TYGODNIK PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU

Ewangelia niedzielna
Czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy Pan domu przyjdzie

I NIEDZIELA ADWENTU, ROK B
I tydzień psałterza
30 XI 2014, nr 9 (2014)
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7
Ps 80, 2-3, 15-16.18-19; 1 Kor 1, 3-9
Mk 13, 33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak
z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie
o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu
kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam
mówię, mówię wszystkim: «Czuwajcie!»".

KOMENTUJE KS. PAWEŁ OLEJARZ
Przeżywamy rozmaite oczekiwania: na pełnoletniość, na
umówione spotkanie, na pensję, na autobus, na wizytę u lekarza.
Całe nasze życie składa się z niezliczonych oczekiwań. Czy pośród
nich jest również oczekiwanie na spotkanie z Bogiem? Czy
naprawdę pragnę spotkania z Bogiem twarzą w twarz u kresu
mojego życia?
Adwent to czas budzenia w sobie tęsknoty za Bogiem, czas
czekania na spotkanie z Nim „w dniu ostatnim”, do którego
powinienem dorastać umocniony Ewangelią. Mam więc - jak owi
słudzy ewangeliczni - czuwać, aby Pan przyszedłszy, nie zastał
mnie śpiącego, czyli zajętego swoimi małymi sprawami,
praktycznie niezdolnego do widzenia problemów i spraw
najważniejszych, decydujących o moim zbawieniu lub potępieniu.
Czekanie i czuwanie to przewodnie idee adwentu. Niech staną się
one tematem osobistej refleksji i treścią ufnej modlitwy
o pogłębienie oraz ożywienie mojej wiary, wiodącej mnie po
drogach tej ziemi do szczęśliwej wieczności.

Rorate caeli desuper…
Chyba
nie
trzeba
nikomu
udowadniać, że słowo Adwent
w Polsce kojarzy się głównie
z roratami. I dobrze! Tradycja
prawie
tak
stara,
jak
chrześcijaństwo
na
ziemiach
polskich, a na pewno ma za sobą
800
lat
udokumentowane
w kronikach. Ale zacznijmy od
początku.
Data obchodzenia świąt Wielkanocnych i okresu
Wielkiego Postu ustalona jest już III w., również
pierwsze wzmianki o obecnie znanej dacie Bożego
Narodzenia pochodzą z III w., a pierwowzory
Adwentu odnajdujemy w źródłach pochodzących
z liturgii gallikańskiej z IV w. Ówczesny Adwent był to
okres wzorowany na Wielki Poście. Zarówno czas
trwania jak i charakter - ascetyczny i pokutny.
Zaczynał się 11 listopada (wspomnienie św. Marcina)
i obowiązywał w poniedziałki, środy i piątki.
W liturgii rzymskiej okres przygotowania do
Narodzenia Pańskiego pojawia się w VI w. i jest
czasem radosnego przygotowania do świętowania
tej ważnej uroczystości.
Od czasów papieża, św. Grzegorza Wielkiego
(VI/VII w.) Adwent w Rzymie ma 4 tygodnie i jest to
czas bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na
obchodów
pamiątki
historycznego
przyjścia
Chrystusa. Wpływ liturgii gallikańskiej nie pozostał
jednak niezauważony i około IX w. Adwent
ugruntowuje swój podwójny charakter. Pierwsza
jego cześć - do 17 grudnia - to okres
eschatologiczny, kładący nacisk na przygotowanie
na powtórne przyjście Jezusa. Czas od 17 grudnia,
aż do Uroczystości Narodzenia Pańskiego to okres
bezpośredniego przygotowania do radości Świąt
Bożego Narodzenia. Wpływu liturgii gallikańskiej
dopatrujemy się jeszcze w podobnym jak w Wielkim
Poście, fioletowym kolorze szat liturgicznych oraz
braku śpiewu "Chwała na wysokości", który powstał
jako kolęda śpiewana uroczyście w mszach
papieskich
podczas
obchodów
Uroczystości
Narodzenia Pańskiego już na początku IV wieku.
Dodatkowy charakter drugiej część Adwentu został

