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II NIEDZIELA
PO NARODZENIU PAŃSKIM

ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
aby zaświadczyć o Światłości,
Słowo stało się ciałem
by wszyscy uwierzyli przez niego.
i zamieszkało między nami.
Na początku było Słowo,
Nie
był
on
światłością,
I oglądaliśmy Jego chwałę,
a Słowo było u Boga,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od
i Bogiem było Słowo.
Była Światłość prawdziwa,
Ojca, pełen łaski i prawdy.
Ono było na początku u Boga.
która oświeca każdego człowieka,
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła
Wszystko przez Nie się stało,
gdy
na
świat
przychodzi.
w słowach: „Ten był, o którym
a bez Niego nic się nie stało,
Na świecie było Słowo,
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie,
co się stało.
a
świat
stał
się
przez
Nie,
przewyższył mnie godnością, gdyż był
W Nim było życie,
lecz świat Go nie poznał.
wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności
a życie było światłością ludzi,
Przyszło
do
swojej
własności,
wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce.
a światłość w ciemności świeci
a swoi Go nie przyjęli.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez
i ciemność jej nie ogarnęła.
Wszystkim
tym
jednak,
którzy
Je
przyjęli,
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział.
Jan mu było na imię.
tym,
którzy
wierzą
w
imię
Jego,
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
Przyszedł on na świadectwo,
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała,
o Nim pouczył.

Ewangelia niedzielna

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

3I

21 I
wsp. św. Agnieszki, dziewicy i
męczennicy

święto Nawrócenia św. Pawła
Apostoła

26 I
wsp. św. Tymoteusza i Tytusa,
biskupów

27 I
wsp. bł. Jerzego Matulewicza,
biskupa

28 I
wsp. św. Tomasza z Akwinu

10 I

24 I

Jr 1, 4-5. 17-19; 1 Kor 12, 31-13, 13

IV niedziela zwykła

Punkty odniesienia, źródła wiedzy,
kryteria dokonywania wyborów,
aksjomaty itp. Każdy z nas oparciu
o nie –czy o tym wie czy nie –
podejmuje decyzje życiowe. Dziś
Jezus odniósł się do
najważniejszego punktu
odniesienia dla Niego. Jest to
słowo Boże. To ono określa Jego
życiowe powołanie. Także dla ludzi
słuchających Go było autorytetem.
Czy jest nim również dla Ciebie?
Czy Pismo Święte jest w Twoim
życiu jakimkolwiek punktem
odniesienia, kryterium
dokonywania wyborów
i kształtowania
spojrzenia
na świat?
Ks. Paweł Kulpiński

Łk 4, 21-30

Ne 8, 1-4. 5-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30

17 I

Ks. Kamil Falkowski

19 I
wsp. św. Józefa Sebastiana
Pelczara, biskupa

25 I

Wielkim cudem dla świata po wsze
czasy było Narodzenie Pana Jezusa.
Cieszmy się z tego cudu,
powtarzajmy go i uobecniajmy
w naszej codzienności. Życzyliśmy
sobie niedawno pomyślności. Niech
doświadczenie spotkania
z Nowonarodzonym nadaje sensu
naszemu życiu.

III niedziela zwykła

Niesamowite, że pierwszym cudem
uczynionym przez Jezusa, jest cud
przemiany wody w wino w Kanie
Galilejskiej. W ogóle fakt, że Zbawiciel
pojawia się na najzwyklejszym w świecie
weselu, jest już wydarzeniem, które
często nas zadziwia. To Jezus tańczył?
Miał znajomych, z którymi spędzał czas?
Pił alkohol? Niesamowite. No tak –
przecież Jezus jest Człowiekiem.
Jak tam Twoje spotkanie z Jezusem?
Potrafisz porozmawiać z Nim o swoim
życiu? Pamiętaj, że On jest bardzo
zainteresowany Twoim prostym,
zwyczajnym życiem. Weź Go na spacer,
napij się z Nim kawy, opowiedz Mu
dowcip i wyżal Mu się
z tego, co Ci
nie wychodzi.

Uroczystość Objawienia
Pańskiego

Ks. Józef Jędrzejewski

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Iż 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11

J 2, 1-12

II niedziela zwykła
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wsp. św. Wincentego
Pallottiego, kapłana

Co to jest cud? To znak, który
przekracza naturę, siłę człowieka
i czyni dobro.

Ks. Mariusz Miodek

KALENDARZ LITURGICZNY:

22 I

Chrystus się rodzi nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają, Pasterze
śpiewają, cuda, cuda ogłaszają.

Łk 3, 15-16.21-22

Można obchodzić Boże Narodzenie
i nie mieć w sobie jego ducha. Można
zachowywać pozory chrześcijaństwa,
a w codziennym życiu kierować się
głównie własną wygodą i korzyścią.
Kiedy nie działa jakieś urządzenie,
zwykle sprawdzamy najpierw, czy jest
ono podłączone do prądu. Kiedy „nie
działa” nasza wiara, warto zastanowić
się, czy jesteśmy „podłączeni do
źródła Bożej mocy, która uzdalnia nas
do prowadzenia życia godnego dzieci
Bożych". Czy przyjmujemy Słowo
Boże, czy też nie rozpoznajemy Go
i nie przyjmujemy, żyjąc według
kryteriów tego świata, pozbawiając się
możliwości doświadczenia
mocy Boga?

Iz 42, 1-4. 6-7; Dz 10, 34-38;

Syr 24, 1-2/ 8-12; Ef 1, 3-6. 15-18

J 1, 1-18
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Jezus mówi nam, że każdy
może zostać zbawiony. Nie
ważne skąd pochodzisz, gdzie
mieszkasz, do jakiej grupy
przynależysz. Ważne, żebyś
uwierzył słowom Boga,
otworzył się na Jego łaskę, był
Mu posłuszny. Nieraz budzą
się w nas pewne wątpliwości,
a nawet sprzeciw i gniew, że
Bóg za dużo od nas wymaga,
że Jego nauka jest zbyt trudna
do zastosowania w
codziennym życiu. Jeśli jednak
uwierzysz w pełni, że Bóg
chce dla ciebie tylko dobra, że
Jego słowa, choć trudne - są
prawdą, to otrzymasz od
Niego łaskę zbawienia.

31 I

Andrzej Rosłoniec.

przedstawień jasełkowych w okresie
Bożego Narodzenia.
Pragniemy pokazać jak cennym,
Po raz pierwszy 6 stycznia 2016 roku aktywnie i twórczo spędzonym
ulicami Grójca przejdzie Orszak
czasem może być okres Świat
Trzech Króli. W ten sposób
Bożego Narodzenia w wymiarze
dołączymy do ponad 400 miast
rodzinnym jak i społecznym. Zwykli
w Polsce, gdzie w Uroczystość
ludzie: rodziny, sąsiedzi, przyjaciele,
Objawienia Pańskiego podążamy za znani i nieznani złączą się razem –
Trzema Królami do stajenki, by
ramię w ramię – by pielęgnować
pokłonić się nowonarodzonemu
piękne, staropolskie tradycje.
Dzieciątku Jezus.
Zapraszamy wszystkich do
Orszak przywraca do publicznej
włączenia się w I Grójecki Orszak
przestrzeni wspólne kolędowanie
Trzech Króli. Zapraszamy do
oraz tradycję wystawiania
wspólnego kolędowania, do

ORSZAK TRZECH KRÓLI
W GRÓJCU

ŚDM Grójec Kraków
Przypominamy,
że do 17 stycznia
przyjmowane są zapisy i wpłaty
I raty na wyjazd
na Światowe Dni Młodzieży.
To ogromne przedsięwzięcie młodych
z całego świata, dlatego organizatorzy
proszę o wcześniejsze zgłoszenia.
Szczegóły w gablocie przy dzwonnicy.
Zachęcamy też do włączenia się w wolontariat ŚDM.
Porozmawiaj o tym ze swoimi Dziećmi i Wnuczkami!
Naprawdę warto!
PAPIEŻ FRANCISZEK:
U podstaw zapomnienia o miłosierdziu jest zawsze
miłość własna. W świecie przybiera ono formę
wyłącznego poszukiwania własnych interesów,
przyjemności i wyróżnień, (…) obłuda i światowość.

świadectwa wiary, tradycji oraz
wspólnoty, jaką stanowimy
w wymiarze parafii i miasta.
12:00 – uroczysta Msza św.
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
Orszak przejdzie ulicami: Jana Pawła
II, Al. Niepodległości, Krótka. Na
Rynku złożymy dary Trzech Króli.
Odbędą się tam występy
artystyczne, kolędy w wykonaniu
chóru Publicznego Gimnazjum
w Grójcu, chóru Fletnia Pana, chóru
z parafii św. Mikołaja, chóru
Grójeckiego Ośrodka Kultury, pokaz
tańca ludowego w wykonaniu
uczniów Gimnazjum.

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW!
1. Ile jest ołtarzy w naszym kościele?
2. Z którego roku są nasze organy?
3. W którym roku zbudowano kościół?
4. Gdzie znajduje się chrzcielnica, w której
był ochrzczony Sługa Boży ks. Piotr
Skarga?
5. Jaki święty widnieje na witrażu przed
głównym wejściem do kościoła?
Podpowiedzi znajdziesz w Nicolausie
i wewnątrz naszej świątyni. Kartki
z odpowiedziami można wrzucać
do 17 stycznia do pudełka przy wyjściu
z kościoła. Można także drogą elektroniczną
zgłosić odpowiedzi: nicolaus@gmail.com

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ:
Święta są wyzwaniem dla nas,
aby otworzyć się na Boże Miłosierdzie,
ale i wyzwaniem by być miłosiernym.

PIÓREM KRONIKARZA

Wioleta Skotarska

 25 listopada 2015 r. odbyła się wycieczka scholii parafialnej
z ks. Pawłem Kulpińskim do Janek, na film animowany Hotel
Kościół ciągle przypomina nam o powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię.
Transylwania oraz na wystawę dinozaurów, znajdującą się na
Nie po to, aby wywoływać niezdrową sensację, ale żeby wzbudzić refleksję.
błoniach Stadionu Narodowego. Dzieci na własne oczy zobaczyły
Kiedy to będzie? Czas zna tylko Ojciec Niebieski. Dlatego zamiast nerwowo
gatunki mierzące aż 6 metrów wysokości i 19 metrów długości.
wypatrywać kolejnych zapowiedzi i dat, lepiej przyjrzeć się sobie.
Dinozaury zostały zrobotyzowane dzięki nowoczesnej technice,
KKK 671 Królestwo Chrystusa, obecne już w Jego Kościele, nie jest jeszcze
która pozwala na ruchy kończyn oraz mimikę. Dzięki połączeniu
całkowicie wypełnione "z wielką mocą i chwałą" (Łk 21, 27) przez przyjście
Króla na ziemię. W Królestwo to uderzają jeszcze złe moce, nawet jeśli zostały
rzeźb i szkieletów tych wymarłych stworzeń, a także
one zwyciężone u podstaw przez Paschę Chrystusa; do chwili, gdy wszystko
umieszczeniu ich w naturalnej, leśnej scenerii, z łatwością
zostanie Mu poddane(...) Dlatego chrześcijanie modlą się, szczególnie podczas
mogliśmy się przenieść do krainy, w której niegdyś żyły
Eucharystii, by przyspieszyć powrót Chrystusa, mówiąc do Niego: "Przyjdź,
dinozaury. Świetna rozrywka dla każdego 
Panie!"
KKK677 Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła
 6 grudnia świętowaliśmy odpust parafialny. Nie zabrakło także
zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym
świętego Mikołaja, który grzecznym dzieciom (Bożym) rozdawał
rozpętaniem się zła, które sprawi, że z nieba zstąpi Jego Oblubienica. Triumf
słodycze. To także dzień rozpoczęcia adwentowych rekolekcji
Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego po ostatnim
parafialnych, które w tym roku prowadził ks. Tomasz Jakubiak,
wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija.
doktor prawa kanonicznego. Rozważaliśmy rolę modlitwy
KKK 678 Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi
w dniu ostatecznym. Zostanie wtedy ujawnione postępowanie każdego
i odnalezienia sensu życia w naszej codzienności. Oddzielne
człowieka i wyjdą na jaw tajemnice serc. Nastąpi wtedy potępienie zawinionej
katechezy były przewidziane dla dzieci ze szkół podstawowych.
niewiary, która lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga. Postawa wobec
 19 grudnia odbyło się adwentowe spotkanie młodzieży, która
bliźniego objawi przyjęcie lub odrzucenie łaski i miłości Bożej.
przygotowuje się do bierzmowania w naszej parafii.
Jak czekam na Sąd Ostateczny? Czy obawiam się ujawnienia tego, co kryje
Uczestniczyło w nim ponad 70 gimnazjalistów. W programie był
moje serce? A może nie do końca jestem pewien, czy słusznie wybieram?
film Nietykalni, katecheza, świadectwo dwojga licealistów,
opr. Katarzyna Szczygielska
rozmowa w kilkuosobowych grupach dzielenia, możliwość
spowiedzi, no i oczywiście pizza. Popołudnie zakończyła Msza
święta z udziałem rodziców młodzieży.
 20 grudnia harcerze przekazali naszej parafii Betlejemskie
MODLITWA NA ŚWIĘTO
Światełko Pokoju. Uroczysta procesja odbyła się podczas Mszy
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
św. o godz. 9:30, na której druhny i druhowie odśpiewali
Panie Jezu Chryste, dziś objawiłeś się wszystkim narodom
jako Światłość na oświecenie pogan.
Modlitwę harcerską. Tegoroczne hasło wędrówki Światła
Pokłon składają Tobie Mędrcy i ofiarują Ci dary
brzmi: Zauważ człowieka.
- mirrę, kadzidło i złoto. Padam na kolana, razem z Mędrcami
 Do prawie 300 dzieci dotarły prezenty świąteczne. To
wyznaję żeś Bogiem, Kapłanem i Królem.
owoc akcji I Ty możesz zostać świętym Mikołajem. Przy
Panie mój, tak często gaśnie gwiazda na moim niebie,
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
która wskazuje mi drogę. Jest na świecie jeszcze tak dużo
Herodów, którzy chcą zabić Boga, ale jest tylu dobrych ludzi,
Społecznej w Grójcu, młodzież z naszej parafii rozwiozła
którzy jak Maryja i Józef uchronią Ciebie, który jesteś
paczki, które w adwencie przygotowywali nasi parafianie.
Wszechmogący - a jednak bezbronny. Dziękuję Ci, Boże mój i Królu
Dziękujemy za okazaną dobroć! 
za dobrych ludzi, którzy wskazywali mi Ciebie.
Oni byli mi gwiazdą, która wskazywała,
gdzie mogę odnaleźć Ciebie,
który jesteś Panem moim, Światłością moją,
Bogiem moim, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
opr. Julita Prus
CZY

Z Ksiąg Parafialnych:
WIESZ…

JAK NAZYWAJĄ SIĘ SZATY LITURGICZNE
o Alba – Biała szata liturgiczna noszona pod ornatem u księży katolickich obrządku
łacińskiego lub innych służb ołtarza min. ministrantów
o Cingulum – Gruby sznur z frędzlami na obu końcach, którym przewiązuje się albę.
o Dalmatyka – Szata liturgiczna diakona - wkłada się ją na albę i stułę
o Humerał – Biała chusta okrywająca szyję i ramiona noszącego albę.
o Kapa – Szata liturgiczna, używana w czasie odprawiania nabożeństw, które nie są
mszami.
o Komża – Skrócona biała alba o szerokich rękawach.
o Mitra – Wysokie, rozcięte po bokach nakrycie głowy zakładane przez
zwierzchników kościoła.
o Ornat – Wierzchnia szata liturgiczna zakładana przez kapłana
o
do Mszy świętej.
opr. Elżbieta Więcławek

SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLI:
1. Szymon Grudziński
2. Maksymilian Rup
3. Paweł Janikowski
4. Filip Ryszkowski
5. Alex Żórawski

ODESZLI DO DOMU OJCA:
1. Antonina Nowicka
2. Romuald Bekasiewicz
3. Bronisława Kołdra
4. Leszek Kozłowski
5. Witold Kędzior
6. Tomasz Kwiatkowski
7. Krzysztof Sawko
8. Tadeusz Kolibabski
9. Zdzisław Tkaczyk

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

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

