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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  
 

To niesamowite, że pierwsze przykazanie Jezusa 
brzmi: Trwajcie w miłości mojej. To umyka z naszej 
religijnej księgowości - jesteśmy przecież 
przyzwyczajeni do analizowania swojego 
postępowania w kategorii: popełnienia grzechu 
albo niepopełnienia grzechu. A Jezus pokazuje, że 
miłość musi się opierać nie tylko na decyzjach i 
czynach, ale przede wszystkim na zakorzenieniu w 
Jezusie. Po to przychodzimy na modlitwę, aby się w 
Nim zakorzenić. Dopiero z wytrwania w Jezusie 
rodzi się zachowywanie przykazań i dobro wobec 
innych. Wytrwajmy w miłości Jezusa! 

Przykazanie miłości 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.  
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać 
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam 
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. 
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo 
sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 
przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię 
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali". 
 
 
Oto słowo Pańskie. 

 Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48  
Ps 98, 1-4, 1 J 4, 7-10 

J 15, 9-17 
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Stowarzyszenie Pomocy dzieciom „Pinokio” 
oficjalnie działa już 5 lat. Wcześniej istniało 
jako niezrzeszona grupa. Stowarzyszenie 
zajmuje się organizowaniem czasu wolnego 
dzieci poprzez działalność teatralną 
(powstały dwie grupy podzielone wiekowo), 
organizację wypoczynku letniego: kolonie, 
biwaki oraz pomoc żywnościową 
i pedagogiczno–edukacyjną (pogadanki na 
temat uzależnień, pomoc dla dzieci 
z trudnościami w nauce).  

Podejmowane przez Stowarzyszenia 
działania pokazują, że można zdrowo, 
aktywnie, ciekawie i bezpiecznie spędzać 
wolny czas. Nadrzędnym celem 
Stowarzyszenia jest integracja dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich 
oraz podniesienie poczucia ich wartości.  

Teatrzyk prowadzony przy Stowarzyszeniu 
odnosi duże sukcesy.  Z „Kopciuszkiem po 
Grójecku” młodzi aktorzy występowali na 
święcie społeczników powiatu grójeckiego, 
w PSP nr 2, kilkakrotnie w GOK-u dla dużej 
publiczności, na otwarciu klubu seniora, 
a także prezentowali swoje umiejętności 
w szkołach Radomia. Wszędzie, gdzie 
pojawia się ta wyjątkowa grupa teatralna, 
pojawia się uśmiech i zadowolenie. Wesołe, 
lekkie sztuki przypadają widowni do gustu.  

Organizowane przez Stowarzyszenie kolonie 
cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno 
młodszych dzieci, jak i starszej młodzieży. 
Razem z naszymi podopiecznymi byliśmy już 
w Beskidach, Bieszczadach, Tatrach, 
w Kotlinie Kłodzkiej i nad morzem.  

W tym roku Pinokio znów wyruszy nad 
morze. Jak co roku na uczestników czeka moc 
atrakcji: konkursy z nagrodami, wędrówki, 
wycieczki a także tradycyjny kolonijny 
chrzest. Oprócz tego wykwalifikowana kadra 
zapewni bezpieczny i aktywny wypoczynek.  

Nie trzeba wiele żeby pomagać. Wystarczy 
stare zabawki czy niepotrzebne ubrania 
przekazać dla podopiecznych 
Stowarzyszenia. Potrzeby są naprawdę duże. 
Chętnych gorąco motywujemy do 
wstąpienia w szeregi wolontariuszy. Dobrze 
jest poczuć się potrzebnym, fajnie jest 
pomagać i dostać najlepszy prezent: uśmiech 
szczęśliwego dziecka. 

Jeśli widzisz, że dziecku dzieje się krzywda, że 
ma jakiś problem, nie wahaj się, zareaguj 
i zgłoś się po pomoc do Stowarzyszenia.  

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne 
dzieci do kółka teatralnego, a także na biwaki 
i kolonię organizowaną przez 
Stowarzyszenie. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o działalności 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Pinokio”?  

Znajdź nas: 

www.facebook.com/Pinokio.Grojec  

tel. 503 808 499 

PAULINA CICHOCKA 
 
Najlepszy prezent 
 – uśmiech dziecka 
 



 

  

Miejsce: Dąbrówka, k. Lublina 
http://www.wiesdabrowka.pl/ 

TERMIN:  
 29 czerwca (poniedziałek), godz. 7:30 

– 2 lipca (czwartek), godz. 22:00 
Transport: Autokar 
Nocleg: Dom Nasutów  
http://www.nasutow.pl 
Koszt: 400 zł 

Info & Zapisy: ks. Kamil 

Finish 2014/2015 

 

nauka 
jazdy 

konnej

zwiedzanie 
zwierzyńca

ścieżki 
przyrodnicze 

wizyta w 
pracowni 

ceramicznej

warsztaty 
bębniarskie

kajaki, gry 
terenowe, 

ognisko

Muzeum 
Zamoyskich 

WYCIECZKA DO WARSZAWY 

Sobota, 23 maja 2015 
wyjazd o 7.00, powrót ok. 20.00 

W programie: zwiedzanie z przewodnikiem 
Starego Miasta i Wilanowa 

Transport: Autokar 
Koszt: 30 zł 

Info & Zapisy: w zakrystii lub kancelarii 
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- w czwartek święto św. Macieja Apostoła, 
- w sobotę uroczystość św. Andrzeja Boboli. 
 
 

 

 

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 
 

 
 
 
  

 

 

REDAKCJA 
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu 

Kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com

STRONA INTERNETOWA 
www.mikolaj.grojec.eu

10 maja 2015 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

                    1. W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o braterską solidarność z ofiarami  
                    trzęsienia ziemi w Nepalu i krajach sąsiednich, dzisiaj  we wszystkich kościołach  
                w Polsce jest przeprowadzana zbiórka do puszek dla poszkodowanych.  
            2. W środę, 13 maja po Mszy św. wieczornej, pierwsze w tym roku nabożeństwo   
           fatimskie z procesją. W tym dniu przypada rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej 
         trójce pasterzy z Fatimy. Zachęcamy do udziału. 
      3. Również w środę o godz. 18.30 będzie tzw. majówka, czyli Msza św. z nabożeństwem  
     majowym w Grudzkowoli.  
   4. Od najbliższego piątku po nabożeństwie majowym rozpoczynamy Nowennę do Ducha Św.  
  5. Zapraszamy na katechezy dla dorosłych pogłębiające wiarę i znajomość nauki Kościoła  
  w każdy drugi czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Najbliższe spotkanie 14 maja  
 w kościele. 
6. W przyszłą niedzielę, 17 maja w Grójcu odbędzie się „Dzień Strażaka”.  Z tej okazji 
zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 12.30  w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej. 
7. Klub Parafialny zaprasza w sobotę 23 maja na jednodniową autokarową wycieczkę do  
 Warszawy. W planie m.in. zwiedzanie z przewodnikiem Starego i Nowego Miasta oraz  
  Wilanowa. Koszt wycieczki wynosi 30 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 
 8. Akcja Katolicka przyjmuje przed kościołem intencje modlitewne, które zostaną ofiarowane   
   Panu Bogu w czasie uroczystości Święta Dziękczynienia 7 czerwca 2015 r w świątyni  
    Opatrzności Bożej . Ofiary przekazywane przy okazji składania intencji zostaną przeznaczone  
      na budowę świątyni Opatrzności Bożej. Każda osoba, która złoży intencję, w podziękowaniu  
       za wsparcie otrzyma pamiątkę – medal z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej  
          i kardynałem Stefanem Wyszyńskim, platerowany 24-karatowym złotem. 
           9. Za naszym pośrednictwem Grójecki Ośrodek Kultury zaprasza 22 maja o godz. 18.00 
               na spektakl „Miłość” oparty na wierszach ks. Jana Twardowskiego. 
                 10.  Uroczystość I Komunii św. będziemy przeżywali w niedzielę 24 maja na Mszach  
                      św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30. Prosimy parafian niezwiązanych z tymi  
                         uroczystościami o wybór w tym dniu innych godzin Mszy św. W ten sposób  
                              ułatwimy rodzinom i gościom dzieci z klas drugich właściwe przeżycie tej  
                                  uroczystości w naszym niewielkim kościele.  
                                        11. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki katolickie „Gość  
                                                Niedzielny” i „Niedziela”.  
                                                     13. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:  
                                                              - śp. Henryk Wysocki l. 82, - śp. Stanisław Szydłowski l. 95. 
                                                                            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
mailto:nicolaus.grojec@gmail.com

