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II niedziela zwykła B

Ewangelia niedzielna
Powołanie pierwszych uczniów

II tydzień psałterza
18 I 2015, nr 3(16) 2015
1 Sm 3, 3b-10.19
Ps 40 2. 4. 7-10, 1 Kor 6, 13c-15a.17-20
J 1, 35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi
uczniami i gdy zobaczył przechodzącego
Jezusa, rzekł: "Oto Baranek Boży". Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: "Czego szukacie?" Oni
powiedzieli do Niego: "Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?" Odpowiedział im:
"Chodźcie, a zobaczycie". Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.
Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra.
Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: "Znaleźliśmy Mesjasza", to znaczy:
Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: "Ty jesteś Szymon,
syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas", to znaczy: Piotr.

KOMENTUJE KS. MARCIN DUCHNA
Czasem w wierze próbujemy sięgnąć szczytów pytając
o to, co najbardziej wzniosłe, a czasem nie pytamy
w ogóle. Tymczasem najczęściej powinniśmy wracać
do pytań najprostszych – tam gdzie odpowiedź wydaje
się najbardziej oczywista Czego szukacie? – nad tym
Pan Jezus każe nam dzisiaj się zastanowić. Przyjrzyjmy
się, do czego tak naprawdę dążymy, to znaczy, co nas
absorbuje, na co wskazują nasze codzienne wybory,
a nie marzenia. To pytanie jest też dla nas wezwaniem
do konsekwencji, jednoznaczności, do nawrócenia. Nie
można przecież szukać Chrystusa i zarazem oddawać
się grzechowi. Kto szuka Chrystusa, ten przedstawia
mu każdą sprawę, prosząc: Mów, Panie, bo sługa Twój
słucha.

KATECHEZY DOROSŁYCH
Gdy słyszymy słowo „katecheza” zwykle odnosimy
je do nauczania religii i mamy na myśli religię dla
dzieci i młodzieży. W naszej sytuacji Kościoła
w Polsce od ponad dwudziestu lat religia jako
przedmiot jest nauczana w szkole. Stąd może
mówienie o „katechezie dorosłych” niektórych
dziwi, a inni uważają, że już zakończyli edukację,
również religijną, wraz ze skończeniem szkoły.
Samo słowa „katecheza” pochodzi z języka
greckiego i oznacza ustne nauczanie w sprawach
wiary
oraz
odpowiednie
wprowadzenie
w całokształt życia chrześcijańskiego. Jak to
wyglądało na początku Kościoła? Otóż Kościół od
samego początku kierował katechezę przede
wszystkim do dorosłych. Związane to było
z przygotowanie do chrztu osób dorosłych. Ta forma
katechezy była nazwana katechumenatem i trwała
do około VI wieku. Była jednym z istotnych
elementów procesu inicjacji chrześcijańskiej, który
kończył
się
przyjęciem
sakramentów
wtajemniczenia: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.
W późniejszych wiekach różnie wyglądała katecheza
ludzi dorosłych w Kościele. Były okresy wielu
zaniedbań w tej dziedzinie, jak również próby
szukania nowego kształtu i nowych metod
katechezy dorosłych. Punktem zwrotnym był Sobór
Watykański II (1962-1965), przynajmniej jeżeli
chodzi o dostrzeżenie i rozwój nowych możliwości.
Dokonało się to, co prawda bardziej w okresie
posoborowym, niż podczas obrad Soboru, jednak
generalnie Sobór ten stał się przyczyną rodzenia się
wielorakich inicjatyw, wyzwalając nowy zapał
duszpasterski w Kościele.
Jak wynika z dokumentów sprawą niezwykle ważną
jest określenie znaczenia i natury katechezy
dorosłych.
Oto
w
skrócie
niektóre
jej
charakterystyczne cechy:
 powinna posiadać wymiar ewangelizacyjny,
 musi posiadać wymiar wspólnotowy,
 powinna być wpisana w generalny program
odnowy Kościoła,
 ma być formą służby na rzecz Kościoła
dojrzałego,
 ma promować wierzących dorosłych.
Kościół dzisiaj stoi w sytuacji wyboru albo drogi
zachowania dotychczasowego stylu obrony swoich
pozycji, albo drogi ewangelizacji otwartej na
współczesny świat. Pozostać Kościołem troszczącym

