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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  
 

Jezus jest popularny. Ewangelista zanotował, że był tak 
oblężony przez tłumy, iż brakowało czasu na jedzenie. 
Zaniepokoili się tym Jego krewni. Tyle, że nie chodziło 
o Jego zdrowie. Krewni wiedzieli, że oprócz fali 
entuzjazmu dla Niego, rośnie inna, groźniejsza fala - fala 
zawiści. Oskarżenie Jezusa o satanizm wydaje się być 
absurdem. W zazdrości nie chodzi o prawdę, ale o wpływ 
na tłumy. Wykorzystywane jest kłamstwo, oszczerstwo, 
plotka.  
Jezus nie wyklina swoich prześladowców. On tylko 
logicznie demaskuje kłamstwo. Tamci byli zbyt 
zatwardziali, by zobaczyć w sobie potrzebę nawrócenia. 

Szatan został pokonany 
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do  domu,  
a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. 
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". 
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów 
wyrzuca złe duchy". 
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś 
królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to 
taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może 
się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw 
nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. 
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. 
Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu 
wiecznego". Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". 
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi 
siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie". 
Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są braćmi?" I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: "Oto 
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką". 

 Rdz 3, 9-15  
Ps 130, 1-8, 2 Kor 4, 13-5, 1 

Mk 3, 20-35 
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On w Ciebie wierzy 

GOOD NEWS 
 

Wiara to dzisiaj chwytliwy temat. W Roku 
Wiary motyw ten pojawiał się w wielu 
komentarzach, konferencjach, rozważaniach 
i kazaniach. Nie mówiąc już o wydanej 
encyklice Franciszka Lumen fidei, która zrobiła 
prawdziwą furorę. Chciałbym w tym miejscu 
bardziej podzielić się swoimi przemyśleniami, 
niż próbować dodać coś nowego. 
Wyzwanie Roku Wiary 
Ustanowiony jeszcze przez Benedykta XVI Rok 
Wiary to chyba doskonała okazja, aby nie tylko 
pogłębić zagadnienie, ale przede wszystkim 
spojrzeć w swoje wnętrze – jaka jest moja 
wiara?, na ile moje życie związane jest 
z wyznawaną wiarą?, czy wiara w ogóle jest 
światłem, które oświeca moją codzienność? 
W osobistym rozwoju warto zobaczyć, czy 
wiara jest relacją z żywą Osobą czy też tylko 
zewnętrzną powłoką religijności. 
To jest wyzwanie – wiem – ale nagrodą może 
się okazać całkowita zmiana myślenia o życiu, 
jakie się miało do tej pory. 19-letni Marcin 
powiedział mi ostatnio: Moja wiara nie opiera 
się już ani na nieokreślonej intuicji, ani na jakiejś 
hipotezie, ale na osobie Jezusa, którego 
potrzebuję odwiedzać codziennie w osobistej 
modlitwie i przynajmniej raz w tygodniu na 
Mszy. Ze wszystkim tym, co noszę, wraz z moją 
przeszłością, bogactwami, jeszcze niejasnymi 
pragnieniami. Odkrycie potrzeby stałego 
kontaktu to chyba największe wyzwanie Roku. 
Wiara w Boga czy w człowieka? 
Czym jest wiara? Różnorodność naszych 
odpowiedzi potwierdza geniusz bogactwa 
chrześcijaństwa. Tym, co spaja wszystkie 
intuicje poszukiwawcze jest fakt, że z wiarą 
(zaufaniem) idzie w parze konkretne działanie. 
Dzisiaj człowiek pozostaje często na etapie idei, 
przekonań światopoglądowych i uniwersalnych 

teorii z poradników życia: Jak zrobić to i tamto 
minimalnym nakładem pracy, jak osiągnąć 
w życiu szczęście, jak być kreatywnym, co 
zrobić, aby mi się żyło lepiej, nawet jeśli 
skrzywdzę przy tym kilkoro ludzi. 
Ciekawy jestem, Drogi Czytelniku, czy 
zastanawiałeś się kiedyś, czym jest wiara 
z punktu widzenia Boga. Bóg, który wierzy 
w ciebie. Nawet, jeśli przedstawiasz wszystkie 
zastrzeżenia, jakie przychodzą ci na myśl, 
udowadniasz sobie i Jemu, że nie warto 
pokładać w tobie nadziei – Bóg wierzy w ciebie. 
Nawet, jeśli widzi wszystkie twoje odejścia, 
ograniczenia, słabości i niewierności – On liczy 
na ciebie i zależy Mu na twoim zaufaniu. Cóż za 
szaleństwo!  
Człowiek niewierzący czy poszukujący? 
Bóg doświadcza zwątpieniem, abyśmy byli 
bogatsi o jeszcze jeden odcień 
człowieczeństwa. Proszę księdza, ja czasami 
wątpię. – To dobrze! Bóg nie zainstalował 
w nikim aplikacji o nazwie wiara. On raczej 
zaprasza ciebie i mnie do poznawania 
i stopniowego odkrywania wiary, czyli relacji 
z  im. Ważne, żeby szukać, a nie pozostawać na 
etapie bezczynności. Biblijny Noe nie pozostał 
bezczynny nie ze względu na swój pragmatyzm 
życiowy, nie dlatego, że utopiłby się w potopie. 
On działał, wiedząc, że przez posłuszeństwo 
będzie wybawiony z fal potopu.  

