
  

  

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony 
Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna  
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego. 
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność 
aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, 
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia 
wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu". 
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Ewangelia niedzielna 
 

KOMENTUJE KS. ZBIGNIEW SUCHECKI 

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  
 

 2Krn 36, 14-16. 19-23 
Ps 137, 1-6, Ef 2, 4-10 

J 3, 14-21 

 

W dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam Pan Jezus wielkość 
naszego zagubienia. Oto dokonuje się niepojęte dzieło 
miłości Boga do nas, sam Syn Boży przychodzi do nas, żeby 
nas ratować od śmierci wiecznej - a my od Niego uciekamy. 
Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali 
ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Poza 
światłem słowa Bożego wydajemy się sami sobie dobrymi. 
Nie chcemy zauważyć tego, że nasze dobro jest często 
robaczywe egoizmem albo podporządkowane jakiemuś złu. 
Że naszej miłości nieraz brakuje tego, co najważniejsze, tzn. 
bezinteresowności i myślenia o dobru tego, kogo kocham. 

Na tym właśnie polega tajemnica zaślepienia: że człowiek 
woli sam sobie wydawać się dobrym, niż zobaczyć i uznać 
swoją grzeszność, niż wejść na drogę zbawienia, tak aby 
stać się dobrym w oczach samego Boga. 



  

  WE WSPOMNIENIACH PARAFIAN 

Ks. Zbigniew Suchecki przybył do naszej parafii 

w 1994 r. Podjął pracę z najmłodszymi 

parafianami. Rychło pozyskał ich serce 

i przyjaźń. Prowadził tzw. „Ziarno” – spotkania 

z dziećmi. Rozdawał pismo „Ziarno”, nawiązał 

bardzo dobre kontakty z rodzicami dzieci 

i zdobył ich zaufanie. 

Już w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 

wyjechał z grupą dzieciaków do Zakopanego 

na obóz zimowy. 

Przygotował dzieci do przyjęcia I Komunii 

Świętej. 4 czerwca 1995 r. dzieci po raz 

pierwszy w pełni uczestniczyły w Ofierze Mszy 

św. W podziękowaniu, ks. Zbigniew wyjechał 

z nimi na pielgrzymkę na Jasną Górę. 

Ks. Zbigniew opiekował się grupą 

ministrantów. A robił to tak, że wielu chłopców 

– po przyjęciu I Komunii Świętej – wstępowało 

w szeregi gwardii ministranckiej. 

20 lat temu, kiedy ksiądz Zbigniew był wikarym 

w parafii św. Mikołaja w Grójcu, moi Rodzice 

obchodzili 35 rocznicę ślubu. Ksiądz Zbigniew 

odprawił dla mojej rodziny i przyjaciół Mszę 

św. poza porządkiem niedzielnym. Wygłosił 

piękne kazanie. Po Mszy św. złożył Rodzicom 

życzenia i wziął udział w  “sesji zdjęciowej”. 

Zaskarbił sobie naszą dozgonną wdzięczność. 

Dziś, kiedy Rodziców nie ma już z nami, wierzę, 

że wyrażają swoją wdzięczność stojąc przed 

Panem. Kasia  

Jego powrót do naszej parafii, już nie jako 

skromnego wikariusza, ale jako Gospodarza – 

przyjęty został z wielką radością i odnowił 

naszą dawną sympatię. Patrząc na Ks. 

Proboszcza Zbigniewa przywołujemy wiele 

dobrych wspomnień sprzed 20 lat… 

W Dniu Imienin 
życzymy  

Drogiemu Księdzu Proboszczowi 
cierpliwości, pogody ducha  

i nieustającej pasji  
w kierowaniu  

naszą wspólnotą parafialną. 
Niech dobry Bóg  

obdarza błogosławieństwem  
i życzliwym ludźmi. 

Drodzy Bracia i Siostry, 
wykorzystując swoje 
talenty i dary otrzymane 
od Boga 
z zaangażowaniem 
i odpowiedzialnością 
módlmy się nawzajem za 
siebie i z troską 
wypełniajmy zadania 
powierzone nam od 
Pana. 

