
  

  

Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego, 
którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. 
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: 
"Ten był, o którym powiedziałem: «Ten, który po mnie 
idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie»". Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę 
po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony 
Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. 

Słowo stało się ciałem 
Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, 
Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, 
lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. 
Była Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, 
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. 
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Ewangelia niedzielna 
 

KOMENTUJE KS. KAMIL FALKOWSKI 

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 24, 1-2. 8-12  
Ps 147, 1-5, Ef 1, 3-6.15-18 

J 1, 1-18 

 

Słowo - czyli Chrystus - przyszło na świat z prezentem: miłości, życia, przebaczenia, dobra. Niektórzy z nas 
zlekceważyli je i nie przyjęli Go. Czy przypadkiem nie jestem jednym z tych, którzy Go odrzucili albo 
przyjęli z zastrzeżeniem? Przyjąć Jezusa to uwierzyć w Niego i żyć według Jego nauki - chociaż nie zawsze 
uda się zachować je w sposób doskonały. Odrzucenie Chrystusa to nie jest problem Boga. To problem 
człowieka. Znamy historię Judasza, który przyjął Mistrza po swojemu. Jak się skończyło jego 
kombinowanie?  
Bóg obiecuje, że ci, którzy przyjmą Jezusa, otrzymają MOC, aby stać się DZIEĆMI BOŻYMI - będą pod Jego 
stałą opieką, chodząc w świetle Jego błogosławieństwa, doświadczając Jego miłości. Tyle można  wygrać! 
 
 



 

  

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
6 stycznia świętowano Boże Narodzenie 
jako jedno i najważniejsze święto 
Objawienia.  

Tradycję tę zachowują dotychczas 
chrześcijanie obrządku wschodniego 
i wyznawcy prawosławia i grekokatolicy.  
Dopiero w drugiej połowie  IV wieku, do 
liturgii Kościoła powszechnego 
wprowadzone zostały dwie odrębne 
uroczystości: uroczystość  Bożego 
Narodzenia  obchodzona 25 grudnia 
i uroczystość Objawienia się Boga ludziom 
celebrowana 6 stycznia.  

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest 
wyrazem hołdu, jaki symbolicznie Trzej 
Mędrcy ze Wschodu złożyli Jezusowi1.   

W Kościele, uroczystość Trzech Króli2, 
zamyka cykl świąteczny Bożego 
Narodzenia. Dawniej w tradycji 
i obyczajach dzień ten nazywano 
szczodrym, gdyż zamykał okres 
świętowania, był bowiem ostatnim dniem 
z dwunastu szczodrych dni i wieczorów. 
Dawano sobie wówczas drobne upominki. 

 

C+M+B inicjały, które pobożni 
chrześcijanie zwyczajowo kreślą na 
drzwiach swoich domów, oznaczają 
błogosławieństwo oraz stanowią znak 
wiary, że mieszkańcy tych domów na 
wzór Mędrców przyjęli Narodzonego 
Jezusa jako swojego Boga i Króla3. Jest to 
skrót od: Christus mansionem benedicat 
– Niech Chrystus błogosławi ten dom.  
Imiona Kacper, Melchior, Baltazar 
pojawiły się w tradycji dopiero w X w4. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego uczy 
nas, że spotkanie z narodzonym Jezusem 
pobudza człowieka do zmian, 
rozpoczynamy „nowe życie” z Jezusem. 
Na tej nowej drodze życia jest z nami 
Zbawiciel, prowadzący nas do poznania 
prawdy o Bogu i samym sobie.  

 

Gdzie jest nowonarodzony 
Król żydowski (Mt 2,2) 
 

1
Wymienia się ich najczęściej trzech ze względu na trzy 

dary, o których wspomina Ewangelia i których 
symbolikę wyjaśnił w II w. św. Ireneusz z Lyonu: złoto 
ofiarowane Jezusowi jako królowi, kadzidło jako Bogu i 
mirrę jako człowiekowi zapowiadającą Jego śmierć. W 
ikonografii chrześcijańskiej można jednak spotkać 
czterech, sześciu, a nawet dwunastu mędrców. 

2
Królów nazywa się Mędrcami w związku z proroctwami 

Starego Testamentu (Ps 72,10-11; Iz 60,3.6). Wymienia 
się ich najczęściej trzech ze względu na trzy dary o 
których wspomina Ewangelia i których symbolikę 
wyjaśnił w II w. św. Ireneusz z Lyonu: złoto ofiarowane 
Jezusowi jako królowi, kadzidło jako Bogu i mirrę jako  
człowiekowi   zapowiadającą Jego śmierć. 
 

Symbole 
 

3Zwyczaj ten nawiązuje także do Księgi Wyjścia, 

która mówi, że Izraelici znaczyli drzwi i progi 

domów krwią baranka, aby Pan nie pozwolił wejść 

niszczycielowi do wnętrza (Wj 12,21-28).  

4Karty Pisma Świętego ukazują nam szereg 

sposobów ukazywania się Chrystusa: Prostym 

pasterzom posłał anioła (Łk 2,9-14), Mędrcom 

ukazał gwiazdę (Mt 2,2), uczniom uczynił w Kanie 

cud zmiany wody w wino (J 2,1-12) oraz objawił 

swoje Bóstwo w czasie Chrztu w Jordanie (Mt ,13-

17). 

 



  

  

Drodzy Czytelnicy  
gazety parafialnej NICOLAUS 
 
Trzymacie w rękach 1(14). numer parafialnego pisma. Jesteśmy ciekawi czy spełniamy Wasze oczekiwania i o czym 
chcielibyście czytać w kolejnych wydaniach. Prosimy o życzliwe uwagi i szczerą krytykę – jakie są zalety i wady naszego pisma.  

Chcemy pisać o sprawach, które dotyczą naszej parafialnej wspólnoty, dlatego też będziemy wdzięczni za każdy sygnał 
podpowiadający, o czym powinniśmy wspomnieć. Uwagi prosimy zapisać na kartce i wrzucić do puszki, znajdującej się 
przy wyjściu z kościoła. Wasze odpowiedzi mogą być anonimowe lub podpisane imieniem i nazwiskiem. Uwagi można 
także przesyłać drogą elektroniczną na adres: nicolaus@gmail.com.  
Zapraszamy osoby, które chcą włączyć się w prace redakcji Nicolausa. Zaangażowanie polega na okazjonalnym napisaniu 
artykułu i/lub dyżurze przy składaniu 600 egzemplarzy gazety przed niedzielnym kolportażem. Chętnych prosimy 
o zgłoszenie do ks. Kamila. 

Często zastanawiamy się, jak to napisać, małą czy 
wielką literą.  

Urzędowe nazwy świąt zapisujemy wielką literą 
(wszystkie człony), np. Nowy Rok, Boże Narodzenie, 
Objawienie Pańskie. 

Podobnie wielkimi literami zapisujemy kościelne  
(liturgiczne) nazwy świąt i uroczystości. Wyrazy: 
święto, dzień, uroczystość zapisujemy małą literą, 
jeśli nie są integralną częścią nazwy (mogą być 
pominięte, a nazwa będzie zrozumiała), 
w przeciwnym wypadku stosujemy wielką literę: 
uroczystość Narodzenia Pańskiego (=święta Bożego 
Narodzenia), uroczystość Objawienia Pańskiego 
(=święto Trzech Króli).  

I jeszcze jedna ważna uwaga, wyraz Wigilia 
zapisujemy wielką literą jako nazwę dnia 
poprzedzającego Boże Narodzenie, natomiast wigilia 
małą literą w znaczeniu nazwy wieczerzy, przyjęcia, 
oraz jako nazwa dnia poprzedzającego jakikolwiek 
inny dzień.  

Aby zamknąć poprawność zapisu wyrazów 
związanych ze świętami,   warto przypomnieć, że 
wyraz gwiazdka (Gwiazdka), który może być 
zarówno nazwą dni świątecznych, jak i nazwą 
zwyczaju, należy zapisywać tak: 

 w znaczeniu dni świąteczne  związane z Bożym 
Narodzeniem - wielką literą, np. Zbliża się 
Gwiazdka i najwyższy czas na to, aby pomyśleć 
o spowiedzi. 

 w znaczeniu zwyczaj obdarowywania prezentami 
– małą literą, np. W tej rodzinie dzieci otrzymały 
na gwiazdkę dużo prezentów.  

