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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  
 

 
"Bóg nie cieszy się ze zguby żyjących" (Mdr 1, 13) - to jest zdanie, 
które powinniśmy sobie nad łóżkiem wywiesić! Ileż to razy 
oskarżamy Boga za zło w naszym życiu i w codzienności bliskich.  

Często jest tak, że zła doświadczają ci, którzy znaleźli się w polu działania zawistnego diabła. 
Niestety!  
Ewangelia jest DOBRĄ Nowiną. Jesteśmy wezwani do tego, aby być głosicielami Życia, a nie 
śmierci. I dlatego przychodzimy ciągle z wiarą i zaufaniem do Jezusa. Jeśli nie do Niego, to dokąd 
pójdziemy? 
 

KOMENTUJE KS. KAMIL FALKOWSKI 

Wskrzeszenie córki Jaira 
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi 
 brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze  
nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem  
Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: "Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, 
aby ocalała i żyła". Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali. 
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe 
swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła 
się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: "Żebym się choć Jego płaszcza 
dotknęła, a będę zdrowa". Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. 
Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: "Kto dotknął się 
mojego płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie: "Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się 
Mnie dotknął?" On jednak rozglądał się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona 
i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do 
niej: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości". 
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: "Twoja córka umarła, czemu 
jeszcze trudzisz Nauczyciela?" Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: "Nie bój się, 
tylko wierz". I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak 
przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł 
do nich: "Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali Go. Lecz On 
odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie 
dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: "Talitha kum", to znaczy: "Dziewczynko, mówię 
ci, wstań". Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze 
zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 
 
 
Oto słowo Pańskie. 

 Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 
Ps 30, 2. 4-6. 11. 12a. 13b,  

2 Kor 8, 7. 9. 13-15, Mk 5, 21-43 

 



 

PIÓREM KRONIKARZA 
Przed wakacjami powspominajmy, co działo i dzieje 
się w naszej Parafii. 

 Oczywiście modlimy się w Mszach św. 
codziennych, w niedziele i święta. W związku 
z rozpoczętym procesem beatyfikacyjnym 
ks. Piotra Skargi od stycznia br. dnia 27 każdego 
miesiąca odprawiana jest Msza św. w tej intencji.  

 W marcu rekolekcje wielkopostne dla dzieci 
poprowadził ks. Damian Kalemba – marianin, 
razem z grupą ewangelizacyjną młodzieży z Góry 
Kalwarii, a dla dorosłych ks. Łukasz Górzyński, 
pallotyn z Lublina.  

 W każdy drugi czwartek miesiąca odbywają się 
katechezy dla dorosłych poświęcone pogłębieniu 
wiary i znajomości nauki kościoła.  

 Z inicjatywy parafian powstał od marca Klub 
Parafialny – Klub zorganizował wyjazd do 
Warszawy – zwiedzano Stare Miasto i Wilanów.  

 W kwietniu odbyła się pielgrzymka do 
Gietrzwałdu.  

 26 kwietnia gościliśmy kleryków z Wyższego 
Metropolitarnego Seminarium Duchownego 
w Warszawie. Był to czas modlitw o powołania 
kapłańskie. Parafianie mieli możliwość zaproszenia 
przyszłego księdza do swojego domu na wspólny 
rodzinny obiad.  

 Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu 
przedstawiła montaż słowno-muzyczny 
poświęcony ks. Piotrowi Skardze (19 kwietnia). 

 W maju odbyły się uroczystości I Komunii św. – 
24 maja na Mszach św. o godz. 9.30, 11 i 12.30. 

 Dla młodzieży naszej parafii w czerwcu został 
zorganizowany wyjazd na Lednicę.  

 4 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył 
i kazanie przy głównym Ołtarzu wygłosił o. prof. 
Andrzej Potocki, dominikanin z Warszawy.  

 7 czerwca – Święto Dziękczynienia pod hasłem: 
„Królowo Rodzin dziękujemy, uroczyste 
zakończenie nawiedzenia Archidiecezji 
Warszawskiej przez Matkę Bożą w kopii obrazu 
Jasnogórskiego – w Świątyni Opatrzności Bożej – 
zorganizowano wyjazd na tę uroczystość.  

 

W październiku 2014 roku wyszedł 
pierwszy numer parafialnej gazetki 
„Nicolaus”. Intencją było 
stworzenie tygodnika, w którym 
będzie można poruszać sprawy 
związane z naszą wspólnotą 
parafialną.  
Dzięki zaangażowaniu kilku osób udało się 
wydać 39 numerów gazety. Aktualny 
numer jest ostatnim przed wakacjami. 
W lipcu i sierpniu nie będzie ona wydawana, 
ale mam nadzieję, że od września uda się 
nam wznowić kolejne numery gazety. 
Serdecznie dziękuję tym, którzy włączyli się 
w jej redagowanie.  

Zdaję sobie sprawę jak wiele 
prywatnego czasu i wysiłku 
poświęcili tej pracy i dziełu.  
Niech Pan Bóg wynagrodzi im trud 
i służbę dla wspólnoty parafialnej. 
Ufam, że wraz z kolejnym rokiem 
szkolnym znajdą się osoby, które 
dołączą do zespołu redakcyjnego.  

Zapraszam do współpracy, jak również 
zachęcam do dzielenia się pomysłami 
i uwagami, które można przesłać na adres 
poczty elektronicznej redakcji: 
nicolaus.grojec@gmail.com. 
Na czas wakacji i urlopów życzę owocnego 
odpoczynku, radości i pogody ducha.  

