
  

  

Dziecię rosło napełniając się mądrością 
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa  
Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy,  
aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 
 "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli również złożyć w  ofierze parę synogarlic 
albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.  
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, 
a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za 
natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić  z Nim według 
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:  
"Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów:  
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela". 
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: 
"Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu".  
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 
siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze 
świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła 
o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.  
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.  
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się  
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 
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Ewangelia niedzielna 
 

KOMENTUJE KS. PAWEŁ OLEJARZ 

T Y G O D N I K  P A R A F I I  Ś W .  M I K O Ł A J A  W  G R Ó J C U  
 

 Syr 3, 2-6. 12-14  
Ps 128, 1-5, Kol 3, 12-21 

Łk 2, 22-40 

 

W centrum Liturgii Słowa dzisiejszej Niedzieli jest rodzina i zasady życia 
domowego. Doświadczenie życia uczy, że gdy gaśnie wiara, to 

automatycznie upada moralność, a wtedy rozpada się także rodzina. 
Tak jest dziś i tak było za czasów proroka Syracydesa, z księgi którego 
pochodzi fragment odczytywanego dzisiaj I czytania.  
Przypomina on i wyjaśnia IV Boże przykazanie. Kto czci Ojca (...) kto 
szanuje Matkę – oddaje cześć Bogu. Wyraża się to również, a może 

przede wszystkim, w opiece nad niedołężnymi rodzicami w podeszłym 
wieku. Kto Im okazuje miłosierdzie, gromadzi skarby zasług przed 
Bogiem i zyskuje odpuszczenie grzechów. 
Niech pytanie o to, jak realizuje IV przykazanie Dekalogu, będzie 

jednym z najważniejszych w moim codziennym rachunku sumienia.  

 
 



 

  
Łatwo powiedzieć: świętuj niedzielę. Jeśli ktoś nie 
ma dobrego wzorca z domu, to jest w kropce. No 
bo co tu robić? Wolne - to wolne!  Łóżka są nie 
zaścielane, dzień spędzony w fotelu  przed 
telewizorem, szybkie jedzenie… i po kłopocie. No 
tak, ale to nie jest świętowanie. 

Do świętowania, jak do wszystkich ważnych spraw, 
trzeba się przygotować. Zaplanować z całą rodziną, 
jak dzień święty ma wyglądać. Najlepiej zacząć już 
w sobotę. Od generalnych porządków, żeby w domu 
było czuć wyjątkową atmosferę. Pachnący wstęp do 
niedzielnego obiadu mile widziany... 
Najważniejszym punktem niedzieli powinna być 
Msza św. Przygotowania do niej rozpoczynamy od 
stroju. Nie chodzi o to, by był najmodniejszy 
i najdroższy, ale wyjątkowy, świąteczny. To 
niezwykle istotne, aby Tata i Mama też byli 
wyjątkowo ubrani. Wtedy dziecko bez zbędnych 
słów zostaje wprowadzone w świąteczny nastrój. 
Przychodzimy na wybraną godzinę, najlepiej chwilę 
wcześniej. Nie, nie po to, by mieć siedzące, ale może 
dziecko będzie chciało o coś zapytać, może trzeba 
mu coś wytłumaczyć! Pamiętajmy, że najlepiej uczy 
przykład, słowa łatwo się zapomina...Nasza postawa 
w czasie Mszy św., zachowanie są ważne. Warto też 
wypracować rodzinne zwyczaje. Może po Mszy św.  
razem pójdziemy na cmentarz, by tam się pomodlić? 
A może na spacer i lody? Byle razem, inaczej niż 
codziennie. 
Niejako przedłużeniem celebracji Eucharystii jest 
w Domowym Kościele rodzinny obiad. Każdy ma 
swoje miejsce przy stole, jemy na odświętnych 
talerzach, może w innym miejscu, niż zawsze..? No 
i obowiązkowo pyszny deser!  A to wszystko na 
pewno nie przed telewizorem.  
To my, rodzice, swoją postawą i zaangażowaniem 
wprowadzamy wyjątkowy nastrój.  
Niedzielne popołudnie - to czas spotkań w gronie 
rodziny, przyjaciół, znajomych. Wspólny wypad do 
kina lub teatru, może spacer. A może kino domowe 
z dobrym filmem? Cokolwiek zdecydujecie, będzie 
dobre, jeśli pozwoli wam pobyć razem i poznać 
lepiej swoich bliskich. 
Nie dajmy się ponieść fali bylejakości i marnowania 
czasu. Czas jest darem Boga i trzeba go 
wykorzystywać, a nie tylko spędzać. Darów Bożych 
nie wolno marnować. Dobrej niedzieli!     

