TYGODNIK PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU

III Niedziela Wielkanocna

Ewangelia niedzielna
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

III tydzień psałterza
19 IV 2015, nr 16(29) 2015
Dz 3, 13-15.17-19
Ps 4, 2. 4-9, 1 J 2, 1-5a
Łk 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało
w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam".
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście
zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi:
to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja
mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do
jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do
nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się
wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach".
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście
świadkami tego".

KOMENTUJE KS. MARCIN DUCHNA

To już trzeci tydzień od Zmartwychwstania Pańskiego, a w nas
zamiast coraz większej euforii i przekonania, narasta najczęściej
wątpliwość. Zamiast przybliżać się z wiarą do Pięćdziesiątnicy
i pragnąć coraz więcej, my raczej oddalamy się od tamtej niedzieli,
powoli o wszystkim zapominając. Jezus staje pośrodku tych
wątpliwości, pośrodku uczniów, którzy wierzą coraz mniej temu, co
widzieli i czego doświadczyli. Ciągle sparaliżowani lękiem, obawiają
się uwierzyć w Zmartwychwstałego. Nie zmienia to faktu, że On
właśnie tam stoi. Kiedy doświadczamy we własnym życiu duchowym
podobnego stanu, jeśli nie możemy dostrzec owoców
zmartwychwstania w sobie i dać temu wiary, możemy być pewni, że
Pan właśnie przy takich uczniach jest najbardziej obecny. Gotowy
cierpliwie przekonywać i prowadzić do większej ufności.

Marta Łukiewicz-Szczypek
katechetka w LO im. Piotra Skargi

KRZYŻ - DUCHOWY PODPIS
CHRZEŚCIJANINA
Krzyż jest jednym z najstarszych symboli,
jakie zna ludzkość. Znała go większość
starożytnych religii, często przyjmował
różne kształty w zależności od kontekstów
kulturalnych.
Wszyscy chrześcijanie uznają i głoszą, że
zbawienie
przyszło
przez
krzyż
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Dlatego właśnie krzyż jest tak bardzo
mocno obecny w życiu każdego z nas. To on
spoczywa na naszej piersi, widzimy go na
obrazach, w rękach świętych, stanowi
ukoronowanie świątyń. Znakiem krzyża
witamy nowy dzień, żegnamy się, gdy
idziemy w daleką podróż czy udajemy się
na spoczynek. Niezależnie w jakich
okolicznościach odwołujemy się do krzyża,
jego podstawą są zawsze dwie przecinające
się linie.
Warto przypomnieć, iż symbolika krzyża
sięga
czasów
przedchrześcijańskich.
Zgodnie
z
ówcześnie
panującym
wierzeniami krzyż stanowił odwołanie do

słońca, mocy światła i zwycięstwa, jednak
nie ma to żadnego przełożenia
na
symbolikę
chrześcijańską.
W chrześcijaństwie
symbolika
krzyża
związana
jest
bezpośrednio
i niepowtarzalnie z męką Chrystusa.
W różnych kontekstach czasowych,
kulturowych
i
historycznych
krzyż
ewoluował, począwszy od postaci
graficznej poprzez symbolikę umieszczoną
na krzyżu aż po samo znaczenie.
Warto w tym miejscu przywołać kilka
przykładów:
- krzyż grecki – krzyż
równoramienny, symbolizuje
przenikanie się nieba i ziemi,
a jednocześnie współistnienie
dwóch natur w Jezusie
Chrystusie- boskiej i ludzkiej,
które są względem siebie
całkowicie równe, stąd równość
ramion krzyża,
- krzyż łaciński - krzyż złożony,
podstawowy dla chrześcijan
- symbolizuje ukrzyżowanego
Chrystusa, dla chrześcijan
symbol miłości Boga i znak
zbawienia.
Dla nas chrześcijan, krzyż jest przede
wszystkim wpisany w tajemnicę odkupienia
przeżywaną w liturgii, która skupia jak
w soczewce przykazanie miłości, nadzieję
chrześcijańską i wiarę w tajemnicę
paschalną, czyli tajemnicę odkupienia.
Bardzo mocno w kulturze chrześcijańskiej
widoczny jest kult krzyża jako relikwii,
podkreślający bezpośredni kontekst krzyża
z osobą Zbawiciela i uznawany jest za
najwyższy rodzaj kultu, przejawiający się
w uwielbieniu krzyża, na którym zawisło
Zbawienie Świata.

Krzyże chrześcijańskie

PAPIESKI

Wolno stojące kamienne krzyże
celtyckie, które występują na
Wyspach Brytyjskich, zwłaszcza
w Irlandii na cmentarzach i przy
kościołach.

Forma krzyża patriarchalnego
z jeszcze jedną niedużą poprzeczką
u góry. Trzy poprzeczki krzyża
reprezentują potrójną rolę papieża
w Kościele katolickim jako Biskupa
Rzymu, Patriarchy Zachodu
i Następcy Świętego Piotra.