się
o
zachowanie
duszpasterstwa
skoncentrowanego na sakramentach i zwróconym
jedynie ku sobie albo stawać się Kościołem
akceptującym duszpasterstwo misyjne, oparte na
świadectwie i obecności w świecie.
Jakie cele ma przed sobą katecheza dorosłych?
Należałoby ją rozpatrywać w trzech poziomach:
 indywidualnym (typ wierzącego),
 wspólnotowym (model wspólnoty),
 eklezjalnym (model Kościoła).
Na poziomie indywidualnym katecheza powinna
zmierzać do ukazania nowego modelu wierzącego
dorosłego. Jej celem jest przede wszystkim
doprecyzowanie modelu chrześcijanina, w którym
należy uwzględnić czas, miejsce, kulturę, tradycję
itp. Ma być to wierzący zaangażowany, odnajdujący
swój sposób uczestnictwa w życiu Kościoła i swojej
wspólnoty lokalnej.
Na poziomie wspólnotowym powinna to być
promocja wspólnot dojrzałych w wierze. Natomiast
na poziomie eklezjalnym katecheza powinna iść
w kierunku nowej koncepcji Kościoła. Nie „włączać
do kościoła”, ale „tworzyć Kościół”. Kiedyś
katecheza stawiała sobie za cel włączać do Kościoła,
dzisiaj powinno się raczej mówić, że jej zadaniem
jest tworzyć Kościół. Dlatego powinna stawać się
środkiem ciągłej odnowy Kościoła.
Jakie dzisiaj mamy formy katechezy dorosłych?
Można je podzielić na kilka grup:
1.Katecheza Sakramentalna – adresatem będą
osoby dorosłe przyjmujące kolejny sakrament.
Mogą to być nauki przed sakramentem
małżeństwa, bierzmowania dorosłych, ale także
katechezy osób dorosłych, które towarzyszą
przyjmującym sakrament (rodzice, świadkowie).
2.Katechumenat dorosłych – przygotowujący
ludzi nieochrzczonych do wspólnoty Kościoła.

3.Katechezy
w
ruchach
religijnych
i stowarzyszeniach – są to różnego rodzaju
wspólnoty i grupy, które systematycznie się
spotykają w oparciu swój program.
4.Katecheza okazjonalna – gromadzi ludzi
znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej
na
różnym
etapie
życia
np.
różne
duszpasterstwa stanowe sadowników, rolników,
nauczycieli itd.
5.Katecheza systematyczna – adresatem są
dorośli chrześcijanie, którzy pragną pogłębienia
w wierze.
Wszystkie wymienione grupy powinny być otoczone
troską duszpasterską. Jednak pragnę zwrócić uwagę
na katechezę systematyczną. Jest to forma – niestety
- dziś zaniedbywana. W przypadku osób dorosłych
różne okoliczności zewnętrzne powodują trudności
w uczestnictwie i prowadzeniu takiej katechezy.
Jednak mimo trudności coraz częściej widać potrzebę
takich spotkań. Często sami wierni wychodzą
z inicjatywą tworzenia grup, które systematycznie
spotykają się, rozważając różne zagadnienia wiary,
moralności, liturgii czy życia Kościoła.

WIZYTA DUSZPASTERSKA
PLAN KOLĘDY
19-26 stycznia 2015
PONIEDZIAŁEK, 19 stycznia
od godziny 16 00

Odrzywołek (blok 1) – 1 ksiądz
Odrzywołek (blok 2) – 1 ksiądz
ul. Kasztanowa 28 (blok) – 2 księży
WTOREK, 20 stycznia
od godziny 16 00

ul. Lipowa – 2 księży
ul. Wiśniowa – 2 księży
od godz. 18.30

ul. Kozietulskiego 1 – 2 księży
ul. Kozietulskiego 3 – 2 księży
ŚRODA, 21 stycznia
od godziny 16 00

ul. Jarzębinowa, ul. Akacjowa – 1 ksiądz
ul. Wierzbowa, ul. Klonowa – 1 ksiądz
ul. Drogowców – 1 ksiądz
ul. Orzechowa, ul. Topolowa – 1 ksiądz
CZWARTEK, 22 stycznia

Widząc potrzebę systematycznej katechezy
dorosłych i jednocześnie odpowiadając na potrzebę
wiernych, od Adwentu 2014 roku rozpoczęliśmy
takie spotkania w naszej parafii. Spotykamy się raz
w miesiącu w każdy II czwartek miesiąca po Mszy
św. o godz. 18.

od godziny 16 00

Tematem katechezy w tym roku jest liturgia. W sposób
szczególny pragniemy zatrzymać się nad liturgią Mszy
św. Właśnie Eucharystia jest centrum naszego życia
wiary. To w czasie Mszy św. spotykamy Boga w Jego
Słowie oraz możemy karmić się Jego Ciałem. Mimo że
wielu z nas uczestniczy systematycznie we Mszy św.,
nie zawsze dostrzegamy bogactwo liturgii. Niekiedy
brak wystarczającej wiedzy czy świadomości powoduje,
że nasze uczestnictwo sprowadzamy tylko do
zewnętrznych form, nie doszukując się treści i głębi
przekazu. W kolejnych cyklach spotkań pragniemy
zatrzymać się nad innymi zagadnieniami naszej wiary.
Tematy kolejnych spotkań będą takie, jakie będą
pragnienia
uczestników
katechezy
dorosłych.
Pragniemy również w przyszłości zapraszać
odpowiednich
gości,
którzy
swoją
wiedzą
i doświadczeniem Kościoła podzielą się z nami.