Katarzyna Szczygielska 
 

ROGALIKI DROŻDŻOWE 
 

ciasto drożdżowe: 
na ok. 10-12 rogali 

• 250 ml mleka  
• 40 g świeżych drożdży  
• 100 g cukru  
• 500 g mąki pszennej  
• 80 g miękkiego masła  
• 1 jajko, 1 żółtko 
• szczypta soli  

oraz: 
• powidła, dżem, nutella  
• 1 białko do posmarowania 
• mak, sezam lub inne ziarna do posypania 

Drożdże rozpuszczamy w letnim mleku, 
mieszamy z cukrem i łyżką mąki. Odstawiamy 
zaczyn na ok. 15 min. wyrośnięcia. 
Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy 
wyrośnięty rozczyn, jajko, żółtko, szczyptę soli 
i roztopione masło. Wyrabiamy ciasto, aż 
będzie gładkie. Odkładamy je następnie 
w misce w ciepłe miejsce na ok. 20 - 30 minut 
do wyrośnięcia. Ciasto rozwałkowujemy na 
stolnicy tak, aby miało kształt koła. Nacinamy je 
następnie na 8 trójkątów, na każdy trójkąt 
nakładamy powidła, dżem lub nutellę. 
Następnie zawijamy każdy trójkąt osobno, 
zaczynając od spodu w kierunku wierzchołka. 
Rogale smarujemy rozbełtanym białkiem 
i posypujemy makiem lub sezamem. Układamy 
na blaszce wyłożonej papierem i odstawiamy 
do wyrośnięcia na 10-15 minut.  
Pieczemy w nagrzanym piekarniku ok. 25-30 
min w temperaturze 180 stopni. 
Smacznego! 

KSz 

Świętować, ale jak…? 
 

Słodka, rodzinna niedziela 
 



  

  PLAN KOLĘDY 
2-5 stycznia 2015 

PIĄTEK, 2 stycznia 
od godz. 18.30 

ul. Laskowa 32 (blok) – 1 ksiądz  
SOBOTA, 3 stycznia 
od godz. 9.00 

Grudzkowola nr 1-23 – 1 ksiądz 
Grudzkowola  nr 25-49 – 1 ksiądz 
ul. Lewiczyńska (za obwodnicą) – 1 ksiądz 
PONIEDZIAŁEK 5 stycznia 
Od godziny 16 00: 

ul. Kościelna – 1 ksiądz  
ul. Starostokowa – 1 ksiądz 
Pl. Wolności – 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. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA „TO CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI NAJBARDZIEJ 
POTRZEBNY JEST DO SZCZĘŚCIA” 
 

MGOPS jest instytucją mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i umiejętności. 

Ośrodek Pomocy Społecznej daje możliwości 
skorzystania z pomocy osobom, które znajdują 
się w trudnej sytuacji  - długotrwale 
i przejściowo. Jest to pomoc udzielana 
zarówno w formie finansowej i rzeczowej. 

Równolegle z pomocą wynikającą z ustawy 
o pomocy społecznej, prowadzimy wolontariat 
- we współpracy z różnymi organizacjami, m.in. 
parafiami, urzędami, szkołami i osobami 
indywidualnymi. Dzięki ich  dobrej woli nasi 
beneficjenci mają możliwość uzyskania 
dodatkowego wsparcia w formie paczek 
świątecznych.  

W parafii św. Mikołaja odbywała się akcja „I ty 
możesz zostać świętym Mikołajem”, 
polegająca na przygotowaniu paczek dla dzieci 
z uboższych rodzin. W tym roku, na drzewku 
wisiały 104 aniołki, które dzięki Państwa 
wrażliwości i hojności trafią do naszych 
milusińskich. Państwa dobroć i wrażliwość, 
napełnią oczy dzieci uśmiechem 
i wdzięcznością, a ich serduszka wiarą w dobro 
i bezinteresowność bliźniego. 

Jesteście Państwo wzorem dla otoczenia 
i przykładem dla innych, że szczęściem jest 
dawać, a nie tylko brać. W Parafii Miłosierdzia 
Bożego jest prowadzona corocznie akacja 
MAŁE PUDEŁKO, WIELE RADOŚCI. Złożone dary 
trafiają za pośrednictwem Księdza Dziekana do 
rodzin potrzebujących wsparcia. Z każdym 
rokiem rośnie w naszym mieście wrażliwość na 
potrzeby drugiego człowieka i coraz więcej 
osób zgłasza się, aby pomagać i sprawiać 
radość nie tylko w okresie świątecznym. 

Cyklicznie w Ośrodku prowadzone są 
kiermasze odzieży używanej, podczas których 
każdy może przyjść, aby wybrać i zabrać za 
darmo to, co jest mu niezbędne i potrzebne.  

Pośredniczymy w przekazywaniu mebli, 
sprzętu AGD i innych artykułów, które 
w domach wydają się zbyteczne, a naszym 
podopiecznym  bardzo się  przydają. 

Wszystkim, którzy okazali odruch miłości 
i szacunku dla potrzebującego bliźniego, 
składamy najszczersze podziękowania. Wasza 
spontaniczność, ofiarność i odruch serca to nie 
tylko pomoc potrzebującym, ale także piękny 
przykład dla młodego pokolenia. Jest to 
wspaniała lekcja ucząca, że tyle człowiek jest 
wart, ile potrafi dać drugiemu ciepła, 
zainteresowania, wsparcia. Jak powiedział nasz 
wielki Rodak, święty Jan Paweł II: Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to 
kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi. 

Agnieszka Maroszek  

Dyrektor MGOPS w Grójcu 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- w piątek wspomnienie św. Bazylego Wielkiego  
i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.   

 

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 
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28 grudnia 2014 
OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 
                1. W środę 31 grudnia ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszamy na uroczystą 
              Mszę św. oraz nabożeństwo dziękczynne na zakończenie roku o godz. 18.00. 
           2. W czwartek 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. jak  

          w każdą niedzielę o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 i 19.00. 
       3. 1 stycznia wypada I czwartek miesiąca; po Mszy św. o godz. 17.00 comiesięczna  
      adoracja Najświętszego Sakramentu. Będziemy się modlić w intencji kapłanów oraz  
      powołań kapłańskich i zakonnych. 
   4. W najbliższym tygodniu 2 stycznia przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza św.  

   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. 
5. W pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy naszych chorych zamieszkałych na terenie 
naszej parafii. Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii. 

6. Spotkanie wspólnoty Rodziny Radia Maryja w piątek 2 stycznia po Mszy św. wieczornej  
 w domu katechetycznym.  
7. W sobotę 3 stycznia po Mszy św. o godz. 7.30 nabożeństwo z racji pierwszej soboty  
  miesiąca.  

  8. Za tydzień w niedzielę 4 stycznia po sumie adoracja Najświętszego sakramentu z racji  
    I niedzieli miesiąca. 
     9. Ofiary składane na tace w I niedziele miesiąca przeznaczone będą na cele inwestycyjne. 
      10. W kiosku parafialnym możemy  nabyć świąteczne wydania tygodników katolickich  
         „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”.  

          11. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska 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.  
                               Zwyczajem lat ubiegłych  prosimy o podstawienie samochodów na godz.  
                                     15.45, które zawiozą księży na kolędę do miejscowości poza Grójcem.  

                                         I z góry dziękujemy za życzliwość.  
                                                   12.  Polećmy  Miłosierdziu Bożemu wszystkich zamarłych  
                                                         parafian w ostatnim roku. Wieczny odpoczynek…. 
 

 

 

 

 

 

 

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 rodzin 
12.30 - suma za parafian 
17.00, 19.00 

WYPOMINKI ROCZNE 
Msza św. w każdy  
I poniedziałek miesiąca  
o godz. 18.00 

KORONKA  
DO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
piątek - godz. 18.00 
 

KANCELARIA CZYNNA  
OD PONIEDZIAŁKU 
 DO PIĄTKU 

- od 8.30 do 10.00 
- od 16.00 do 17.30 

DRUK  
GAZETY 

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

mailto:sw.mikolaj.grojec@gmail.com
mailto:nicolaus.grojec@gmail.com