JEROZOLIMSKI

PRAWOSŁAWNY

Jeden z najstarszych symboli
chrześcijaństwa. Symbol Ziemi
Świętej. Symbolizuje 5 ran Jezusa.
Istnieją także inne interpretacje, np.
cztery strony świata (małe krzyże)
odkupione przez śmierć krzyżową
Chrystusa (duży krzyż).
W Cesarstwie Bizantyjskim
i pierwotnym chrześcijaństwie był
niejednokrotnie wpisywany w koło,
które miało reprezentować
wszechświat. Krzyż Chrystusa
spinałby wtedy ekstremalnie
oddalone od siebie niebo i ziemię,
ludy i kraje. Dzisiaj używany jest
jako oficjalny symbol Kustodii Ziemi
Świętej.

Używany przez prawosławne
Kościoły chrześcijańskie. Na
Zachodzie zwany czasem krzyżem
słowiańskim. Górna poprzeczka
symbolizuje tabliczkę nad głową
Chrystusa, środkowa belkę, do
której przybito jego ręce a dolna
podpórkę na nogi. Podpórka
zwrócona jest w górę w kierunku
"dobrego łotra" i wskazuje mu
niebo, a "złemu łotrowi" piekło.

CELTYCKI WYSOKI

CHI RHO
Krzyż złożony z dwóch liter greckich
X (chi) i P (rho), od których zaczyna
się słowo Chrystus (Χριστος). Znany
też, jako Chrismon (od "monogram
Chrystusa") lub krzyż Konstantyna,
ponieważ ten cesarz używał
symbolu chi rho jako swojego godła.

PATRIARCHALNY
Przypomina tradycyjny krzyż łaciński
z jedną dodatkową, niedużą
poprzeczką powyżej. Używali go
patriarchowie i arcybiskupi we
wczesnym okresie chrześcijaństwa.

LILIOWY
Krzyż liliowy powstał z połączenia
krzyża greckiego i majuskuły M,
oznaczającej imię Maryi. Był
symbolem hiszpańskich zakonów
rycerskich z Alcantary i Calatravy.

MALTAŃSKI
Używany przez Zakony Szpitalników
tj. Joannitów i Lazarytów. Obecnie
używają go także różne organizacje
charytatywne oraz Morska Służba
Poszukiwania i Ratownictwa.

TAU
Wywodzi się od litery T (tau),
w pierwotnych alfabetach
zachodniosemickich zapisywanej
jako X. Znany też jako krzyż egipski,
crux commissa lub krzyż św.
Antoniego. Dzisiaj używany
powszechnie przez franciszkanów.

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
19 kwietnia 2015

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

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

1. Dzisiaj, w niedzielę 19 kwietnia po Mszy św. o godz. 9.30
zapraszamy na montaż słowno-muzyczny poświęcony Słudze
Bożemu ks. Piotrowi Skardze w wykonaniu uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Grójcu.
2. We wtorek, 21 kwietnia o godz. 17 zapraszamy na spotkanie klubu
parafialnego. Spotkanie będzie w salach na plebanii.
3. W najbliższą sobotę, 25 kwietnia w domu katechetycznym odbędzie
odbiór strojów dla dzieci z klas II, które w tym roku przystępują do
WYPOMINKI ROCZNE I Komunii Świętej. Zapraszamy poszczególne klasy według planu, który
Msza św. w każdy
został podany rodzicom.
I poniedziałek miesiąca 4. 26 kwietnia, w Niedzielę Dobrego Pasterza będziemy gościć kleryków
o godz. 18.00
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
KORONKA
Przyjazd kleryków jest związany z niedzielą powołaniową, organizowaną
DO BOŻEGO
w naszej parafii. Będzie to czas modlitwy o powołania kapłańskie
MIŁOSIERDZIA
i świadectwa życia seminaryjnego. Jest możliwość zaproszenia kleryka
piątek - godz. 18.00
do swojego domu na wspólny rodzinny obiad. Informacje na ten
KANCELARIA CZYNNA temat w zakrystii. Zachęcamy do takiej formy spotkań.
5. Narzeczonych, przygotowujących się do sakramentu małżeństwa,
OD PONIEDZIAŁKU
zapraszamy na nauki przedmałżeńskie. Pierwsze spotkanie będzie
DO PIĄTKU
w niedzielę, 3 maja o godz. 18.00 w salach domu parafialnego
- od 8.30 do 10.00
(ul. Worowska 1).
- od 16.00 do 17.30
6. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki
KONTO
katolickie: „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
7. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
17912800022001000002730001
- śp. Andrzej Pawelec l. 77,
- śp. Zofia Stępień l. 79.
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 czwartek - uroczystość św. Wojciecha – głównego
Patrona Polski,
- w sobotę - święto św. Marka Ewangelisty.

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

ZAPROSZENIA
na chrzest, komunię, ślub. Grójec, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl

