MIESIĘCZNIK PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU

UROCZYSTOŚĆ

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 XI 2015, nr 3(42) 2015
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje

Ewangelia niedzielna

usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni
na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego
powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest
w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Nikt z nas nie lubi ochłapów ani dobra
czynionego z litości. Jezus tłumaczy, że
nawet mały drobiazg, ofiarowany w
szczerości i z poświęceniem, ma większe
znaczenie niż miliony ofiarowane bez
serca. Ofiarność musi wypływać z serca. W
przeciwnym razie będą to marne ochłapy.
Dzisiejsza uboga wdowa to kobieta
pokorna, prosta i autentyczna. Dyksretnie
wrzuca wszystko, co miała. Żydzi, składając
ofiarę w świątyni, trąbili o jej wysokości.
Pieniądze wrzucali do trzynastu skarbon,
nazywanych trąbami. Nazwa trąby
pochodzi od kształtu skarbony –
odwróconego lejka. Są ludzie, którzy
potrzebują trąby i reklamy,
gdy składają jałmużnę…

2 XI
Wszystkich Wiernych Zmarłych
4 XI
św. Karola Boromeusza
9 XI
Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
10 XI
św. Leona Wielkiego
11 XI
św. Marcina z Tours
12 XI
Wspomnienie św. Jozafata
13 XI
św. Benedykta i innych,
pierwszych męczenników Polski
17 XI
św. Elżbiety Węgierskiej
18 XI
bł. Karoliny Kozkówny
19 XI
bł. Salomei
20 XI
św. Rafała Kalinowskiego
21 XI
Ofiarowania NMP
30 XI
św. Andrzeja i Judy Tadeusza

I Niedziela Adwentu

Królestwo Jezusa nie jest z tego
świata. Te słowa to woda na młyn
dla ludzi, którzy chcą odrealnić
wiarę. Skoro Pan Jezus sam tak
mówi, to znaczy, że wiary nie trzeba
mieszać z życiem codziennym, pracą,
polityką, obyczajowością. Dobre
wytłumaczenie dla niektórych.
Jednak rzecz dotyczy po prostu
czegoś więcej niż doczesność.
Doczesność to mały skrawek
naszego życia. To jakby czas
dojrzewania do nieba. A Jezus
przekracza nasze ludzkie
postrzeganie świata. I bardzo
dobrze. Dzięki temu możemy mieć
nadzieję, że nie postąpi z nami
tak jak my potrafimy
postępować ze sobą
…. i z Nim.

22 XI

Ks. Paweł Kulpiński

Jr 33, 14-16; 1 Tes 3, 12-4,2

15 XI

Ks. Zbigniew Suchecki

Dn 7, 13-14; Ap 1, 5-8

Powtórne przyjście Chrystusa
pozostaje dla nas tajemnicą. Tekst
dzisiejszej Ewangelii mówi nam
o końcu świata w obrazach
tradycyjnych, których nie można
intepretować w sposób dosłowny.
Dzisiaj jedni z nas szukają
wytłumaczenia tych znaków w tzw.
proroctwach Nostadamusa inni zaś
są tak zajęci swoimi sprawami, że
nie myślą zupełnie o tym. Jaka
postawa powinna nam
towarzyszyć? Starajmy się słuchać
słów Jezusa. On mówi, że koniec
świata będzie najwspanialszym
dopełnieniem Stworzenie Bożego.
Ten czas nie będzie dramatem, ale
stanie się spotkaniem
z kochającym
Bogiem.

J 18, 33-37

Dn 12, 1-3; Hbr 10, 11-14.18

Mk 13, 24-32

Ks. Mariusz Miodek
XXXIII niedziela zwykła
XXXIV niedziela zwykła

8 XI

Ks. Kamil Falkowski

Łk 21, 25-28.34-36

1 XI

1 Krl 17, 10-16; Hbr 9, 24-28

XXXII niedziela zwykła

Oddajemy dziś część wszystkim
świętym, którzy stali się dla nas i dla
całego Kościoła wspaniałymi świadkami
wiary. Choć może rzadko to sobie
uświadamiamy, miliony świętych
mężczyzn i kobiet są w tej chwili
w niebie, gdzie modlą się za nas,
towarzyszą nam codziennie. Zapewniają,
że naprawdę możemy otrzymać to
wszystko, co oni otrzymali. Musimy
tylko podobnie jak oni utkwić swój
wzrok w Jezusie. Świeci są ludźmi takimi
jak my, z ta różnicą, że są już w niebie.
W ich życiu znajdziemy odbicie naszych
własnych pragnień, wątpliwości i walk
o wierność Jezusowi. Historie życia wielu
z nich utrwaliły się w naszych umysłach
i nie przestają poruszać serc.
Inne są znane tylko
Bogu.

Mk 12, 38-44

Ap 7, 2-4.9-14; 1 J 3,1-3

Mt 5, 1-12

Uroczystość Wszystkich Świętych

KALENDARZ LITURGICZNY:

Wszystko ma swój kres –
nasze dzieciństwo, młodość.
Skończyły się epoki wielkich
władców, wodzów. Ewangelia
mówi nam, że gdy wszystko
się kończy, wtedy pojawia się
Jezus. Dlatego Adwent
przypomina, że mamy być
gotowi na Jego przyjście.
Nasza gotowość ma polegać
na tym, byśmy stale i solidnie
wykonywali to, do czego
zostaliśmy powołani – jedni
do małżeństwa
i rodzicielstwa, inni do
kapłaństwa. Jednocześnie
Adwent nie musi być
smutnym okresem pokuty.
Jeśli oczekujemy w domu
miłego gościa, to radośnie
możemy czekać na
jego przybycie.

29 XI

Maria M.

Ewa Sujecka

Ojczyzna nasza
jest w Niebie
Dokąd dążę? Co mnie czeka? Czy
wszystko kończy się wraz ze śmiercią?
Nie ma chyba człowieka, który choć raz
nie zadałby sobie takich pytań.
Chrześcijańską odpowiedź na to pytanie
dają dwa ostatnie zdania wyznania
wiary „I oczekuję wskrzeszenia
umarłych. I życia wiecznego w przyszłym
świecie.” Dla człowieka wiary taka
odpowiedź jest szczególnie bliska, bo
daje nadzieję, a nadzieja nierozerwalnie
wiąże się z egzystencją człowieka.
Człowiek pozbawiony nadziei nie jest
zdolny do życia. Ludzie wiary pokładając
swoją nadzieję w Bogu oczekują na
chwałę nieba, obiecaną przez Boga tym,
którzy Go miłują. 1 listopada,
w Uroczystość Wszystkich Świętych,
Kościół
czci
wszystkich,
którzy
przebywają
już
w
Królestwie
Niebieskim, a nam, pielgrzymującym na
ziemi,
wskazuje
drogę,
którą
powinniśmy kroczyć – drogę do
świętości. Każdy znicz zapalony tego
dnia na grobie zmarłych jest

„płomykiem nadziei”, że nasi bliscy
zmarli oglądają już Boga twarzą w twarz.
Rodzi się jednak pytanie: jak pomóc
tym, którzy nawet jeśli odeszli w łasce
i w przyjaźni z Bogiem potrzebują
jeszcze
ostatniego
oczyszczenia.
Odpowiedź jest jedna – modlitwą.
Wartość modlitwy za zmarłych jest
opisana już w 2 Księdze Machabejskiej.
Jest to nasza powinność wobec
zmarłych, najcenniejszy dar jaki mogą
od nas otrzymać. Istnieją różne formy
modlitwy za zmarłych. Polecamy ich
miłosierdziu Bożemu podczas każdej
Mszy
Św.,
we
Mszach
Św.
gregoriańskich, ofiarujemy w ich intencji
odpusty, polecamy Bogu w modlitwie
prywatnej. Jedną z form modlitwy za
zmarłych są tzw. wypominki. U ich
początku leżą tzw. dyptyki – kartki
z imionami
wszystkich
zmarłych,
o których
Kościół
pamiętał,
odczytywane podczas przygotowania
darów ofiarnych już w starożytnym
Kościele. Po wyczytaniu dyptyki
kładziono na ołtarzu, na którym
sprawowano Eucharystię. Z czasem,
kiedy zaczęto sprawować Msze Św.
w intencji niektórych zmarłych, dyptyki
zastąpiono wspomnieniami, zawiera-

jącymi imiona jednego lub kilku
wskazanych. Dzisiejsze wypominki mają
są kontynuacją starożytnych dyptyków
i mają podobny sens. Ich znaczenie jest
tym większe, że są powiązane
z Eucharystią. W intencji zmarłych,
zapisanych
na
kartkach
wspominkowych, odprawiana jest Msza
Św. Ktoś pięknie powiedział, że,
zapisując imiona naszych zmarłych na
kartkach i potem głośno je odczytując,
wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej
księdze życia.
Wielkim
orędownikiem
tradycji
wypominkowej był opat benedyktynów
– św. Odilon z Cluny. W roku 998 wydał
on polecenie, aby we wszystkich
klasztorach o regule benedyktyńskiej
dzień 1 listopada był dniem modlitw za
dusze wszystkich zmarłych. To właśnie
stąd wywodzi się tradycja obchodzenia
w Kościele katolickim Dnia Zadusznego,
który z czasem został przeniesiony na
2 listopada.
Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje,
Na ziemi wystąpi jako ostatni.
Potem szczątki me skórą odzieje,
I ciałem swym Boga zobaczę.
(Hi 19, 25 – 26)

26-31 lipca 2016
Termin Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Tydzień wcześniej, 20-25 lipca, odbędą się "Dni w Diecezjach".
Ok. 300 tys. młodych zza granica odwiedzi swoich polskich rówieśników
we wszystkich diecezjach w Polsce.
To czas, by pokazać gościom nasz kraj i umożliwić doświadczenie
polskiej gościnności.

