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Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra,
Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.
Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na
ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli
przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie,
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym,
co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie,
rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

KOMENTUJE KS. PAWEŁ OLEJARZ
Góra Tabor, trzech apostołów i „przemieniony”
Chrystus. Czy tylko? Nie, bo Ja też mogę wejść na
Tabor. Właśnie po to jest Wielki Post. Mam wyruszyć
na taką „wyprawę” - na swoją Górę Przemienienia,
która pozwoli mi na nowo spojrzeć na Jezusa oczami
wiary, zobaczyć w Nim coś więcej, niż dotąd.
Aby to było możliwe, musi dokonać się moje
„przemienienie”. Potrzebny jest wysiłek samotności
i oderwania: trzeba oddalić się od tłumu, Internetu,
telewizji, hałasu, od codziennych trosk i problemów,
i wznieść się ponad przeciętność i codzienność. Nie jest
to łatwe. Ale warto! Bo doświadczę wtedy innego życia.
Z dystansem i w prawdzie spojrzę na swoją
codzienność. A co najważniejsze, gdy wrócę znów do
codzienności, będę miał moc, aby tę codzienność
przemieniać.

KS. KAMIL FALKOWSKI

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru…

Znane są od czasów przygotowania do
I Komunii Świętej tak zwane warunki dobrej
spowiedzi. Przypomnijmy je: rachunek
sumienia, żal za grzechy, mocne
postanowienie poprawy, szczera spowiedź,
zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.
Przygotowanie
do
sakramentu
rozpoczynamy od podsumowania czasu od
ostatniej spowiedzi. Zwracamy uwagę
najpierw na uczynki dobre, wydarzenia,
które wpłynęły na ogólną poprawę naszej
kondycji psychoduchowej, dziękujemy za
dobro, które było naszym udziałem.
Następnie rozważamy, gdzie w naszym
życiu zabrakło dobra, gdzie wyrządziliśmy
krzywdę: Bogu, sobie i drugiemu
człowiekowi,
gdzie
w
naszym
postępowania zabrakło dobra, którego
uczy nas Mistrz.
Kolejny etap to autentyczny żal za grzechy
i autentyczne postanowienie – choćby
minimalnej, lecz znaczącej – poprawy.
Połowa sukcesu, gdy człowiek żałuje
popełnionego zła ze względu na karę
piekła, niezadowolenie Boga lub ludzkie
formy
ponoszenia
konsekwencji
dokonanych czynów (np. więzienie,
mandat, lanie od ojca, jedynka za brak
pracy domowej itp.). Taki żal nazywamy
żalem niedoskonałym. Żal doskonały
to żal wywołany świadomością, że zraniłem
Dobroć Boga, zraniłem Jego Miłość,
świadomie postanowiłem odwrócić się od
Tego, który chce dla mnie jak najlepiej,
wyrządzając jakąś krzywdę samemu Bogu
lub jednemu z tych najmniejszych. Aby

uzyskać
rozgrzeszenie,
podczas
sakramentu
pokuty
i
pojednania
spowiednik musi mieć pewność, że
penitent szczerze żałuje.
Z tego wynika mocne postanowienie
poprawy,
zmiany
swojego
dotychczasowego postępowania, chęć
pracy nad sobą.
Kolejny etap to szczere wyznanie
wszystkich grzechów. Na wypadek, gdyby
penitent z jakiegoś powodu zwyczajnie
zapomniał o jakimś grzechu, Tradycja
Kościoła przewidziała w formule spowiedzi
wyznanie: Więcej grzechów nie pamiętam.
Za wszystkie naprawdę żałuję i proszę
o pokutę i rozgrzeszenie. Gdyby jednak
penitent celowo nie wyznał jakiegoś
grzechu (zataił), zaciąga kolejny grzech
ciężki, który musi wyznać na następnej
spowiedzi.
Prośba o zadanie pokuty przez spowiednika
to wyraz podejmowanej walki i treningu
w celu poprawienia swojej sytuacji
moralnej i udoskonalenia w cnotach (żeby
być po prostu lepszym niż godzinę temu).

W imieniu Boga grzechy może odpuszczać
biskup i upoważnieni przez niego księża
(prezbiterzy).
Kapłan
udziela
rozgrzeszenia,
wypowiadając następujące słowa: Bóg,
Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze
sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie
swojego Syna, i zesłał Ducha Świętego na
odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli
przebaczenia i pokoju przez posługę
Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. To
jest jakby wypowiedzenie nad człowiekiem,
który chce się nawrócić, Dobrej Nowiny –
o tym, że Bóg jest dobry, kocha go i dlatego
odpuszcza mu grzechy. Mało tego! Ten
kochający Bóg udziela mu przebaczenia
i pokoju przez posługę całego Kościoła, to
znaczy
chce
go
obdarzyć
błogosławieństwem i pomocą w dalszej
drodze nawrócenia.

sensu pokuta zewnętrzna, czyli wszelkie
modlitwy i uczynki miłosierdzia spełniane
wobec bliźniego. Jeśli człowiek nie chce
nawrócić się sercem, nie chce podjąć
pokuty wewnętrznej, zewnętrzne czyny są
tylko tanią popisówą, bez głębszej
wartości. Modlitwa, post, jałmużna oraz
wszelkie inne czyny powinny być wyrazem
szczerego nawrócenia.