od godz. 16.00

Zapraszam wszystkich, którzy pragną pogłębiać swoją
wiarę i wiedzę religijną na najbliższe spotkanie
12 lutego po Mszy św. wieczornej w kościele.

ks. Zbigniew Suchecki

ul. Batalionów Chłopskich (strona parzysta) –
od 34 do 68 – 2 księży
ul. Batalionów Chłopskich (strona nieparzysta) –
od 23 do 91 – 2 księży
PIĄTEK, 23 stycznia
ul. Kasztanowa od 1 do 62 – 2 księży
ul. Kasztanowa 1 (blok) – 2 księży
SOBOTA, 24 stycznia
od godz. 9.00

Worów za obwodnicą od 38 do 59 – 1 ksiądz
Worów za obwodnicą od 60 do 93 – 1 ksiądz
Dobryszew – 1 ksiądz
Załącze – 1 ksiądz
PONIEDZIAŁEK, 26 stycznia
od godziny 16 00

ul. Głogowa – 2 księży
ul. Armii Ludowej – 2 księży
od godz. 18.30

ul. Medalowa 2 (blok) – 2 księży
Zwyczajem lat ubiegłych 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

STRONA INTERNETOWA
www.mikolaj.grojec.eu

MSZE ŚWIĘTE

OGŁOSZENIA

PARAFIALNE

18 stycznia 2015

II NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Od 18 do 25 stycznia odbędzie się Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan
pod hasłem: Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić.”
W DNI POWSZEDNIE:
Zachęcamy do włączenia się w modlitwę w intencji jedności podzielonego
6.30, 7.30, 18.00
Kościoła.
W NIEDZIELE:
2.
Można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2015. Modlitwa z racji
6.30, 8.00
Rocznicy
ślubu, urodzin czy też w różnych naszych potrzebach, a także
9.30 - dla młodzieży,
w intencji zmarłych, jest najwspanialszym darem duchowym dla tych,
Msza zbiorowa
11.00 - dla rodzin z dziećmi których polecamy Bogu w Eucharystii. Msze św. można zamawiać w zakrystii
12.30 - suma za parafian i kancelarii parafialnej.
3. Zapraszamy narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa
17.00, 19.00
WYPOMINKI ROCZNE na nauki przedmałżeńskie. Pierwsze spotkanie będzie w niedzielę 1 lutego
o godz. 18.00 w salach domu parafialnego ul. Worowska 1.
Msza św. w każdy
4. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać kolejny numer naszej parafialnej
I poniedziałek miesiąca
gazetki „Nicolaus”. Jak zapowiadaliśmy w ostatnim numerze przy wyjściu
o godz. 18.00
z kościoła znajduje się puszka, do której można składać uwagi i sugestie
KORONKA
dotyczące pisma. Jesteśmy ciekawi jak odbieracie gazetę i o czym chcielibyście
DO BOŻEGO
czytać na łamach naszego tygodnika. Zapraszamy osoby pragnące włączyć się
MIŁOSIERDZIA
w pracę redakcji. Szczegóły u ks. Kamila. Natomiast w kiosku parafialnym
piątek - godz. 18.00
możemy nabyć tygodniki katolickie „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”.
5. W najbliższy piątek 23 stycznia będzie 2 rocznica śmierci Księdza Kardynała
KANCELARIA CZYNNA Józefa Glempa, Prymasa Polski i przez 25 lat arcybiskupa warszawskiego,
OD PONIEDZIAŁKU
pamiętajmy w modlitwach o śp. Ks. Prymasie.
DO PIĄTKU
6. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska zwana kolędą. Jest to czas
wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu oraz spotkania i rozmowy
- od 8.30 do 10.00
z duszpasterzami. Nowych mieszkańców lub tych, którzy chcieliby po
- od 16.00 do 17.30
raz pierwszy zaprosić księdza, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub
KONTO
kancelarii. Kolędę rozpoczynamy od poniedziałku do piątku
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
od godz. 16.00, a w soboty od godz. 9.00.
17912800022001000002730001
7. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
- śp. Czesław Bratysz, śp. Henryk Muszyński.
REDAKCJA
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu.
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
Wieczny odpoczynek…….
kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com

W LITURGII
BIEŻĄCEGO
TYGODNIA

DRUK
GAZETY

- w poniedziałek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara – biskupa,
- w środę wspomnienie św. Agnieszki – dziewicy i męczennicy,
- w sobotę wspomnienie św. Franciszka Salezego – biskupa.

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

