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Ewangelia niedzielna
Przypowieść o ziarnku gorczycy

III tydzień psałterza
14 VI 2015, nr 24(37) 2015
Ez 17, 22-24
Ps 92,2-3. 13-16, 2 Kor 5, 6-10
Mk 4, 26-34

Jezus powiedział do tłumów:
"Z królestwem Bożym dzieje się tak,
jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie
kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło,
potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo".
Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je
przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy; gdy się je wysiewa w ziemię, jest
najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od
innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego
cieniu".
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

KOMENTUJE KS. JÓZEF JĘDRZEJEWSKI
Prorok Ezechiel żyje i głosi opiekę Boga nad narodem
izraelskim w VI wieku przed Chr. Nawołuje Izraelitów do
zachowania Prawa, wiary i pociesza. Daje nadzieję, że po
wyjściu z niewoli będą cedry na górach. Wśród drzew
i owoców zamieszka wszelkie ptactwo. Nawet przyroda
pozna Pana.
Ewangelia o ziarenku gorczycy i uprawiającym rolę. Człowiek
może spać, a plony będą rosły. Z małego ziarenka wyrasta
olbrzymie drzewo. Tak też jest z Królestwem Bożym. Najpierw
jest maleńkie, potem się rozrasta – coraz więcej ludzi zaczyna
wierzyć Bogu i przynależeć do Kościoła. Tak też się dzieje
i dzisiaj…

Marta Łukiewicz-Szczypek

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻYKRAKÓW 2016
Czym są ŚDM?
Światowe Dni Młodzieży, których inicjatorem był
Papież Jan Paweł II to międzynarodowe spotkania
młodych całego świata, którzy razem ze swoimi
katechetami, duszpasterzami, biskupami na czele
z papieżem gromadzą się w jednym miejscu na
świecie, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
ŚDM w diecezjach i w świecie
Każdego roku w Niedzielę Palmową ŚDM
odbywają się we wszystkich parafiach w wymiarze
lokalnym. To właśnie w Niedzielę Palmową roku
1986 Papież Jan Paweł II, przekazał młodym zwykły,
drewniany krzyż, który za każdym razem wędruje
do kraju, w którym odbywają się ŚDM. Na krzyżu
zostały wyryte słowa Ojca Świętego: Nieście go po
całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do
całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie
i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym
i zmartwychwstałym.
Kto jest autorem ŚDM?
Inicjatorem i pierwszym gospodarzem ŚDM był
Papież Jan Paweł II, który w 1984 roku w Rzymie
zgromadził młodzież. Dwa pierwsze spotkania
przypadające w 1984 i 1985 roku odbyły się
w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia
(1983-84) i Międzynarodowego Roku Młodzieży
(1985) były spotkaniami na próbę. Okazały się
strzałem w dziesiątkę i od tamtej pory młodzież
całego świata spotyka się z Chrystusem co roku
w swoich parafiach w Niedzielę Palmową, a co dwa
trzy lata w wybranym miejscu na kuli ziemskiej.
Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki
podarowane młodzieży przez Papieża Jana Pawła II,
a mianowicie: Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi
Romani. Znaki te pielgrzymują po całym świecie,
gromadząc młodzież na modlitwie i adoracji. Warto
przypomnieć, iż 13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę

Palmową delegacja polskiej młodzieży otrzymała
od Ojca Świętego Franciszka symbole Światowych
Dni Młodzieży. Znaki te od 18.10 do 3.11.2015
peregrynują w Archidiecezji Warszawskiej.
Ile czasu trwają ŚDM?
ŚDM podzielone są na dwa etapy. Pierwszy to tzw.
Dni w Diecezjach - kiedy młodzież pielgrzymująca
zakwaterowana jest na terenie różnych diecezji
kraju,
który jest gospodarzem
GOOD
NEWSspotkania. Struktura
tych dni zależy od goszczącej diecezji, nie powinno
zabraknąć
inicjatyw
o
charakterze
ewangelizacyjnym, misyjnym i apostolskim. Drugi
to tygodniowy pobyt w głównym mieście
organizacyjnym, czyli w 2016 roku w Krakowie.
W czasie tego tygodnia w kolejne dni młodzież
uczestniczy w ceremonii otwarcia ŚDM, bierze
udział w katechezach i Festiwalu Młodych,
pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy
w wieczornym spotkaniu z Papieżem, na
zakończenie bierze udział w uroczystej Mszy św. stanowiącej uroczyste zakończenie obchodów
ŚDM.
Więcej informacji na temat Światowych Dni
Młodzieży można uzyskać w:
 Krajowym Biurze Światowych Dni Młodzieży,
 na stronie internetowej ŚDM w Archidiecezji
Warszawskiej:
www.sdm2016.archidiecezjawarszawska.pl
 portalach społecznościowych:
www.twitter.com/SDM2016_waw.
www.facebook.com/SDM2016Warszawa.
Marta Łukiewicz – Szczypek
Uczestniczka ŚDM w Paryżu (1997) i Kolonii (2005)

Marcin Grzędowski

ZBIÓRKA KRWI
W poprzednią niedzielę przed naszym
kościołem parafialnym odbyła się
zbiórka krwi.
Na parkingu od strony ulicy Kościelnej
pojawił się Mobilny Punkt Poboru Krwi
z radomskiego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa. W odpowiedzi na
zachętę duszpasterzy zgłosiła się spora
grupa parafian, chcących ofiarować
najcenniejszy i niezastąpiony lek.
Niestety nie wszyscy mogli włączyć się
w
ten
szlachetny
wolontariat,
a przyczyny takiego stanu rzeczy były
różne i nie zawinione przez naszych
bohaterów. Ostatecznie pozyskano
5 litrów – jak nazwał jeden z dawców –
czerwonego złota. Wszystkim tym,
którzy oddali krew oraz tym, którzy
kierując się dobrem innych chcieli się
włączyć w zbiórkę organizatorzy
serdecznie dziękują.

