
  

  

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, 
przynosi plon obfity 
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu 
w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili  
do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, 
chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 
A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, 
przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa 
je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli 
ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego 
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje". 
Wtem rozległ się głos z nieba: "I uwielbiłem, i znowu uwielbię". Tłum stojący usłyszał to i mówił: "Zagrzmiało!" 
Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze 
względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. 
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". To powiedział zaznaczając, jaką 
śmiercią miał umrzeć.  
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Życie chrześcijanina polega na świadomym przestawieniu się z tego, by 
mieć, na to, by być, by kochać. Oczami doczesności dostrzegamy w tym 
procesie jedynie stratę. Buntuje się serce, często bezsilne, widząc bezsens 
tej straty. Czuje się ograbione ze szczęścia. Jeśli jednak potrafi spojrzeć 
oczami wiary, dostrzeże w tym procesie nie stratę, lecz wymianę. To 
właśnie ma na uwadze Jezus, gdy mówi: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy 
w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi 
plon obfity. Pszeniczne ziarno jest tylko obrazem potrzeby obumierania, 
by zyskać formę życia doskonalszą. Komentarz zaś Jezusa do tego obrazu 
kładzie nacisk na „swoje” życie. Chrystusowi chodzi o to, że człowiek, który 
podchodzi do życia doczesnego jako do posiadania, traci to życie. Nie 
straci, ale już traci. Kto zaś nienawidzi posiadania życia, czyli składa je 
w ofierze, traktuje jako narzędzie do ubogacenia innych, ten je zachowa 
na życie wieczne. Jezus nie mówi, że otrzyma je w wieczności, ale to życie, 
które zamienił tu na ziemi w akt miłości, staje się życiem wiecznym. 



  

  CYKL: 
poznając ks. Piotra Skargę  

DZIECIŃSTWO I OKRES STUDIÓW 

Piotr Skarga urodził się 2 lutego 1536 roku 

w Grójcu w rodzinie szlacheckiej Michała i Anny 

ze Świętków Powęscy. Według współczesnych 

źródeł pochodzili oni ze szlachty zagrodowej, 

a  nazwisko Skarga zawdzięczał 

prawdopodobnie dziadkowi – Janowi 

Powęskiemu, który nagminnie się o coś 

procesował. W podobny sposób miał również 

postępować ojciec Piotra. Skarga był 

najmłodszym dzieckiem Michała i Anny spośród 

szóstki ich dzieci. Miał trzech braci i dwie 

siostry. W 1544 roku, w wieku ośmiu lat, został 

osierocony przez matkę, a w 1548 przez ojca. 

Wychowaniem dwunastoletniego Piotra zajął 

Rafał Nowicki 
 

się jego najstarszy brat. Strata rodziców 

zaciążyła na jego charakterze, gdyż zawsze 

cechowała go powaga i głębokie odczucie 

kruchości ludzkiego szczęścia.  

Skarga uczył się podstaw gramatyki, pisania, 

rachunków i katechizmu w parafialnej szkole 

w Grójcu. Z rodzinnego domu Piotr wyniósł 

silną wiarę, pobożność i głębokie przywiązanie 

do wyznania katolickiego. 

W 1552 roku, w wieku siedemnastu lat, Piotr 

Skarga opuszcza rodzinną miejscowość, by 

rozpocząć studia na Wydziale Filozoficznym 

Akademii Krakowskiej. Piotr był bardzo pilnym 

i sumiennym uczniem, a swoją wytrwałość 

w pracy i chęć zdobywania wiedzy komentował 

słowami: Z przyrodzenia mamy tę chęć, iż 

zawżdy chcemy wiedzieć i umieć, i tajemne 

a niewiadome rzeczy poznać. I gdy co wiemy, 

zwłaszcza co wielkiego, pewnego i pożywnego, 

bardzo się tym karmim, tak iż jeść, słuchając 

i ucząc się zapominamy. Ze słów Skargi wynika, 

że już podczas studiów zagłębiał się w lekturę 

Pisma Świętego. Po trzech latach studiów 

w 1555 roku Skarga otrzymał tytuł bakałarza. 

Niestety z braku funduszy na dalsze kształcenie 

musiał przerwać studia. Zaraz po ukończeniu 

studiów objął on zarząd nad szkołą parafialną 

przy kolegiacie św. Jana w Warszawie.  