Ks. Proboszcz  
Zbigniew Suchecki  

w Liście do Parafian, 
październik 2014 r. 

 

Ks. Zbigniew Suchecki  
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-  w czwartek uroczystość  

św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny  
 
 
 

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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                  1. Jutro rozpoczynają się rekolekcje szkolne dla dzieci ze szkół podstawowych,  
                     które potrwają do środy włącznie. Rekolekcje poprowadzi ks. Damian Kalemba,  
                 Marianin, razem z grupą ewangelizacyjną młodzieży z Góry Kalwarii.  
             2. W środę, ze względu na spowiedź rekolekcyjną dla dzieci, kancelaria parafialna 
            nie będzie czynna w godzinach przedpołudniowych. Za utrudnienia przepraszamy. 
         3. W Wielkim Poście zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali z kazaniem  
       pasyjnym w niedzielę o godz. 18.15.  
     4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu o godz. 17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych, a o godz. 
     16.30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci. 
   5. W przyszłą niedzielę, 22 marca pragniemy zaprosić na Rekolekcje Wielkopostne. Nauki 
   rekolekcyjne w niedzielę będą głoszone na każdej Mszy św., a następnie w poniedziałek,     
  wtorek  i środę  o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Rekolekcje poprowadzi  ks. Łukasz    
 Górzyński, Pallotyn z Lublina. Prosimy o zaproszenie na ćwiczenia rekolekcyjne swoich, bliskich,   
 przyjaciół i znajomych. 
6. Również w przyszłą niedzielę, 22 marca przed kościołem w godz. 8 – 13.30 odbędzie się  
  kiermasz świąteczny prac, wykonanych przez osoby niepełnosprawne, podopiecznych   
  Warsztatów Terapii Zajęciowej przy parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu. Dochód ze sprzedaży 
   Prac jest przeznaczony na zakup materiałów do terapii osób niepełnosprawnych.  
   7. Z inicjatywy parafian powstał klub parafialny. Organizatorzy zapraszają we wtorek, 
     24 marca o godz. 15 na pierwsze spotkanie poświęcone nieznanym świętym. Spotkanie  
       odbędzie się w salkach na plebani.  
        8. Organizujemy  wyjazd wakacyjny  dla dzieci w góry od  dnia 30 czerwca do 13 lipca.  
            Informacje i zapisy u ks. Kamila. 
             9. Przy wyjściu z kościoła można złożyć do puszki ofiary przeznaczone na kwiaty do Grobu 
                 Pańskiego. Bardzo dziękujemy za złożone ofiary mieszkańcom Kobylina.  
                   10. Jak każdego roku możemy zdecydować o przeznaczeniu 1% naszego podatku 
                       dochodowego na wskazaną przez siebie organizację pożytku publicznego. 
                          Zachęcamy i prosimy o dar serca w postaci przekazanie 1% podatku na Parafialny 
                               Dom Opieki działający w naszej parafii. Wypełniając PIT należy w odpowiednim 
                                    miejscu wpisać numer KRS Caritas Archidiecezji Warszawskiej (0000225750) 
                                          oraz wskazać tzw. cel szczegółowy: PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU –  
                                                   PARAFIALNY DOM OPIEKI.  Przy wyjściu z kościoła można otrzymać 
                                                            ulotkę informacyjną.  
                                                                      11. W kiosku parafialnym można zakupić tygodniki katolickie: 
                                                                                             „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”.  

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 z dziećmi, 
12.30 - suma za parafian, 
17.00, 19.00 

NABOŻEŃSTWA  
WIELKOPOSTNE 
DROGA KRZYŻOWA 
piątek:  
– 16.30 – dla dzieci, 
– 17.15 – dla dorosłych 
GORZKIE ŻALE  
Z KAZENIEM PASYJNYM 
niedziela – 18.15 

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, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl 

mailto:sw.mikolaj.grojec@gmail.com
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