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Ewangelia niedzielna
Jan Chrzciciel przygotuje drogę Panu
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Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie,
Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza:
"Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni:
«Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego»".
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do
niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece
Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem
leśnym. I tak głosił: "Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem
Świętym".

KOMENTUJE KS. KAMIL FALKOWSKI
Przygotujcie drogę. Bez dobrej drogi, trudno dojechać
do celu, a na pewno trwa to o wiele dłużej niż
normalnie. Gdy zaczynamy prostować drogę, Jezusowi
łatwiej do nas przyjść. Natomiast my dostrzegamy, że
droga do Boga nie jest aż tak skomplikowana; że
przykazania to nie są kłody rzucane nam pod nogi, ale
raczej strzałki wskazujące cel wędrówki; że życie
duchowe (modlitewne) nie jest przeznaczone dla
gigantów oderwanych od rzeczywistości, ale dla
prostych wiernych. Niepojęta łaska Jego wciąż nas
dosięga...

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
Wspomnienia z pielgrzymki do grobu Świętego Jana
Pawła II, która odbyła się w dniach 13-18.10.2014 r.
Dzień 1. Rozpoczęliśmy Mszą św. w naszym kościele,
sprawowaną przez księdza Pawła w intencji udanej
pielgrzymki i szczęśliwego powrotu. Następnie udaliśmy
się na lotnisko w Warszawie, skąd wyruszyliśmy w podróż
(przyp. dla niektórych podróż marzeń ). W Rzymie
czekała na nas nasza „pilotka” pani Ola. Nie tracąc czasu
od razu pojechaliśmy do Castel Gandolfo, letniej
rezydencji papieży. Kolejnym punktem był przejazd do
hotelu w malowniczo położonej miejscowości - Frascati.
Dzień 2. Pierwszym punktem zwiedzania Rzymu były
Katakumby św. Kaliksta, miejsce spotkań i pochówku
chrześcijan, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji
zmarłych z naszych rodzin. Następnie udaliśmy się do
Muzeów Watykańskich, będących zbiorem dzieł sztuki map, obrazów, rzeźb, komnat, całych we freskach,
gromadzonych przez kolejnych papieży. Ogromne
wrażenia robi słynna Kaplica Sykstyńska z freskami
Michała Anioła. Z muzeów przeszliśmy na Plac Św. Piotra,
który jest naprawdę ogromny. Oczywiście pamiątkowe
zdjęcia! Następnie weszliśmy do Bazyliki Św. Piotra, której
wnętrze zapiera dech. W naszej pamięci głęboko utkwiło
odwiedzenie grobu Świętego Jana Pawła II, krótka
modlitwa i radość ze znalezienia się w tym wyjątkowym
miejscu.
Dzień 3. Najważniejszy dzień naszej pielgrzymki audiencja generalna u Ojca Świętego. Bardzo wcześnie
rano stawiliśmy się w komplecie na Placu Św. Piotra, gdzie
w sektorze (z miejscami siedzącymi ) czekaliśmy na
spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Naszym oczom
w oddali ukazał się „papamobile”. Ojciec Święty objechał
plac, pozdrawiając i błogosławiąc zgromadzonych. Na
koniec wspólnej modlitwy wszyscy obecni na Placu Św.
Piotra, z Ojcem Świętym, odśpiewali Pater Noster (Ojcze
Nasz). Po audiencji przeszliśmy do Bazyliki Matki Bożej
Większej na Mszę św. Bazylika jest jedną z czterech bazylik
papieskich. Następnie udaliśmy się na Święte Schody,
przywiezione z Jerozolimy przez św. Helenę. Wolno po nich
wchodzić tylko na kolanach i większość z nas tak je
pokonała. Obejrzeliśmy katedrę biskupa Rzymu, czyli
Bazylikę Św. Jana na Lateranie. Była ona częścią rezydencji
papieży od 313 roku.

