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Kiedy żona mówi do męża albo 
mąż do żony, rodzice do dzieci, 
dziewczyna do chłopaka itd. 
wtedy w sercu, głowie 
iemocjach rodzi się reakcja         
i odpowiedź. Słowo 
wypowiedziane przez bliską       
i ważną osobę nie pozostaje 
bez efektu. Jan Chrzciciel 
również nie pozostawił 
obojętnie słowa od Pana. Dziś 
przez Ewangelię Pan kieruje 
swoje słowo do Ciebie: prostuj 
Moje ścieżki. Czy ono przyniesie 
jakiś efekt w Twoim życiu? Czy 
pozostaniesz obojętny wobec 
słowa skierowanego 
właśnie do Cebie?
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Ewangelia przytacza nam wiele 
wskazówek, jakich Jan Chrzciciel udzielał 
ludziom. Pytany o to, w jaki sposób należy 
żyć, nie wdawał się w długie wywody, lecz 
mówił konkretnie. „Kto ma dwie suknie, 
niech jedną da temu, który nie ma, a kto 
ma żywność, niech tak samo czyni”. 
Nakazywał celnikom, by przestali 
oszukiwać, a żołnierzom, by postępowali 
uczciwie, aby nie znęcali się nad nikim. 
Wszystko, co głosił Jan, sprowadzało się  
do jednego: Miłujcie się wzajemnie, tak jak 
Bóg was miłuje. Jego wizja świętości była 
tak prosta i konkretna. 

Jak wygląda nasze życie? Przygotowując 
się do świat Bożego Narodzenia, weźmy 
sobie do serca radę Jana i nawróćmy się. 
Przystąpmy do sakramentu pokuty, 
zwróćmy się do Boga z zapytaniem: 
„Cóż więc mam czynić?” 
I wsłuchujmy się 
w Bożą 
odpowiedź.
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Dzisiaj w dwóch zdaniach, zapewne 
zupełnie spontanicznych, Elżbieta 
odpowiada na nasze pytania, na 
temat roli Maryi. „Oto Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie!” 
To wyznanie wiary Elżbiety jest 
powtarzane podczas każdego chrztu 
i w każdej Mszy. Bóg przyjął ciało      
z Maryi dziewicy. To jest wiara.
I drugie zdanie związane z radością. 
„Błogosławiona któraś uwierzyła!” 
Bóg przychodzi, by stać się 
człowiekiem (ciałem), aby przynieść 
ludzkości szczęście, a przychodzi do 
człowieka przez wiarę. Otóż z tą 
Ewangelią jesteśmy gotowi do 
głębokiego świętowania Bożego 
Narodzenia: wiara i radość… takie są 
dwie właściwe dla nas chrześcijan 
postawy. Przeżyjmy Boże
Narodzenie z wiarą 
i radością.
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M I E S I Ę C Z 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  
 

Rodzina to miejsce, w którym rodzi się nowe - nowe relacje między żoną a mężem, rodzicami a dziećmi, relacje 
między rodzeństwem. Wg socjologii rodzina to podstawowa komórka społeczna. To, w jakim kierunku się rozwija, 
na jakim systemie wartości jest oparta decyduje o obrazie całego społeczeństwa. Ewangelista mówi o trudnym 
doświadczeniu w życiu Świętej Rodziny. Ich syn, jak przypuszczają, zagubił się. Maryja po odnalezieniu Jezusa mówi: 
Synu, czemuś nam to uczynił. Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. 
Święty Łukasz wskazuje na współdziałanie rodziców w trudnych momentach życia, na byciu razem. Jezus zaś 
wskazuje na Boga Ojca w niebie, odpowiadając swojej Matce: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział. Z nami też tak 
często bywa. Nie rozumiemy tego, co Bóg do nas mówi, czego chce nas nauczyć  przez nasze doświadczenia. 
Nasze życie i życie naszych rodzin powinno być w ścisłej łączności z Bogiem Ojcem.  Oparte na modlitwie, aby 
członkowie naszych rodzin wzrastali tak jak Jezus –  
w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. 

 

Rodzice znajdują Jezusa w Świątyni 
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.  
Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.  
Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 
Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy 
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. 
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im                         
i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja 
z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swym sercu. 
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

Ks. Paweł Kulpiński  
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Rafał Nowicki 

Św. Mikołaj z Miry 
Mikołaj urodził się około 270 roku w Licji (dzisiejsza 
Turcja), jako jedyne dziecko zamożnego i pobożnego 
małżeństwa. Od młodości odznaczał się nie tylko 
głęboką pobożnością, ale także wrażliwością na 
cierpienie ludzi biednych i opuszczonych. Po śmierci 
rodziców chętnie dzielił się swoim znacznym 
majątkiem z potrzebującymi. Wybrany został 
biskupem diecezji Miry, którą zarządzał z wielkim 
oddaniem, czym podbił sobie serca wiernych. Tam 
właśnie zasłynął swą świętością, cudami, a także troską 
o potrzeby materialne wiernych. Teksty hagiograficzne 
podają, że na początku IV w. Mikołaj był więziony 
w czasie prześladowania, które wybuchło za 
panowania cesarzy Dioklecjana i Maksymiana. Biskup 
Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze 
w Nicei w 325 r. Zmarł, jak mówi tradycja, 6 grudnia 
między rokiem 345 a 352. Został pochowany w Mirze. 
W 1087 r. ciało świętego zostało przewiezione do 
włoskiego miasta Bari, a w 1089 roku papież Urban II 
uroczyście poświęcił grobowiec św. Mikołaja w nowo 
powstałej bazylice wystawionej ku czci świętego. 

Legenda o trzech córkach 

Młody Mikołaj był sąsiadem pewnego 
wysoko postawionego człowieka, który 
popadł w nędzę. Gdy nie miał już z czego 
utrzymać rodziny, postanowił sprzedać 
swoje córki do domu publicznego, aby 
zarabiały nierządem, ponieważ nikt nie 
chciał ich poślubić bez odpowiedniego 
posagu. Mikołaj chcąc temu zapobiec, 
udał się w nocy do domu sąsiada 
i podrzucił mu woreczek pieniędzy. 
Ojciec dzięki tym pieniądzom wyprawił 
ślub dla pierwszej córki. Jakiś czas potem 
Mikołaj powtórzył swój gest i ojciec 
wydał za mąż drugą córkę. Kiedy za 
trzecim razem Mikołaj podrzucił 
pieniądze, brzęk monet obudził ojca, 
który natychmiast wstał i pobiegł za nim. 
Mężczyzna dogonił go i dowiedział się 
w końcu, że opatrznościowym 
ofiarodawcą jest Mikołaj, który kazał mu 
obiecać, że nikomu o tym nie powie. 
Zawstydzony mężczyzna podziękował 
mu za pomoc materialną i obiecał 

Ks. Kamil Falkowski 

Szczęście w miłości 
Od tegorocznego Adwentu rozpoczęliśmy wyjątkowy Rok Jubileuszowy – Rok Miłosierdzia. 
Główny cel: dostrzec na nowo znaki obecności i bliskości Boga. Księga Kapłańska wyjaśnia, że co 50 
lat Izraelici słyszeli dźwięk rogu, który zwoływał ich do obchodów świętego roku. Był to wyjątkowy 
czas pojednania z Bogiem, bliźnim i całą naturą. Ten czas ma miejsce także teraz. Hasłem Jubileuszu 
są sowa: Miłosierni, jak Ojciec. 

Bóg jest źródłem miłości. Jesteśmy wszyscy w sercu Boga. Prorok Izajasz ilustruje, że nasze imiona wyrył na swoich dłoniach – nigdy o nas nie zapomina. 
Jeśli doświadczam miłości ze strony Boga, Jego pomocy, błogosławieństwa, empatii, troski, wymagań – jestem w stanie w podobny sposób czynić 
miłosierdzie wobec innych ludzi: najbliższych, obcych, znajomych, sąsiadów… Mało tego: o ile doświadczam realności wiary w swoim życiu, 
powinienem mówić o tym innym, dając w ten sposób świadectwo. Myślę, że na progu tego Jubileuszu, każdy powinien sobie postawić pytanie: czy 
doświadczam/doświadczyłem sytuacji, gdy Jezus patrzy na mnie z miłością, z uśmiechem, z dobrocią? 

W Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży 2016 Papież Franciszek pisze: 
Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy powołani, aby 
osobiście go doświadczyć. Kiedy miałem 17 lat, gdy miałem wyjść na spotkanie 
z przyjaciółmi, zdecydowałem, że najpierw wstąpię do kościoła. Spotkałem tam 
pewnego księdza, który wzbudził we mnie szczególne zaufanie, tak, że 
zapragnąłem otworzyć swoje serce w Sakramencie Spowiedzi. To spotkanie 
zmieniło moje życie! Odkryłem, że kiedy otwieramy swoje serce z pokorą 
i przejrzystością, możemy bardzo konkretnie doświadczyć Bożego Miłosierdzia. 
Miałem pewność, że w osobie tego kapłana Bóg czekał na mnie, zanim jeszcze 
zrobiłem pierwszy krok w stronę kościoła. My Go poszukujemy, ale On nas zawsze 
uprzedza, szuka nas od zawsze i jako pierwszy nas odnajduje.  

Nie będziesz umiał kochać człowieka, nie kochając najpierw Boga 
- mówiłem na homilii w I Niedzielę Adwentu. 

Ciąg dalszy nastąpi… 

 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK: 
Proszę cię, byś był miłosierny. Kościół i świat 
potrzebują tyle miłosierdzia. Miłosierdzia Ojca, 
który zawsze przyjmuje, zawsze ma miejsce w 
swym sercu, nigdy nikogo nie odprawia z kwitkiem. 

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ: 
Obecność w życiu politycznym, przy 

podejmowaniu ważnych decyzji ustawodawczych  
i wykonawczych oraz troska o dobro wspólne,  

to główne zadania świeckich katolików w Polsce. 
 
 

zmienić swoje życie na zgodne 
z przykazaniami.  

Z tej właśnie legendy wywodzi się postać 
Świętego Mikołaja, który do dzisiaj 
roznosi prezenty dzieciom. Święty 
Mikołaj przedstawiany jest jako starzec 
z brodą, często z mitrą i pastorałem, 
z workiem prezentów i rózgą w ręce. 
Dzień 6 grudnia to wspomnienie św. 
Mikołaja, tzw. Mikołajki. W tym dniu 
grzecznym dzieciom daje się prezenty, 
a niegrzecznym rózgę. 

 



  

  

Śmierć. Dużo ostatnio o niej było. Smutek, powaga, łzy –  
to jej nieodłączni towarzysze. Ale czy tylko? Jak o śmierci 
powinien myśleć i mówić katolik? 
1006 "Tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej 
w obliczu śmierci". W pewnym sensie śmierć cielesna jest 
naturalna, ale dzięki wierze wiemy, że jest ona "zapłatą za 
grzech" (Rz 6, 23) 
1010 Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens 
pozytywny. 
1013 Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, 
czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by 
realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by 
decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Po śmierci 
nie ma "reinkarnacji". 
1014 Kościół zachęca nas do przygotowania się na godzinę 
naszej śmierci, do proszenia Matki Bożej, by wstawiała się za 
nami "w godzinę śmierci naszej" oraz do powierzenia się 
świętemu Józefowi, patronowi dobrej śmierci: 
Czy rozmawiam o śmierci, czy myślę o niej czasem?  
Czy potrafię stanąć z nią oko w oko i nie pogubić się?  
Co powinienem zrobić, gdy umiera bliska osoba?  
Każdego z nas kiedyś to spotka. Warto czasem  
o tym pomyśleć... 
 

 

Modlitwa przed wieczerzą wigilijną 
Panie Jezu, Dziś stajemy w Betlejem by cieszyć się 
z Twoich narodzin. Dzięki Ci składamy, że w tym 
dniu przyszedłeś na ten przepełniony grzechem 

świat by nas odkupić. Ty Jezu Chryste Święty i bez 
skazy do ostatniego dnia swojego życia skazałeś 

nam drogę. Twoje serce było czyste od dnia 
narodzin do ostatniego Twego tchu. Ty 

nieskażony żadnym grzechem pokazałeś nam 
drogę do wieczności. Czy dziś jesteśmy godni 
spotkać się z Tobą? Czy jesteśmy gotowi na 

ponowne Twoje przyjście? Prosimy Cię Panie, 
zmieniaj nas, przemieniaj nasze serca byśmy stali 

się jak dzieci, by Duch Święty prowadził nas 
każdego dnia. Byś nie zastał nas w grzechu, kiedy 

Twoja światłość oświeci cały świat. Byśmy byli 
czyści i gotowi w każdej chwili, kiedy powrócisz. 

Maryjo prowadź nas bezpiecznie do Twojego 
Syna. Amen. 

 

                                    JAK NAZYWAJĄ SIĘ NACZYNIA LITURGICZNE 

o Bursa – To kwadratowy, ozdobiony pojemnik w kształcie kartonowej torebki, w której 
prezbiter, diakon lub akolita zanosi Komunie do chorych. Jest on zawieszony na szyi; w 
miarę możliwości bursa powinna być podtrzymywana przy piersi. Bursa powinna być 
widoczna dla przechodzących obok szafarza, by mogli oni oddać cześć niesionemu Ciału 
Pańskiemu. Konsekrowane hostie są chowane do cyborium (lub pyxis), które owijane jest 
korporałem, a całość umieszczana w bursie. 

o Kustodia z melchizedekiem – to metalowe przeszklone naczynie, służące do przechowywania 
Hostii. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „custodia”, co znaczy „straż”. Używa się jej do 
przechowywania Ciała Pana Jezusa w tabernakulum. Gdy Najświętszy Sakrament wystawiony 
jest do adoracji, Ciała Pana Jezusa umieszcza się w monstrancji. Hostię przenosi się z kustodii do 
monstrancji przy pomocy specjalnego uchwytu w kształcie półksiężyca. Ów uchwyt to 
Melchizedek, jeden z kapłanów Starego Testamentu.  

SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLI: 

1. Antoni Kowalczyk,  
2. Sabina Szczecińska, 
3. Nikodem Dutkiewicz, 4. Piotr Eliasz. 
ODESZLI DO DOMU OJCA: 
1. Józef Lipiński, 2. Marian Bogacki, 
3. Ryszard Gąsiorkiewicz, 4. Marianna Frączak,  
5. Stanisława Anczewska. 
6. Marian Surmecki 
 

 15 listopada o godz.18:00 w naszej parafii odbył się 

koncert duetu Classic Angelicus. 

Założycielami i wykonawcami są Aleksander i Natalia 

Jurkowscy, absolwenci Narodowej Akademii 

Muzycznej imienia P.I. Czajkowskiego na Ukrainie. 

Dwie pierwsze litery nazwy duetu „A" i „N" pochodzą 

od imion jej członków-Aleksander  i Natalia, 

natomiast słowo Angelicus (tłumaczenie z łaciny 

"anielski"), oznacza osobę w sferze duchowej, w jej 

wewnętrznym świecie uczuć i przeżyć. 

Głównym założeniem było przekazanie słuchaczom 

niepowtarzalnego uroku pieśni sakralnych. Ich 

melancholia jest wyrazem tęsknoty za dobrem, do 

którego dążymy i z którym pragniemy się połączyć. 

 

PIÓREM KRONIKARZA         Wioleta Skotarska 

CZY WIESZ… 
 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

opr. Elżbieta Więcławek 
 

REKOLEKCJE ADWENTOWE O SENSIE ŻYCIA  

6-9 grudnia 

Prowadzi ks. TOMASZ JAKUBIAK,  

wykładowca prawa kanonicznego. 
W niedzielę konferencje rekolekcyjne podczas każdej Mszy św.  

W dni powszednie Msze św.: 6:30, 7:30, 10:00, 18:00, 19:30.  

8 grudnia  

godz. 12:00-13:00  

"Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask  

dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia - 

powiedziała Matka Boża 8 XII 1947 r.  

Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur  

poruszone będą łaską Bożą  

i znów staną się wierne i miłujące Boga.  

Pan, mój Boski Syn, Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, 

jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich".  

Maryja zachęca: "Jeśli ktoś nie może w tym czasie 

przyjść do kościoła, niech modli się w domu". 

Od 11:15 do 13:00  
Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
prowadzona przez grupy parafialne. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 



 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

KANCELARIA CZYNNA  
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 

8.30 - 10.00 

16.00 - 17.30 

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 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
środa – godz. 18.00  

KORONKA DO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
piątek - godz. 18.00 

WYPOMINKI ROCZNE 
Każdy I  poniedziałek miesiąca  
godz. 17.00 – wypominki 
godz. 18.00 – Msza św. 

MSZA ŚW. 
O BEATYFIKACJĘ  
KS. PIOTRA SKARGI  
27. dzień każdego m-ca 
 – godz. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

REDAKCJA 
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu 

Kontakt do redakcji:  
nicolaus.grojec@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo  
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.  
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