Ks. Zbigniew Suchecki 
 

mailto:nicolaus.grojec@gmail.com


  

  

Miesiąc czerwiec przynosi nam co roku 
radosne podniecenie związane 
z oczekiwaniem na wakacje. Ostatnie dni 
roku szkolnego, nerwowe i praaaaaacowite, 
wydają się nie mieć końca. Na wakacje 
czekają uczniowie i (może nawet bardziej) 
nauczyciele. 
Po co są wakacje? Po co w ogóle 
człowiekowi urlop, czas wolny? 
Codzienność każdego z nas charakteryzuje 
się pewną powtarzalnością, rutyną. Bywa, 
że podejmując codziennie te same zajęcia, 
wyłączamy myślenie, nie umiemy spojrzeć 
na siebie z dystansem, a nawet wiele 
ważnych rzeczy potrafimy przegapić. Czas 
wolny – to czas, który pomaga nam tego 
uniknąć, daje inną perspektywę, nowe 
spojrzenie i nowe siły. 
W Piśmie świętym czytamy, że nawet Pan 
Bóg dokończywszy dzieła stworzenia, 
odpoczął po całym swym trudzie (por Rdz. 2, 
2.). Człowiek stworzony na obraz 
i podobieństwo Boga, powinien swego 
Stwórcę naśladować. Odpoczynek jest 
ważny w życiu człowieka, gdyż życie 
i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami 
powierzonymi nam przez Boga (KKK 2288). 
Kto o tym zapomina – przekracza 
V przykazanie. Praca bez odpoczynku, za 
wszelką cenę i niejednokrotnie dla niej 
samej potrafi niepostrzeżenie stać się 
w życiu człowieka najwyższą wartością, 
przesłonić rodzinę i przyjaciół, zająć miejsce 
Boga. Nie pozwólmy jej na to. Wpatrzeni 
w Chrystusa wypełniajmy swoje obowiązki 

jak najlepiej potrafimy, aby usłyszeć 
również: Pójdźcie wy sami osobno na 
miejsce pustynne i wypocznijcie nieco (Mk 6, 
31). 
Człowiek – najdoskonalsze stworzenie Boże 
– jest zarówno istotą cielesną, jak 
i duchową. Dając więc wytchnienie ciału – 
zadbajmy o ducha. Może pielgrzymka? 
Może dobra książka? Albo rekolekcje? By 
dobrze przeżyć wolny czas, nie zmarnować 
tego Bożego daru, warto go dobrze 
zaplanować i przemyśleć. Przez kolejny rok 
będziemy wracać myślami do tych chwil. Od 
nas tylko zależy, czy będą to miłe, nie 
rodzące wyrzutów sumienia wspomnienia. 

KATARZYNA SZCZYGIELSKA 

„WYPOCZNIJCIE NIECO…” 

 
 
 

Parafia organizuje  
trzydniową pielgrzymkę autokarową  

do Wilna. 
W programie m.in.: 

 zwiedzanie z przewodnikiem 
kościołów i zabytków miasta,  

 Msza św. w kaplicy Matki Bożej  
Ostrobramskiej,  

 cmentarz na Rossie.  
 

Koszt pielgrzymki wynosi 490 zł. 
Zapisy w zakrystii i kancelarii. 

 

ZAPRASZAMY DO WILNA 
11-13 WRZEŚNIA 2015 
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- w poniedziałek uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła, 
- w piątek święto św. Tomasza Apostoła. 
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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

MEDIA ELEKTRONICZNE 
www.facebook.com/MikolajGrojec 
www.mikolaj.grojec.eu

28 czerwca 2015 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

                      1. Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży szkolnej. Niech ten czas  
                będzie okazją do odpoczynku, ale również do odkrywania Pana Boga w pięknie 
             przyrody. 
           2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na koncert zatytułowany  
        „Matczyna Miłość” w wykonaniu zespołu CLASSIC ANGELICUS. Usłyszymy utwory       
      zainspirowane postacią Maryi, przykłady dawnej muzyki cerkiewnej i dzieł    
    instrumentalnych oraz pieśni sakralne z różnych kultur świata wybitnych  
  kompozytorów.  
  3. W czwartek, 2 lipca 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.  
4. W tym tygodniu, 3 lipca przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza św. wotywna  
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź podczas każdej Mszy św.  
5. W sobotę, 4 lipca po Mszy św. o godz. 7.30 nabożeństwo z racji I soboty miesiąca.  
6. W przyszłą niedzielę po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja 
eucharystyczna z racji I niedzieli miesiąca. Zapraszamy asystę liturgiczną, bielanki  
 i ministrantów. 
 7. Ofiary składane na tacę w I niedzielę miesiąca przeznaczone są na cele  
     inwestycyjne w parafii. 
    8. Decyzją ks. Kard. Kazimierza Nycza, z funkcji wikariusza naszej parafii zostali  
      odwołani: ks. Marcin Duchna i ks. Paweł Olejarz. Ks. Marcin została mianowany  
        wikariuszem parafii św. Józefa w Pruszkowie, a ks. Paweł wikariuszem parafii  
          Narodzenia Pańskiego w Błoni. Pożegnanie księży i podziękowanie za pracę  
            w naszej parafii w niedzielę, 23 sierpnia.  
               9. Rodzina Radia Maryja organizuje w niedzielę, 12 lipca pielgrzymkę  
                   autokarową do Częstochowy. Zapisy w kiosku parafialnym, a informacje  
                       w gablocie Radia Maryja.  
                           10. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki  
                                Katolickie: „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  
                                         11. W ostatnim czasie zmarł nasz parafianin: 
                                             - śp. Chwalimir Kostrzewski, l.74. 
                                                       Polećmy go 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 
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