Jak każdego roku możemy zdecydować
o przeznaczeniu 1%
naszego podatku dochodowego
na wskazaną przez siebie organizację
pożytku publicznego.

Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu to
choćby próba naprawienia zła, które się
wyrządziło.
W przypadku niebezpieczeństwa śmierci ZACHĘCAMY I PROSIMY O DAR SERCA
penitenta, gdy brakuje czasu na wyznanie
w postaci przekazanie 1 % podatku
grzechów w sakramentalnej spowiedzi,
na Parafialny Dom Opieki
kapłan może dokonać tzw. absolucji
działający w naszej parafii.
generalnej, czyli od razu udzielić
WYPEŁNIAJĄC PIT NALEŻY
rozgrzeszenia. Takie sytuacje zdarzają się
w odpowiednim miejscy wpisać
niezwykle rzadko. W przypadku, gdy taki
numer KRS Caritas Archidiecezji
człowiek
przeżyje,
ma
obowiązek
przystąpić
do
sakramentu
pokuty
Warszawskiej (0000225750)
i pojednania w zwyczajnej formie.
oraz wskazać tzw. cel szczegółowy:
PARAFIA
ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU –
Mamy różne formy pokuty. Pokuta
wewnętrzna to radykalna przemiana całego
PARAFIALNY DOM OPIEKI.
życia, zerwanie z grzechem, nawrócenie się
do Boga, całym sercem. Dopiero wówczas, Przy wyjściu z kościoła można otrzymać
ulotkę informacyjną.
gdy nastąpi pokuta wewnętrzna, nabiera
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OGŁOSZENIA

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

STRONA INTERNETOWA
www.mikolaj.grojec.eu

MSZE ŚWIĘTE

1 MARCA 2015

PARAFIALNE

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dzisiaj po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca.

2. W Wielkim Poście zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali z kazaniem
W DNI POWSZEDNIE:
pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 18.15.
6.30, 7.30, 18.00
3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu o godz. 17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych,
W NIEDZIELE:
a
o godz. 16.30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci.
6.30, 8.00
4. Jutro 2 marca o godz. 17.00 będziemy się modlić w wypominkach za zmarłych,
9.30 - dla młodzieży,
a o godz. 18.00 Msza św. wypominkowa.
Msza zbiorowa
5. Również jutro w poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie Grupy Modlitewnej o. Pio.
11.00 - dla rodzin z dziećmi,
Zapraszamy czcicieli o. Pio na wspólną modlitwę.
12.30 - suma za parafian,
6. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas II, które przygotowują się do I Komunii św. w środę
17.00, 19.00
4 marca o godz. 19.00 w kościele.

NABOŻEŃSTWA
WIELKOPOSTNE

7. Wyjątkowo w tym miesiącu spotkanie członków Żywego Różańca odbędzie się w drugą środę
marca, czyli 11 marca.
8. W czwartek 5 marca comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu. W każdy pierwszy
DROGA KRZYŻOWA
czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00 modlimy się w intencji kapłanów
piątek:
oraz powołań kapłańskich i zakonnych.
– 16.30 – dla dzieci,
9. W tym tygodniu 6 marca przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza św. wotywna
– 17.15 – dla dorosłych
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź podczas każdej Mszy św.
GORZKIE ŻALE
Dzieci zapraszamy na spowiedź od godz. 16.00.
Z KAZENIEM PASYJNYM
10. W pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy chorych zamieszkałych na terenie naszej
niedziela – 18.15
parafii. Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii.
KANCELARIA CZYNNA 11. Spotkanie wspólnoty Rodziny Radia Maryja w piątek 6 marca po Mszy św. wieczornej
w domu katechetycznym.
OD PONIEDZIAŁKU
12. W sobotę 7 marca po Mszy św. o godz. 7.30 nabożeństwo z racji I soboty miesiąca.
DO PIĄTKU
13. W zakrystii lub kancelarii parafialnej przyjmujemy zapisy osób dorosłych, które chcą
- od 8.30 do 10.00
przygotować się do sakramentu bierzmowania. Spotkania rozpoczniemy w połowie
- od 16.00 do 17.30
marca.
14. Dzisiaj w II niedzielę Wielkiego Postu zbiórka do puszek na potrzeby polskich
misjonarzy. Jest to również, ogłoszony przez Konferencje Episkopatu Polski,
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z 2065 polskimi misjonarzami.
17912800022001000002730001
15. W kiosku parafialnym można zakupić tygodniki katolickie: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”.
16. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
- śp. Janina Stawicka (l. 76). Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu.
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Wieczny odpoczynek…….

- w środę święto św. Kazimierza – królewicza.

Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
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