podkreślony użyciem tzw. Wielkich antyfon "O",
których teksty są wzorowane na Starym
Testamencie: O Sapientia (Mądrości); O Adonai
(Panie); O radix (Korzeniu); O clavis (Kluczu Dawida);
O oriens (Wschodzie); O rex (Królu); O Emmanuel.
Pierwsze litery tych antyfon, poczynając od ostatniej
do pierwszej, tworzą zawołanie: "ero cras" - jutro
przybędę. Antyfony znalazły swoje miejsce w Liturgii
Godzin jako wezwania przed Magnificat w modlitwie
wieczornej, a także w skróconej formie jako wersety
przed Ewangelią w ostatnim tygodniu Adwentu. Tak
ukształtowana forma Adwentu zachowała się, aż do
dzisiaj, a teksty Liturgii Słowa ukazują postacie
Starego i Nowego Testamentu, które bezpośrednią
łączą się z wydarzeniem narodzin Jezusa Chrystusa:
Izajasz, Jan Chrzciciel oraz Maryja.
Wróćmy teraz do najbardziej znanego nam zwyczaju
adwentowego - rorat. Roraty znany były w Europie
zanim Polska przyjęła Chrzest, co nie przeszkadzało
wcale w tym, aby już w XIII wieku stały się
powszechnym i dobrze wszystkim znanym
zwyczajem. Natomiast na wiek XVI przypada okres
największej popularności rorat. Są one odprawiane
nie tylko w okresie Adwentu, ale np. w kaplicy
królewskiej na Wawelu raz w tygodniu przez cały
rok, tam też właśnie powstaje najbardziej znana
kapela rorantystów. Z roratami nieodłącznie
związana jest symbolika światła. Dawnej, we
wspomnianej już Katedrze Wawelskiej, sam król
przynosił pięknie udekorowaną świecę i stawiał ją na
najwyższym lichtarzu, podobnie swoje świece
przynosili przedstawiciele wszystkich ówczesnych
stanów społecznych. Obecnie podczas rorat zapala
się świece zwaną roratką, symbolizującą Maryję.
Z grona tak wielu aspektów liturgicznych Adwentu
pozostaje na pewno jeszcze jeden, którego nie
sposób nie zauważyć. Mniej więcej w połowie
Adwentu tj. w III niedzielę Adwentu, zwana
niedzielą Gaudete (od słów antyfony na wejście:
"Gaudete in Domino" - "Radujcie sie w Panu") kolor
szat liturgicznych może być w tym dniu wyjątkowy,
bo różowy. Symbolizuje on radość w czasie
umartwienia i pokuty. Inny taki "przypadek"
w liturgii jest tylko w IV niedzielę Wielkiego Postu,
tzw. Niedzielę Laetare.
Damian Ostrowski

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA
W przyszłą niedzielę 7 grudnia
pragniemy zaprosić na
Rekolekcje Adwentowe.
Nauki rekolekcyjne w niedziele
będą głoszone na każdej Mszy św.,
a następnie
w poniedziałek 8 i we wtorek 9 grudnia
o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30 dla dzieci,
18.00 i 19.30.
Rekolekcje poprowadzi znany
duszpasterz młodzieży
ks. Andrzej Pawlak z Warszawy.
Prosimy o zaproszenie
na ćwiczenia rekolekcyjne
swoich, bliskich, przyjaciół i znajomych.

Nasza parafia we współpracy
z Miejsko Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Grójcu
PRZYGOTOWUJE PACZKI
dla dzieci z ubogich rodzin.
Od dzisiejszej niedzieli
będzie można włączyć się
w dzieło pomocy zatytułowane
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”.
Każdy z nas może otrzymać aniołka
z imieniem i wiekiem dziecka,
dla którego przygotuje świąteczną paczkę.
Aniołki znajdują się przy bocznym ołtarzu.
Paczki prosimy przynosić do zakrystii
do 14 grudnia
na świątecznej paczce należy
w widocznym miejscu wpisać
numer znajdujący się na aniołku.
Zachęcamy do włączenia się
w dar serca okazany dzieciom.

Od Adwentu rozpoczniemy w naszej parafii wizytę
duszpasterską zwaną kolędą. Jest to czas wspólnej
modlitwy, błogosławieństwa domu oraz spotkania i
rozmowy z duszpasterzami. Nowych mieszkańców
lub tych, którzy chcieliby po raz pierwszy zaprosić
księdza, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub
kancelarii. Kolędę rozpoczynamy od poniedziałku
do piątku od godz. 16.00, a w soboty od godz. 9.00.

PLAN KOLĘDY
1-4 grudnia 2014
PONIEDZIAŁEK, 1 grudnia
od godz. 16.00
Lisówek – 1 ksiądz
Maciejowice – od nr 2 do 17 – 1 ksiądz
Maciejowice – od nr 18 do 32 – 1 ksiądz
WTOREK, 2 grudnia
od godz. 16.00
Marianów – 1 ksiądz
Janówek – 2-21 – 1 ksiądz
Janówek – 22- 32 – 1 ksiądz
ul. Poświętne – 1- 40 (bez nr 17a) – 1 ksiądz
ŚRODA, 3 grudnia
od godz. 16.00
Mieczysławówka –18-27 – 1 ksiądz
Mieczysławówka – pozostałe nr-y – 1 ksiądz
ul. Ks. Piotra Skargi – 1- 21/4 – 1 ksiądz
ul. Ks. Piotra Skargi pozostałe nr-y – 1 ksiądz
CZWARTEK, 4 grudnia
od godz. 16.00
ul. Poświętne 17 A – 1 ksiądz
ul. Szkolna – 1 ksiądz
ul. Szkolna – bloki 8 i 10 – 1 ksiądz
ul. Szkolna – bloki 12 i 12 A – 1 ksiądz
Prosimy o samochody na godz. 15.45, które zawiozą
księży na kolędę do miejscowości poza Grójcem.
W czasie kolędy kancelaria parafialna
po południu będzie nieczynna.