 
NIEDZIELA PALMOWA - WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY 
Niedziela Palmowa przypada 7 dni przed Wielkanocą i rozpoczyna okres Wielkiego Tygodnia. 
Nazwa tego dnia wywodzi się od wprowadzonego w XI wieku zwyczaju święcenia palm. Zostało 
ono ustanowione na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzającego 
Jego mękę i śmierć na krzyżu. Wjazd Jezusa do Jerozolimy został opisany przez wszystkich 
czterech ewangelistów. Jezus będąc w okolicy Betfage, polecił swoim uczniom, by poszli do 
pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osiołka. Na pytania, czemu to robią, Jezus 
kazał im odpowiedzieć: Pan go potrzebuje. Gdy uczniowie jego wykonali to, o co ich prosił, 
Chrystus dosiadł osiołka i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud widząc Jezusa jadącego na osiołku, 
wyszedł mu na spotkanie i witał z radością, rzucając na jego drodze szaty oraz gałązki, wołając 
Hosanna Synowi Dawidowemu. Wydarzenie to miało być spełnieniem słów ze Starego 
Testamentu: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie 
do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. 

 



  

 

  

Wakacje w górach dla dzieci 
Od 30 czerwca do 13 lipca  

zapraszamy na wyjazd kolonijny 

dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum  

do Białego Dunajca. 

Nie zabraknie ciekawych wycieczek po górach, 

radosnego odpoczynku od szkoły i okazji do 

wygłupów w szalonym gronie. Koszt 1200 zł. 

Informacje i zapisy u ks. Kamila 

Palmy wielkanocne 

 Na pamiątkę wjazdu Jezusa do 
Jerozolimy, tydzień przed 
Wielkanocą święci się w kościołach 
palmy. Palmy, choć nie występują 
naturalnie w naszym klimacie, są 
przygotowywane z gałązek wierzby, 
które w symbolice kościoła są 
znakiem zmartwychwstania 
i nieśmiertelności duszy. Obok 
wierzby używane są również gałązki 
z baziami i liście bukszpanu lub 
borówek. Wierni przechowują je 
przez cały rok, aby za kilka miesięcy 
mogły zostać spalone na popiół, 
którym są posypywane nasze głowy 
w Środę Popielcową. W wielu 
parafiach organizowane są co roku 
konkursy na najpiękniejszą lub 
największą palmę. Rekordowa 
palma powstała w Lipnicy 
Murowanej i miała 36 metrów 
wysokości. Procesja z palmami jest 
z jednej strony upamiętnieniem 
wydarzenia sprzed wieków, z drugiej 
zaś - naszym kroczeniem wraz 
z Chrystusem ku ofierze, którą 
dzisiaj jest Msza święta. 

 

Liturgia Niedzieli Palmowej 

Liturgia Niedzieli Palmowej w kościele jest 
rozpięta między dwoma momentami: uroczystą 
procesją z palmami oraz czytaniem Męki 
Pańskiej według jednego z trzech 
Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza 
(Mękę Pańską według Ewangelii św. Jana czyta 
się podczas liturgii Wielkiego Piątku). Kapłan 
w Niedzielę Palmową nie przybiera szat 
pokutnych (fioletowych) jak przez cały Wielki 
Post, ale czerwone; procesja ma charakter 
triumfalny. Jezus wkracza do Świętego Miasta, 
jako jego Król i Pan, odbierając hołd od 
mieszkańców Jerozolimy. W ten sposób Kościół 
chce podkreślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka 
dni zostanie poddany okrutnej śmierci, to 
jednak nigdy nie pozbawi się swojego majestatu 
królewskiego. Przez swoją mękę i śmierć na 
krzyżu to prawo jedynie umocni. Godność 
królewską Chrystusa Pana akcentują antyfony 
i pieśni, które śpiewa się w trakcie procesji 
z palmami. W wieku XI do liturgii Niedzieli 
Palmowej został wprowadzony obrzęd 
poświęcenia palm, które przynoszą wierni do 
kościoła. Do 1955 roku istniał zwyczaj, że 
celebrans wraz z wiernymi wychodził 
w Niedzielę Palmową przed kościół i stawał 
przed bramą świątyni, która była zamknięta. 
Kapłan uderzał w nią krzyżem trzykrotnie, 
wtedy dopiero brama otwierała się i kapłan 
z uczestnikami procesji wstępował do wnętrza 
kościoła, aby odprawić uroczystą Mszę świętą. 
Symbol ten miał wiernym przypominać, że 
zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki 
męczeńskiej śmierci Chrystusa na krzyżu. 

