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Ewangelia niedzielna 
 

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  
 

Nie jest wiarą postawa czysto teoretyczna, zajęcie stanowiska 
ideologicznego czy społeczna deklaracja. Nie jest także wiarą samo 
tylko spełnianie pewnych formalnych wymogów.  
Wiara polega na wypełnianiu przykazań Jezusa. Wiara, czyli żywa więź 
z Bogiem, polega na tym, że człowiek przynosi owoc, a owoc to coś 
takiego, co można zbadać, zmierzyć, porównać. 
Niestety, nauczyliśmy się miłować słowem i językiem, czyli 
teoretycznie, w „chęciach”, deklaracjach, zamiarach, a nie 
w konkretnych czynach. W takim teoretyzowaniu jesteśmy świetni, 
ale nic z tego nie wynika. Na każdy zły czyn znaleźliśmy sobie jakieś 
grzeczne określenie albo usprawiedliwiający wykręt, które zapewniają 
nam psychiczny komfort. 
A jaka jest prawda o mnie? Czy rzeczywiście robię to, czego oczekuję 
ode mnie Bóg? Czy naprawdę jestem Mu posłuszny? Jaki jest owoc, 
który wydaję? 

Zjednoczenie z Chrystusem 
Ja jestem prawdziwym krzewem  
winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.  
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi 
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, 
które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie 
jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - 
tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - 
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze 
Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna 
latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać 
będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi 
uczniami. 

 Dz 9, 26-31  
Ps 22, 26-28. 30-32, 1 J 3, 18-24 

J 15, 1-8 
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W 1990 roku odbyły się pierwsze po wojnie 
demokratyczne wybory do samorządu 
terytorialnego w Polsce. Wybierano radnych 
gmin, a te powierzały szefostwo urzędu 
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
w zależności od rodzaju gminy. Gminne rady 
delegowały swoich przedstawicieli do sejmiku 
wojewódzkiego, który wyłaniał delegatów do 
sejmu krajowego. Taki był początek. 

Możliwość powstania samorządu została 
wywalczona przez wolne związki zawodowe 
„Solidarność”. Do 1990 roku istniały atrapy 
samorządu w postaci rad różnych szczebli, ale 
faktycznie rządziła PZPR przez swoje struktury 
terenowe. Utworzenie gmin, w których 
decydujący głos miała rada, stworzyło 
możliwość wpływu na rządzenie tysiącom 
radnych w Polsce. TO BYŁ PRZEŁOM. To była 
największa zmiana po upadku ustroju 
demokracji socjalistycznej - zwanym w naszym 
kraju na wyrost komuną. Na wyrost - gdyż 
chłopska własność ziemi i samodzielny Kościół 
Katolicki istniały, czego nie było w pozostałych 
krajach komunistycznych. Istniały mimo 
zwalczania i różnych represji.   

Życie każdego z nas toczy się w gminie, chociaż 
sejm ustala prawa, a administracja państwowa 
ma swoje urzędy. Najwięcej codziennych 
życiowych spraw pozostaje w gestii gminy - od 
szkolnictwa podstawowego po gminne ulice i 

cały wachlarz spraw komunalnych. Na to 
wszystko mieszkańcy danego terytorium, 
tworząc wspólnotę nazwaną gminą, uzyskali 
wpływ za pośrednictwem radnych. Czy to 
wszystko działa należycie i czy jesteśmy 
zadowoleni? A to już inna sprawa. Nie zmienia 
to jednak faktu ogromnej pozytywnej odmiany 
codziennego życia każdego Polaka od 1990 
roku. 

To, co jest korzystne nie powstaje samo z siebie 
i nie bywa darem od losu. Zwykle wymaga dużo 
wysiłku i zorganizowania wielu osób do 
osiągnięcia celu, który społeczna nauka 
Kościoła nazywa „dobrem wspólnym”, czyli jest 
w interesie jak największej liczby mieszkańców, 
nie krzywdząc przy tym nikogo.  

WITOLD RAK 
 25-LECIE POWSTANIA SAMORZĄDU 

Obraz miasta to nie tylko zewnętrzne 
piękno ulic, placów i budynków, ale nade 
wszystko kształt życia jego mieszkańców 
i to zarówno w wymiarze materialnym, jak 
i duchowym. A zatem samorząd 
terytorialny, podejmując decyzje dotyczące 
miasta czy miejscowości, winien mieć na 
względzie w pierwszym rzędzie dobro 
mieszkańców - ich potrzeby, oczekiwania 
i perspektywy wszechstronnego rozwoju. 
Dziś jest to szczególnie ważne. 