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

OGŁOSZENIA
PARAFIALNE

STRONA INTERNETOWA

30 listopada 2014

www.mikolaj.grojec.eu

I NIEDZIELA ADWENTU

MSZE ŚWIĘTE

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent jest to czas pobożnego i radosnego
oczekiwania na podwójne przyjście Jezusa Chrystusa. Adwent jest okresem
W DNI POWSZEDNIE:
przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, pierwszego przyjścia Chrystusa do
6.30, 7.30, 18.00
ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa na
W NIEDZIELE:
końcu czasów.
2. W Adwencie od poniedziałku do soboty zapraszamy na Roraty – Msze św. ku czci Matki
6.30, 8.00
Bożej, które będą odprawiane o godz. 6.30.
9.30 - dla młodzieży,
3. W najbliższą sobotę 6 grudnia będziemy przeżywać uroczystość św. Mikołaja biskupa –
Msza zbiorowa
11.00 - dla rodzin z dziećmi patronalne święto naszego kościoła i parafii – odpust parafialny. Zapraszamy na uroczystą
Mszę św. odpustową w sobotę o godz. 12.00. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię
12.30 - suma za parafian wygłosi ks. dr Adam Jaczewski. Pozostałe Msze św. o godz. 6.30, 7. 30 i 18.00.
17.00, 19.00
4. Również w sobotę 6 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00 schola młodzieżowa z naszej
WYPOMINKI ROCZNE parafii zaprasza na Akatyst ku czci Bogurodzicy. Akatyst jest uważany za jeden z najstarszy
Msza św. w każdy
hymnów Maryjnych typowy dla kościołów wschodniego chrześcijaństwa, którego treścią
I poniedziałek miesiąca
jest pochwała Jezusa, Matki Bożej i świętych. Szczegółowe informacje można przeczytać na
o godz. 18.00
plakatach w gablotach przed kościołem.
RORATY
5. Zwyczajem lat ubiegłych Pan organista będzie rozwoził poświęcony opłatek po wioskach
Od poniedziałku do soboty należących do naszej parafii. Natomiast parafianie z Grójca mogę otrzymać opłatek
o godz. 6.30
w zakrystii po każdej Mszy św. Nabywanie opłatka w kościele jest wyrazem naszej łączności
KORONKA DO BOŻEGO ze wspólnotą parafialną.
6. Od najbliższego czwartku 4 grudnia zapraszamy na comiesięczne adoracje
MIŁOSIERDZIA
Najświętszego Sakramentu. W każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św.
piątek - godz. 18.00
wieczornej do godz. 21.00 będziemy modlić się w intencji kapłanów oraz powołań
KANCELARIA CZYNNA kapłańskich i zakonnych.
7. Już dziś zapraszamy na KATECHEZY DLA DOROSŁYCH. To cykl konferencji formacyjnych
OD PONIEDZIAŁKU
skierowanych ku pogłębieniu wiary i znajomości nauki Kościoła. W każdy II czwartek
DO PIĄTKU
miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Najbliższe spotkanie będzie 11 grudnia w kościele.
- od 8.30 do 10.00
8. W najbliższym tygodniu 5 grudnia przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza św.
- od 16.00 do 17.30
wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź podczas każdej
Mszy św. Dzieci zapraszamy na spowiedź od godz. 16.00 i na Mszę św. o godz. 16.30.
KONTO
9. W pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy naszych chorych zamieszkałych
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
na terenie naszej parafii. Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy
w zakrystii lub kancelarii.
17912800022001000002730001
10. Spotkanie wspólnoty Rodziny Radia Maryja w piątek 5 grudnia po
REDAKCJA
Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
11. W sobotę 6 grudnia po Mszy św. o godz. 7.30 nabożeństwo
z racji pierwszej soboty miesiąca.
kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com

W LITURGII
BIEŻĄCEGO
TYGODNIA

wspomnienie
św. dzieci
Franciszka
16. - w środę
Zapraszamy
rodziców
z klasKsawerego,
II, które przygotowują się do I Komunii św., na
we
czwartek
wspomnienie
św.
Barbary,
spotkanie w środę 3 grudnia o godz. 19.00 w kościele.
- w sobotę uroczystość św. Mikołaja, biskupa –
patrona naszej
parafii.
17.
Od Adwentu rozpoczniemy
w naszej
parafii wizytę duszpasterską zwaną kolędą.
Jest to czas wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu oraz spotkania i rozmowy z
duszpasterzami. Nowych mieszkańców lub tych, którzy chcieliby po raz pierwszy zaprosić
księdza, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii. Kolędę rozpoczynamy od
poniedziałku do piątku od godz. 16.00, a w soboty od godz. 9.00.
W trakcie trwania kolędy kancelaria nie będzie czynna popołudniami.

DRUK
GAZETY

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