EW 

Zasady pisowni słownictwa religijnego  
 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
PLAN KOLĘDY 

5-12 stycznia 2015 

PONIEDZIAŁEK, 5 stycznia 
Od godziny 16 00: 

ul. Kościelna – 1 ksiądz  
ul. Starostokowa – 1 ksiądz 
Pl. Wolności – 1 ksiądz 
ŚRODA, 7 stycznia 
Od godziny 16 00: 

ul. Bagno, ul. Stokowa – 1 ksiądz  
ul. Ogrodowa – 1 ksiądz 
ul. Wołodyjowskiego, ul. Skrzetuskiego – 1 ksiądz 
ul. Stodolna, ul. Targowa – 1 ksiądz 
CZWARTEK, 8 stycznia 
Od godziny 16 00: 

ul. Armii Krajowej 4-8 – 1 ksiądz  
ul. Armii Krajowej 10-22 – 1 ksiądz 
ul. Armii Krajowej 26-22 – 1 ksiądz 
ul. Armii Krajowej 19-29, ul. Strażacka – 1 ksiądz 
PIĄTEK, 9 stycznia 
od godz. 16.00 

ul. Armii Krajowej 30-46 – 1 ksiądz  
ul. Armii Krajowej 7-13a – 1 ksiądz  
ul. Mszczonowska (parzyste) 4-22 – 1 ksiądz 
ul. Mszczonowska 24a-38 i nieparzyste 1-23c – 1 ksiądz 
SOBOTA, 10 stycznia 
od godz. 9.00 

Kobylin – 4 księży 
PONIEDZIAŁEK, 12 stycznia 
Od godziny 16 00: 

ul. Mszczonowska 29 (blok) – 1 ksiądz  
ul. Mszczonowska 27 (blok) – 1 ksiądz 
ul. Mszczonowska 23 (blok) – 1 ksiądz 
od godz. 18.30 

ul. Maratońska 11, 13, 15 – 1 ksiądz 
ul. Maratońska 17, 19 – 1 ksiądz 
ul. Maratońska 21, 23, 25 – 1 ksiądz 
ul. Maratońska 27, 29 – 1 ksiądz 

Prosimy mieszańców Kobylina o podstawienie 
samochodów w sobotę 10 stycznia na godz. 8.45. 

     Pozdrawiamy Redakcja  

 

mailto:nicolaus@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      -  6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego  
          zwane świętem Trzech Króli. 

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: nicolaus.grojec@gmail.com

STRONA INTERNETOWA 
www.mikolaj.grojec.eu

4 stycznia 2015 
II  Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

               1. Dzisiaj po sumie adoracja Najświętszego sakramentu z racji I niedzieli  
              miesiąca. 
           2. Jutro w  poniedziałek 5 stycznia o godz. 17.00 będziemy się modlić  
         w wypominkach za zmarłych, a o godz. 18.00 Msza św. wypominkowa. 
       3. We wtorek 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego zwane świętem  
      Trzech Króli. Msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,    
    12.30, 17.00, 19.00. Podczas każdej Mszy św. będzie obrzęd błogosławieństwa  
    kadzidła i kredy. Ofiary składane na tacę będą przeznaczona na misje. 
   4. W uroczystość Trzech Króli 6 stycznia zapraszamy na wspólne rodzinne    
  kolędowanie rozpoczynamy o godz. 18.00, każdy może się włączyć w śpiew   
 pięknych kolęd oddając cześć Jezusowi. 
5. Rodziców dzieci z klas II, które przygotowują się do I Komunii św. 
zapraszamy na spotkanie w środę 7 stycznia o godz. 19.00 w kościele. 
 6. Zapraszamy na katechezy dla dorosłych. To cykl konferencji formacyjnych   
  skierowanych ku pogłębieniu wiary i znajomości nauki Kościoła.  W każdy drugi   
  czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Najbliższe spotkanie będzie  
   8 stycznia w kościele. 
   7. W kiosku parafialnym możemy  nabyć świąteczne wydania tygodników  
     katolickich „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”.  
     8. 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 mieszańców Kobylina  
                          o podstawienie samochodów w sobotę 10 stycznia na godz. 8.45. 
I                             z góry dziękujemy za życzliwość. 
                                    9. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:  
                                              - śp. Alina Budzyńska. 
                                                     Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. 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