Przemówienie  
do przedstawicieli władz samorządowych Krakowa, 

Watykan, 2 kwietnia 2001 
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Ta zasada działania przyświecała lokalnym 
Komitetom Obywatelskim Solidarność, które 
przystąpiły do wcielania w życie reformy 
samorządowej na naszym terenie. 
Przewodniczącym KO w Grójcu był śp. Piotr 
Uznański. Ten komitet odniósł ponad 90% 
zwycięstwo w pierwszych wyborach do Rady 
Miasta i Gminy Grójec. Wiele osób pomagało 
(część członków KO nie była w „S”) w kampanii, 
pracując w komisjach wyborczych, kandydując 
po raz pierwszy. Szczupłość miejsca nie pozwala 
wymienić ich nazwisk. Nie należy zapomnieć 
o życzliwej postawie księży naszej parafii.  
Dobra współpraca „Solidarności” z Kościołem 
była zasadą przy powstawaniu wolnych 
związków zawodowych i przez cały okres 

To w świetle wiary można najlepiej odczytać, na czym polega moralny porządek, który 
winien być zachowany we wszelkim działaniu dla dobra wspólnego, aby było ono 
skuteczne, a równocześnie aby dokonywało się z poszanowaniem każdego człowieka 
í środowiska naturalnego, w którym ten człowiek żyje (Gaudium et Spes, 74). Z wiary 
również rodzi się owa nadprzyrodzona wrażliwość na potrzeby innych, która zmierza ku 
wytrwałemu wprowadzaniu w rzeczywistość tego świata idei sprawiedliwości Królestwa 
Bożego. 

Przemówienie do przedstawicieli samorządu małopolskiego,  
Watykan, 28 października 1996 

 

burzliwej dekady lat osiemdziesiątych.  Dużą 
pomoc otrzymaliśmy od KO Ziemi Radomskiej, 
ponieważ przewodniczący Jan Rejczak, który 
współpracując z pełnomocnikiem ds. reformy 
samorządowej, rozsyłał materiały 
instruktarzowe i urządzał szkolenia. 
W utworzeniu radomskiego KOZR mieli udział 
działacze NSZZ Rolników Indywidualnych „S”, 
również z Grójca, którzy tworzyli samorząd 
pracując społecznie, finansując zwykle 
z własnych kieszeni (honorowo) w ścisłej 
łączności z Kościołem (Bóg) wielu działaczy „S” 
dla dobra naszej małej Ojczyzny. Potwierdza to 
niezbicie, iż każde działanie w sferze publicznej 
przestrzegające zasady zawartej w haśle 
„Bóg, Honor, Ojczyzna” ma głęboki sens.         

JAN PAWEŁ II - O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- w poniedziałek wspomnienie św. Floriana - męczennika, 
- w środę święto św. Apostołów Jakuba i Filipa, 
- w piątek uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika –  
                 głównego Patrona Polski. 
 

 

 

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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3 maja 2015 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

                 1. Dzisiaj po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna  
                z racji I niedzieli miesiąca. Zapraszamy asystę liturgiczną, bielanki i ministrantów. 
            2. Miesiąc maj poświęcony jest Matce Bożej, którą czcimy jako naszą Orędowniczkę  
          u Boga w niebie. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych, które odprawiamy  
        w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, a niedziele o godz. 18.30. 
     3. Jutro w poniedziałek, 4 maja o godz. 17.00 będziemy się modlić w wypominkach za 
     zmarłych, a o godz. 18.00 Msza św. wypominkowa. 
  4. Również jutro, w poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie Grupy Modlitewnej o. Pio.  
  Zapraszamy czcicieli o. Pio na wspólną modlitwę.  
5. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas II, które przygotowują się do I Komunii św.  w środę,  
 6 maja o godz. 19.00 w kościele.  
6. W czwartek, 7 maja comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu. W każdy pierwszy 
czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00 modlimy się w intencji kapłanów  
oraz powołań kapłańskich i zakonnych.  
7. Klub Parafialny zaprasza w sobotę, 23 maja na jednodniową autokarową wycieczkę do 
Warszawy. W planie min. zwiedzanie z przewodnikiem Starego i Nowego Miasta oraz  
 Wilanowa. Koszt wycieczki wynosi 30 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 
  8. Narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa zapraszamy na nauki  
   przedmałżeńskie. Pierwsze spotkanie jest dzisiaj w niedzielę, 3 maja o godz. 18.00 w domu  
      parafialnym (ul. Worowska 1).  
      9. W przyszłą niedzielę, 10 maja ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Seminarium 
         Duchowne w Warszawie.  
          10. Za naszym pośrednictwem Grójecki Ośrodek Kultury zaprasza 22 maja o godz. 18.00  
              na spektakl „Miłość” oparty na wierszach ks. Jana Twardowskiego. 
                11. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki katolickie „Gość  
                    Niedzielny” i „Niedziela”.  
                      12. Ze względu na przypadającą w piątek, 8 maja Uroczystość 
                            św. Stanisława można spożywać pokarmy mięsne,  
                                 nie obowiązuje nas w tym dniu post piątkowy.  
                                      14. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:  
                                           - śp. Bronisława Kurowska l. 93, 
                                                    - śp. Helena Świątkiewicz l. 84. 
                                                              Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu.  
                                                                               Wieczny odpoczynek……. 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

WYPOMINKI ROCZNE 
Msza św. w każdy  
I poniedziałek miesiąca  
o godz. 18.00 

KORONKA  
DO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
piątek - godz. 18.00 
 
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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