Dzień 4. Rozpoczęliśmy od Mszy św. i zwiedzania Bazyliki
Św. Pawła za Murami, wpisanej na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, jednej z czterech bazylik papieskich,
miejsca pochówku św. Pawła. Następnie udaliśmy się na
Forum Romanum, stanowiące główny religijny, towarzyski
i polityczny ośrodek starożytnego Rzymu. Spacerem przez
Plac Wenecki dotarliśmy do Koloseum, amfiteatru, na
którym odbywały się walki gladiatorów. Koloseum było
także miejscem mordów chrześcijan. Kolejnym punktem
była barokowa część Rzymu: Schody Hiszpańskie,
Fontanna di Trevi (w renowacji ), Panteon, miejsce
poświęcone bogom rzymskim i jedna z najlepiej
zachowanych budowli z czasów starożytnego Rzymu.
Dzień 5. Cały dzień spędziliśmy w Asyżu, miejscu narodzin
św. Franciszka i św. Klary. Odbywają się tu
zapoczątkowane przez Jana Pawła II Światowe Dni Modlitw
o Pokój. Zwiedziliśmy Katedrę św. Rufina (miejsce chrztu
św. Franciszka) i Bazylikę św. Klary. W Bazylice św.
Franciszka uczestniczyliśmy w Mszy św., a następie
nawiedziliśmy znajdujące się tam relikwie świętego.
Udaliśmy się do Kościoła Św. Damiana, które uznawane
jest za kolebkę zakonu klarysek, którego opoką stała się
św. Klara.
Następnie przejechaliśmy do Bazyliki Santa Maria degli
Angeli (Matki Bożej Anielskiej) z odbudowaną przez św.
Franciszka (własnymi rękami) kaplicą, zwaną Porcjunkulą.
Przy bazylice znajduje się Ogród Różany, w którym rosną
róże pozbawione kolców.
Dzień 6. Ostatni poranek w Wiecznym Mieście. Po
śniadaniu przejechaliśmy na lotnisko im. Leonarda da
Vinci, skąd wylecieliśmy do Warszawy. Zmęczeni, ale
szczęśliwi z tego, że otrzymaliśmy szansę przeżycia czegoś
naprawdę niezwykłego, dotarliśmy do Grójca, gdzie czekali
na nas nasi najbliżsi.
Nasza pielgrzymka była krótka, ale niezapomniana, tym
bardziej, że Rzym, Asyż i Watykan zachwycają na każdym
kroku.
„I my tam byliśmy, wino i miód piliśmy,
a co zobaczyliśmy w krótkich słowach opisaliśmy”.
P.S.
Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy
przyczynili się do zorganizowania pielgrzymki do grobu
Świętego Jana Pawła II, zwłaszcza naszemu przewodnikowi
duchowemu księdzu Pawłowi. Dziękujemy - uczestnicy
pielgrzymki…
Dorota Szyszka

WIZYTA DUSZPASTERSKA
PLAN KOLĘDY
10-13 grudnia 2014
ŚRODA, 10 grudnia
NIEDZIELA,
7 grudnia

PONIEDZIALEK,
8 grudnia

•Nauki rekolekcyjne
w niedziele będą głoszone
na każdej Mszy św.,

od godz. 16.00

• 6.30, 8.00, 10.00,
16.30 dla dzieci, 18.00 i 19.30.

od godziny 19 00

ul. Laskowa 2A i ul. Sybiraków (domki) – 1 ksiądz
ul. Sybiraków 2/8 ( blok ) – 1 ksiądz
ul. Bankowa (numery parzyste) – 1 ksiądz
ul. Bankowa (numery nieparzyste) – 1 ksiądz
ul. Bankowa 1 (blok) – 2 księży
CZWARTEK, 11 grudnia

WTOREK,
9 grudnia

• 6.30, 8.00, 10.00,
16.30 dla dzieci, 18.00 i 19.30.

od godz. 16.00

ul. Urocza, ul. Relaksowa, ul. Pogodna – 1 ksiądz
ul. Zdrojowa i ul. Źródlana – 1 ksiądz
ul. Okrężna i ul. Cicha – 2 księży
Od godziny 18 30:

ul. Zdrojowa 13 A (blok) – 3 księży
PIĄTEK, 12 grudnia
od godz. 16.00

Nasza parafia we współpracy
z Miejsko Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Grójcu
PRZYGOTOWUJE PACZKI
dla dzieci z ubogich rodzin.
Zachęcamy do włączenia 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.

ul. Laskowa (domki) – 1 ksiądz
ul. Laskowa 2 (blok) – 1 ksiądz
ul. Laskowa 2B (blok) – 1 ksiądz
ul. Laskowa 4 (blok) – 1 ksiądz
SOBOTA, 13 grudnia
od godz. 9.00