Zapraszamy
na podsumowujące spotkanie
wszystkich autorów tegorocznych
tekstów oraz osoby,
które chcą się włączyć
w prace redakcji od września.

19 czerwca 2015 r.,
godz. 19:00
w sali na plebanii.

Żaneta Wawrzyniak

W IMIĘ DUCHA
W sobotę 6 czerwca grupa młodzieży z naszej
parafii wybrała się na Lednickie Spotkanie
Młodych. Tysiące osób zgromadziły się już po
raz dziewiętnasty na Polach Lednickich, by
wspólną modlitwą, śpiewem i tańcem
uwielbiać Boga.
Tegoroczne hasło było prośbą o dary Ducha
Świętego. Dzięki bogatemu programowi
i wielkiemu zaangażowaniu organizatorów
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Cieszę się,
że mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Nawet wielki upał nie był w stanie
przeszkodzić radości płynącej ze wspólnego
manifestowania
wiary
w
Chrystusa.
Z ogromnym entuzjazmem tańczyliśmy znane
tańce lednickie przy akompaniamencie
zespołu „Siewcy Lednicy". Dla każdego
uczestnika spotkania szczególnie uroczystym
momentem była Eucharystia, a uwieńczenie
tego wspaniałego wydarzenia stanowiło
przejście przez Bramę - Rybę w symbolicznym
geście wyboru Chrystusa.
To był fantastyczny czas przeżyty z Bogiem
i z ludźmi. Na pewno wrócę tam za rok! :)
Zachęcam wszystkich do udziału w XX
Spotkaniu Lednickim, które odbędzie się
4 czerwca 2016 roku. Naprawdę warto! :)

Chrystus jest Tym,
który do nas przychodzi.
Jest wśród nas jako Ten,
który chce nam dodać siły,
który chce nas prowadzić
i wreszcie chce nas leczyć.
o. Andrzej Potocki OP
podczas kazania w czasie procesji
Bożego Ciała,4.06.2015

Parafia św. Mikołaja w Grójcu
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65
E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

MEDIA ELEKTRONICZNE
www.facebook.com/MikolajGrojec
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PARAFIALNE

14 czerwca 2015

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj w archikatedrze warszawskiej przyjmie świecenia
biskupie ks. prof. Michał Janocha, mianowany przez papieża
MSZE ŚWIĘTE
Franciszka
biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej.
W DNI POWSZEDNIE:
Polecamy
modlitwie
ks. biskupa Michała i życzymy
6.30, 7.30, 18.00
W NIEDZIELE:
błogosławieństwa Bożego.
6.30, 8.00
2. Trwa miesiąc czerwiec, w którym są odprawiane nabożeństwa do
9.30 - dla młodzieży,
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do udziału
Msza zbiorowa
11.00 - dla rodzin z dziećmi w nabożeństwa czerwcowych, które są odprawiane w dni
12.30 - suma za parafian powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 18.30.
17.00, 19.00
3. Są jeszcze wolne intencje Mszy św. Zachęcamy, aby naszym bliskim
WYPOMINKI ROCZNE ofiarowywać dar modlitwy składany podczas intencji Mszy świętej.
Msza św. w każdy
Modlitwa z racji rocznicy ślubu, urodzin czy też w różnych naszych
I poniedziałek miesiąca
potrzebach, a także w intencji zmarłych, jest najwspanialszym darem
o godz. 18.00
KORONKA
duchowym dla tych, których polecamy Bogu w Eucharystii.
P
DO BOŻEGO
Msze św. można zamawiać w zakrystii i w kancelarii parafialnej.
MIŁOSIERDZIA
4. Klub Parafialny zaprasza na kolejne spotkanie we wtorek,
piątek - godz. 18.00
16 czerwca o godz. 17.00. Spotkania są w sali na plebani.
KANCELARIA CZYNNA 5. W ubiegłą niedzielę podczas zbiórki do puszek na rzecz budowy
OD PONIEDZIAŁKU
Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zebraliśmy 2491 zł.
DO PIĄTKU
Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.
- od 8.30 do 10.00
6. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki
- od 16.00 do 17.30
katolickie „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.
KONTO
7. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
- śp. Irena Szewczyk.
17912800022001000002730001
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu.
REDAKCJA
Wieczny odpoczynek…….

www.mikolaj.grojec.eu

Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu

Kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com
- w poniedziałek wspomnienie bł. Jolanty – zakonnicy,
W LITURGII
- w środę wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego – zakonnika,
BIEŻĄCEGO
- w czwartek wspomnienie św. Barnaby – apostoła,
TYGODNIA
- w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.

DRUK
GAZETY

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