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.  

(J 15, 15) 

 



 

Przygoda z Jezusem 
Niedawno byłem świadkiem sceny w zakrystii, 
gdy przyszedł młody facet i dziękował księdzu 
za homilię ukazującą wiarę jako przygodę 
z Jezusem. My bardzo często nie chcemy 
pozwolić sobie na szaleństwo zobaczenia relacji 
do Chrystusa jako wyjątkowej, niesamowitej, 
niepowtarzalnej i nieporównywalnej do 
jakiejkolwiek innej. Może właśnie stąd bierze 
się w człowieku marazm, zniechęcenie, 
schematyzm, aż wreszcie brak 
zainteresowania?  
Ks. Tomas Halik w książce Cierpliwość wobec 
Boga, wyróżnił tzw. ateizm obojętności – tak 
samo nudny, jak leniwa wiara, która wygodnie 
usadowiła się w swoich zwyczajach 
i pewnikach. Aluzyjnie dodaje: w dziedzictwie 
ojców, w skarbie, który zakopała starannie 
skarb i nie chce ryzykować, aby go nie utracić. 

Boże, mój Boże, szukam Ciebie 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą, 

jak zeschła ziemia łaknąca wody. 
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, 

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, 

więc sławić Cię będą moje wargi. 
(Ps 63) 

 

Żyć naprawdę 
Nasza codzienność – sami wiemy, co się na nią 
składa. Jednym z elementów jest duchowość 
(każdy człowiek obok płaszczyzny fizycznej 
i psychicznej składa się z tej sfery), wiara (to już 
wyższy level) i wreszcie autentyczna, żywa 
relacja do Chrystusa. Nie jest możliwe przeżycie 
wiary na serio bez chwil refleksji, planowania, 
a nawet powątpiewania.  
Wszystko prowadzi przecież do odnalezienia 
Prawdy. Jezus mówi o sobie, że jest Drogą, 
Prawdą i Życiem. Nie bójmy się wejść na tę 
Drogę. Może właśnie wtedy zaczniemy żyć 
naprawdę? Mamy być maksymalistami 
w patrzeniu na nasze życie.  

NIEDZIELA, 
7 czerwca, 

godz. 9-13, 
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- w poniedziałek wspomnienie św. Jadwigi – królowej,  
- w środę wspomnienie św. Bogumiła – biskupa, 
- w czwartek wspomnienie św. Barnaby – apostoła, 
- w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. 
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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. Dzisiaj  przed kościołem jest zorganizowana zbiórka krwi  
               w specjalnie do tego przygotowanym punkcie krwiodawstwa. Dar  
            krwi jest przejawem bezinteresownej miłości wobec bliźniego.  
         Zachęcamy do udziału w tej szlachetnej zbiórce i przypominamy, że każdy  
       kto chce oddać krew musi posiadać ze sobą dowód osobisty. 
     2. Również dziś w Święto Dziękczynienia są zbierane ofiary do puszek na 
    rzecz budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.  
   3. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie Grupy Modlitewnej o. Pio.  
  Zapraszamy czcicieli o. Pio na wspólną modlitwę.  
 4. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała i błogosławieństwo 
wianków.  
5. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie obwiązuje nas 
w tym dniu post można spożywać pokarmy mięsne. 
6. Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami katechezy dla dorosłych  
 pogłębiające wiarę i znajomość nauki Kościoła. Spotykamy się w każdy drugi   
  czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Najbliższe spotkanie  
    11 czerwca w kościele. 
     7. W sobotę, 13 czerwca po Mszy św. wieczornej, nabożeństwo fatimskie     
       z procesją. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie i procesji.  
       8. Krajowy duszpasterz ogrodników wraz ze Związkiem Sadowników  
          Rzeczpospolitej zapraszają na XXXI Ogólnopolską Pielgrzymkę  
            Ogrodników na Jasną Górę. Termin tegorocznej pielgrzymki przypada 
               14 czerwca 2015 r.  
                  9. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki  
                      katolickie „Gość  Niedzielny” i „Niedziela”.  
                          10. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie: 
                               - śp. Tadeusz Kuczek l. 65,  
                                      - śp. Arkadiusz Cegiełkowski l. 62, 
                                               - śp. Bronisława Rupiewicz l. 99. 
                                                           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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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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