We wrześniu rozpoczęliśmy

REMONT ORGANÓW.

Goście przyjadą także do Grójca!
Musimy przygotować dla nich zakwaterowanie.
Potrzebujemy rodzin,
które zechcą ugościć u siebie po dwie osoby zza granicy.

Zaczynamy tworzyć zespół młodych,
który zorganizuje gościom czas w Warszawie i w Grójcu.
Zespół składa się z następujących podzespołów:
 grupa duszpasterska (oprawa Mszy św., spotkania formacyjne, śpiew),
 grupa językowa (funkcja tłumaczy w czasie pobytu gości, krótkie kursy językowe),
 grupa zakwaterowania (kontakt z rodzinami, które zechcą udzielić schronienia pielgrzymom),
 grupa wyżywienia (organizacja posiłków dla gości),
 grupa kultury i turystyki (wybranie miejsc, które warto pokazać gościom, imprezy lokalnej),
 grupa medyczna (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).
PRZYJMIJ 2 osoby zza granicy na te kilka dni. Deklarację przyjęcia gości do swojego domu można
otrzymać w zakrystii lub kancelarii.
ZGŁOŚ SIĘ do Zespołu ŚDM. Wybierz grupę, w której chcesz działać i zapisz się u ks. Kamila.

Organy piszczałkowe
w naszym kościele to
14 głosowy instrument,
wybudowany przez firmę
Wojciecha Gatko w 1924 r.
Zakres prac jest ujęty w programie
remontowo – konserwatorskim,
zatwierdzonym przez
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Warszawie,
delegatura w Radomiu.

#BoJakNieMyToKto?
PAPIEŻ FRANCISZEK:
Rodzice, czy umiecie
“tracić czas” z waszymi dziećmi?
To jedna z najważniejszych rzeczy,
które możecie robić każdego dnia.

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ:
Synod nie unikał tematów trudnych, związanych
z małżeństwem i rodziną, ale dochodził zawsze do
konkluzji, że trwały, sakramentalny związek
mężczyzny i kobiety jest nie do zastąpienia.

PIÓREM KRONIKARZA
O modlitwie słów kilka…
Modlitwie chrześcijańskiej Katechizm Kościoła Katolickiego
poświęca całą czwartą część, 307 punktów. To dowodzi, jak
ważną rolę w naszym życiu wiary spełnia modlitwa.
Modlitwa – czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie – jest
spotkaniem Boga i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy
Go pragnęli. (2560)
Modlitwa wiary nie polega jedynie na mówieniu „Panie, Panie”,
lecz na zgodzie serca, by pełnić wolę Ojca. (2611)
Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest – od
czasu Abrahama – czymś właściwym dla serca pozostającego
w harmonii z miłosierdziem Bożym.(2635)
Rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania
do modlitwy. (2685)
Nauczenie się na pamięć podstawowych modlitw jest
niezbędnym oparciem w życiu modlitwy; ważne jest jednak to,
by doprowadzić do zasmakowania w jej treści. (2688)
Czy Twoje dziecko zna podstawowe modlitwy
chrześcijanina? Czy widzi Ciebie modlącego się? Czy modlisz
się razem ze swoim dzieckiem? A sam, czy potrafisz znaleźć
czas dla Boga, choć ciągle mówisz jak bardzo Go kochasz?

Wioleta Skotarska

 W sobotę 3 października, odbyło się ognisko dla dzieci
i młodzieży oraz ich rodziców: ministrantów i scholi
dziecięcej. Wszyscy spotkali się przy ognisku, aby pożegnać
lato. Uczestniczyli w nim również ks. Zbigniew Suchecki, ks.
Kamil Falkowski oraz ks. Paweł Kulpiński. Dzień był bardzo
ciepły i słoneczny, a kiełbaski z ogniska i ciasto domowej
roboty były pyszne. Pan Czarek - nauczyciel naszej scholi wraz z dziećmi umilał nam czas śpiewając i grając na
gitarze. Dzieci bawiły się również na pobliskim placu zabaw,
ministranci grali w piłkę, a dorośli mieli okazję do rozmowy.
Piękne pożegnanie lata i świetny start w nowy rok pracy
i formacji  (przyp. ks. Kamil Falkowski).

 Od 2003 wraz z Krzyżem Młodych wędruje Ikona Matki Bożej
Salus Populi Romani. „Wybawicielka Ludu Rzymskiego” należy
do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech.
Historia sięga VI wieku, kiedy to Rzym nawiedziła epidemia
dżumy. W 590 roku obraz ten ulicami Rzymu, w procesji
błagalnej o ocalenie miasta, niósł papież Grzegorz Wielki.
W czasie tej procesji papież ujrzał na niebie anioła i wkrótce po
tym objawieniu epidemia ustąpiła. Obraz znajduje się w bazylice
Santa Maria Maggiore. Cudowny obraz nosi nazwę Opiekunka
opr. Katarzyna Szczygielska
Ludu Rzymskiego. Jan Paweł II napisał: Maryja jest wam dana, by
pomóc wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem.
Swoim przykładem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia w Tym,
który ukochał nas jako pierwszy.
MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
O 18:00 odprawiliśmy uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem
DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
Ks. Dziekana.
Święty Andrzeju,
Później miał miejsce koncert ewangelizacyjny w wykonaniu
Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków
zespołu "Wielka Tajemnica", a po nim udaliśmy się w procesji
w czasach wszelkiego zagrożenia.
do kościoła Miłosierdzia Bożego.

Oddajemy się Tobie w opiekę.
Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich
doświadczeń osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności,
byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością
umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne
i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania,
byśmy nie trwali w bezradności wobec zła,
które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość,
gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.
Amen.
opr. Julita Prus

Światowe Dni Młodzieży, odbędą się w przyszłym roku
w Krakowie z udziałem papieża Franciszka.
 Tydzień przed Uroczystością Wszystkich Świętych
ministranci sprzątali kilka najbardziej zaniedbanych grobów
na naszym parafialnym cmentarzu. Przyszli z wiadrami,
szczotkami, ścierkami, sekatorami i tak spędzili sobotnią
zbiórkę przedpołudniową.

Z Ksiąg Parafialnych:

SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLI:
1. Zuzanna Czerwońska,
2. Maciej Komisarski,
CZY WIESZ…
3. Aleksandra Gończ,
JAK NAZYWAJĄ SIĘ NACZYNIA LITURGICZNE
4. Kacper Niewiadomski
o Korporał – Płótno w kształcie prostokąta rozkładane na ołtarzu. Na nim dopiero
5. Oskar Górecki, 6. Barbara Rzepecka
stawia się kielich oraz patenę z Hostią podczas liturgii eucharystycznej lub
7. Oskar Iwański, 8. Zofia Krasowska
monstrancję podczas wystawienia.
9. Marta Łeszczyńska, 10. Szymon Szyczypek
o Lawaterz i miednica – Służy do obmycia rąk kapłana w czasie liturgii.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
o Palka – Służy do nakrycia kielicha mszalnego - kwadratowy kawałek usztywnionego 1. Patrycja Belicka i Jan Kownacki
ODESZLI DO DOMU OJCA:
płótna.
1. Mariusz Kaźmierski, 2. Zbigniew Rupiewicz
o Puryfikaterz – Tym ręczniczkiem oczyszcza się i osusza kielich oraz patenę na
3. Zygmunt Sobczak, 4. Wanda Słowińska
Hostie.
5. Jacek Pawlak, 6. Janina Kot, 7. Krystyna Łach,
o Ręczniczek – Po czynności obmycia rąk kapłan wyciera je o ręczniczek.
8. Mieczysław Jabłoński,
o Welon na kielich – Jest to tkanina, którą nakryty jest kielich do momentu
9. Tadeusz Styczyński,
przygotowania darów ofiarnych. Ponownie kielich nakrywa się tym welonem po
10. Helena Czajkowska
Komunii świętej.
opr. Elżbieta Więcławek 11. Bogdan Bartnik

PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65
E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
17912800022001000002730001
5 XI - I czwartek miesiąca

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

•18:00 - Msza św. o powołania kapłańskie
i zakonne.
•Adoracja Jezusa do 20:00.

KANCELARIA CZYNNA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

6 XI - I piątek miesiąca

8.30 - 10.00
16.00 - 17.30

•Spowiedź w czasie każdej Mszy św.
•Dla dzieci spowiedź od 16:00,
•Msza św. o 16:30.

MSZE ŚWIĘTE

7 XI - I sobota miesiąca

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
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
środa – godz. 18.00

•o godz. 7.30 Msza św. o Niepokalanym
Sercu Najświętszej Maryi Panny
i nabożeństwo z racji pierwszej soboty
miesiąca.

KORONKA DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
piątek - godz. 18.00
WYPOMINKI ROCZNE
Wyjątkowo 9 XI
godz. 17.00 – wypominki
godz. 18.00 – Msza św.
MSZA ŚW. O BEATYFIKACJĘ
KS. PIOTRA SKARGI
27. dzień każdego m-ca
– godz. 18.00
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