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
22-25 marca 2015 

W niedzielę 

 nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Mszy św. 

W poniedziałek, wtorek i środę  
na Mszach św. o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30. 

 Ostatni dzień rekolekcji – środa, 25 marca  
będzie DNIEM SPOWIEDZI.  

Zachęcamy do udziału w rekolekcjach i spowiedzi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- w środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego: po raz kolejny obchodzony jako 
Dzień Świętości Życia, 

- 29 marca - NIEDZIELA PALMOWA - pamiątka uroczystego wjazdu Pana Jezusa 
do Jerozolimy. Podczas każdej Mszy św. obrzęd błogosławieństwa palm. 

 
 
 
 

W LITURGII  
BIEŻĄCEGO  
TYGODNIA 
 

 

OGŁOSZENIA 
  

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.  Rekolekcje dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu od poniedziałku do 
                      środy włącznie, o godz. 12.00.  
                2. Dzisiaj o godz. 20.00 zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej zatytułowane „Oto …ja  
              człowiek” w wykonaniu zespołu „Fletnia Pana” z parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu.  
            3. Zachęcamy do nabycia świątecznych prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne –  
          podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej przy parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu.   
        Kiermasz prac przed kościołem od godz. 8.00 do 13.30. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony  
      na zakup materiałów do terapii osób niepełnosprawnych.  
     4. Z inicjatywy parafian powstał klub parafialny. Organizatorzy zapraszają we wtorek, 24 marca  
    o  godz. 15.00 na pierwsze spotkanie poświęcone nieznanym świętym. Spotkanie odbędzie się  
   w salkach na plebanii.  
 5. W środę, 25 marca o godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. w 71. rocznicę odbicia z rąk gestapo 
  więźniów przez żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec.  
6. W najbliższy piątek 27 marca nie będzie Drogi Krzyżowej dla dorosłych o godz. 17.15 natomiast  
  zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Grójca, które rozpoczniemy o godz. 19.00 przy 
  kościele św. Mikołaja i zakończymy w kościele Miłosierdzia Bożego.  
  7. 28 marca, czyli sobota przed Niedzielą Palmową obchodzona będzie jako XXX Diecezjalne  
    Światowe Dni Młodzieży. O godz. 14.00 młodzież spotka się z księdzem biskupem w kościele 
    Miłosierdzia Bożego w Grójcu.  
    8. W Wielki Piątek 3 kwietnia od godz. 9.00 udamy się z posługą spowiedzi i Komunii św. do osób 
       chorych i w podeszłym wieku zamieszkałych na terenie naszej parafii.  Zgłoszenia takiej wizyty 
        przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii. 
        9. Zapraszamy na jednodniową autokarową pielgrzymkę do Gietrzwałdu. Wyjazd w sobotę,  
          18 kwietnia o godz. 6.00. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy i informacje w zakrystii lub kancelarii. 
            10. Przy wyjściu z kościoła można złożyć do puszki ofiary przeznaczone na kwiaty do Grobu  
                 Pańskiego. Bóg zapłać za złożone ofiary mieszkańcom Grudzkowoli i Odrzywołka. 
                 11. W związku ze zbliżającymi się świętami Zmartwychwstania Pańskiego, zachęcamy 
                       do nabycia w naszym parafialnym sklepiku świec Caritasu. Dochód z zakupu przeznaczony 
                           jest na cele charytatywne Caritas. 
                            12. Za naszym pośrednictwem Publiczne Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu 
                                   zaprasza 24 marca o godz. 17.00 na dzień otwarty dla szóstoklasistów i ich rodziców.  

                                    13. W kiosku parafialnym zachęcamy do nabycia tygodniki katolickie: „Gościa 
                                            Niedzielnego” i „Niedzielę”.  
                                                 14. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:  
                                                           - śp. Alina Wieczorek l. 78, - śp. Ewa Fabisiak l.65,  
                                                                      - śp. Danuta Rylska l. 74, - śp. Jerzy Keller l. 84 
                                                                                        Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

Redakcja zastrzega sobie prawo  
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.  

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów. 
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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, 
– 19.00 – 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 

PARAFIALNE  
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