Cierniówka I – ul. Kobylińska – 1 ksiądz
Cierniówka II – ul. Armii Krajowej (od 50 do 66),
ul. Niecała, ul. Wąska, ul. Cierniówka, ul. Armii
Krajowej (od 61 do 62 ) – 1 ksiądz
Cierniówka III – ul. Królowej Bony i ul. Królowej
Jadwigi – 1 ksiądz
PONIEDZIAŁEK 15.12.
Od godziny 16 00:

ul. Laskowa 6A (blok) – 1 ksiądz
ul. Laskowa 13B (blok) – 2 księży
ul. Szpitalna – 1 ksiądz
Od godziny 17 30:

ul. Zatylna 5 – 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

7 grudnia 2014

www.mikolaj.grojec.eu

II NIEDZIELA ADWENTU

MSZE ŚWIĘTE

1. W Adwencie od poniedziałku do soboty zapraszamy na Roraty – Msze św. ku czci
Matki Bożej, które będą odprawiane o godz. 6.30.
W DNI POWSZEDNIE:
2. Dzisiaj po sumie w I Niedzielę miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu.
6.30, 7.30, 18.00
3. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, jak co roku zachęcamy, aby
W NIEDZIELE:
stół wigilijny oświetlała świeca z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece Caritasu
można kupić w naszym parafialnym sklepiku. Dochód z zakupionych świec przeznaczony jest
6.30, 8.00
na cele charytatywne prowadzone przez Caritas.
9.30 - dla młodzieży,
5. Zwyczajem lat ubiegłych Pan organista będzie rozwoził poświęcony opłatek po wioskach
Msza zbiorowa
11.00 - dla rodzin z dziećmi należących do naszej parafii. Natomiast parafianie z Grójca mogę otrzymać opłatek w zakrystii
po każdej Mszy św. Nabywanie opłatka w kościele jest wyrazem naszej łączności ze wspólnotą
12.30 - suma za parafian parafialną.
17.00, 19.00
6. Z wielką radością informujemy, że w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia
WYPOMINKI ROCZNE w Krakowie nastąpi rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Piotra Skargi, kapłana
Msza św. w każdy
pochodzącego z naszej parafii, trwale obecnego w pamięci narodu i Kościoła.
I poniedziałek miesiąca
7. Nasza parafia we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grójcu
o godz. 18.00
przygotowuje paczki dla dzieci z ubogich rodzin. Od dzisiejszej niedzieli będzie można włączyć się
RORATY
w dzieło pomocy zatytułowane „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Każdy z nas może otrzymać
Od poniedziałku do soboty aniołka z imieniem i wiekiem dziecka, dla którego przygotuje świąteczną paczkę. Aniołki znajdują
o godz. 6.30
się przy bocznym ołtarzu. Paczki prosimy przynosić do zakrystii do 14 grudnia na świątecznej
KORONKA DO BOŻEGO paczce należy w widocznym miejscu wpisać numer znajdujący się na aniołku. Zachęcamy do
włączenia się w dar serca okazany dzieciom.
MIŁOSIERDZIA
8. Zapraszamy na katechezy dla dorosłych. To cykl konferencji formacyjnych skierowanych ku
piątek - godz. 18.00
pogłębieniu wiary i znajomości nauki Kościoła. W każdy drugi czwartek miesiąca po Mszy św.
KANCELARIA CZYNNA o godz. 18.00. Najbliższe spotkanie będzie 11 grudnia w kościele.
9. Przed Kościołem odbywa się Kiermasz Bożonarodzeniowy prac wykonanych przez osoby
OD PONIEDZIAŁKU
niepełnosprawne, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy parafii Miłosierdzia
DO PIĄTKU
w Grójcu. Dochód ze sprzedaży prac jest przeznaczony na zakup materiałów do terapii
- od 8.30 do 10.00
osób niepełnosprawnych.
- od 16.00 do 17.30
10. Rozpoczęliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Jest to czas
wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu oraz spotkania i rozmowy
KONTO
z duszpasterzami. Nowych mieszkańców lub tych, którzy chcieliby po raz pierwszy
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
zaprosić księdza, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii.
11. W kiosku parafialnym możemy nabyć tygodniki katolickie „Gościa
17912800022001000002730001
Niedzielnego” i „Niedzielę”.
REDAKCJA
21. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
śp. Mateuszek Grotek.śp. Marianna Pakuła, śp. Walenty Wyleżuch.
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek….
kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com

W LITURGII
BIEŻĄCEGO
TYGODNIA

DRUK
GAZETY

- w poniedziałek
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP,
- w sobotę
wspomnienie św. Łucji.

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

