutorem archidiecezji lwowskiej. Święcenia
biskupie przyjął 29 września 2007 w Watykanie.
Głównym konsekratorem był papież Benedykt XVI,
zaś współkonsekratorami kardynałowie Tarcisio
Bertone i Marian Jaworski. Pełnienie urzędu
arcybiskupa archidiecezji, w związku z przyjęciem
przez Benedykta XVI rezygnacji Mariana
Jaworskiego, rozpoczął 21 października 2008,
natomiast ingres do katedry we Lwowie odbył
22 listopada 2008.

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

STRONA INTERNETOWA
www.mikolaj.grojec.eu

OGŁOSZENIA
PARAFIALNE
16 listopada 2014

MSZE ŚWIĘTE
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W DNI POWSZEDNIE:
1. 19 listopada o godz. 18.00 Metropolita Lwowski arcybiskup
6.30, 7.30, 18.00
Mieczysław Mokrzycki uroczyście wprowadzi relikwie I stopnia św. Jana
W NIEDZIELE:
Pawła II do naszej parafii. Przygotowując się duchowo do tego wydarzenia
6.30, 8.00
od 10 listopada, codziennie przez 9 dni, po Mszy św. wieczornej modlimy się
9.30 - dla młodzieży,
nowenną do św. Jana Pawła II.
Msza zbiorowa
W środę 19 listopada przywitamy relikwie o godz. 18.00 na palcu przed
11.00 - dla rodzin z dziećmi
12.30 - suma za parafian kościołem, a następnie ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczyście
wprowadzi relikwie do świątyni. Po przywitaniu przez przedstawicieli parafii
17.00, 19.00
rozpocznie się uroczysta Msza św.
WYPOMINKI ROCZNE

Prosimy, aby w tym dniu nie parkować samochodów w głównej alei od bramy
wjazdowej do kościoła.
2. Rodziny, które chcą zawierzyć siebie św. Janowi Pawłowi II mogą otrzymać
WYPOMINKI
oprawione relikwie II stopnia. Zainteresowanych zapraszamy do ks. proboszcza.
JEDNORAZOWE
3. Dzisiaj w niedzielę 16 listopada o godz. 16.00 zapraszamy na Koncert Papieski.
Koronka do Bożego
Wystąpi chór Miasta Tarczyna pod dyrekcją Pana Jarosława Praszczałka i opieką
Miłosierdzia
wokalną Pana Jana Zakrzewskiego, Zespół Jazzowy „Nic Innego”, Rafał Gańko –
w dni powszednie o 17.30
trąbka, Karol Gołowicz – saksofon, Jan Jędrzejczak - fortepian, Jakub
w niedziele o 18.30
Bruszewski – gitara basowa i Marcin Adamski - perkusja. W repertuarze
KANCELARIA CZYNNA pieśni patriotyczne i religijne.
OD PONIEDZIAŁKU
4. Jak każdego roku, organizujemy zbiórkę owoców i warzyw dla
DO PIĄTKU
Seminarium Duchownego Warszawie. W najbliższym tygodniu od
- od 8.30 do 10.00
poniedziałku do piątku można składać dary do pomieszczeń obok
- od 16.00 do 17.30
kancelarii przy ul. Worowskiej 1.
W imieniu kleryków dziękujemy za dary.
KONTO
5. Dzisiejsza niedziele jest dniem wyborów samorządowych,
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
prośmy o dary Ducha Świętego dla nas dla nas wszystkich
17912800022001000002730001
głosujących, by nasze wybory były mądre i odpowiedzialne.
REDAKCJA
6. W kiosku parafialnym możemy nabyć tygodniki
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
katolickie „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”.
Msza św. w każdy
I poniedziałek miesiąca
o godz. 18.00

kontakt do redakcji: nikcolaus.grojec@gmail.com

W LITURGII
BIEŻĄCEGO
TYGODNIA

DRUK
GAZETY

- w poniedziałek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej,
- we wtorek wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny,
- w środę wspomnienie św. Salomei,
- we czwartek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego,
- w piątek wspomnienie św. Cecylii.

Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.

ZAPROSZENIA
na chrzest, komunię, ślub. Grójec, ul. Jabłoniowa 8, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl

