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Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: « Pokój wam!» A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc
uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł
mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego,
ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano,
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Jezus w Wielkanoc dał swojemu młodemu Kościołowi wielki dar „odpuszczania grzechów”. To dzięki
temu darowi apostołowie i ich następcy mogą lepiej pomóc światu zrozumieć, że Jezus żyje. Stłuczony
dzban nigdy nie odzyska pierwotnego stanu. Nawet gdyby go skleić najlepszym klejem, pozostaną
ślady. Jednak człowiek rozbity przez grzech ma szansę na nowo stać się kompletny - bez najmniejszej
rysy czy skazy. Możliwość doskonałego scalenia ukazuje prawda o Bożym miłosierdziu. Dar sakramentu
pokuty i pojednania, dar Bożego Miłosierdzia jest dla człowieka właśnie po to, by mógł żyć mimo
swoich słabości i grzechów. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Alleluja!

KALENDARZ LITURGICZNY:

4.04
Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego

23.04
Uroczystość
św. Wojciecha,
biskupa i męczennika,
głównego Patrona Polski

25.04
Święto
św. Marka, Ewangelisty

29.04
Święto
św. Katarzyny
Sieneńskiej,
Dziewicy i Doktora
Kościoła,
Patronki Europy

Ks. Zbigniew Suchecki

Ks. Kamil Falkowski
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Ks. Mariusz Miodek

V Niedziela Wielkanocna

J 13, 31-33a.34-35

10 IV

Wizjepiekła z kotłami smoły, diabłami, które
dźgają widłami potępionedusze, i smrodem
siarki bardziej działają na wyobraźnięniż
popularnewizje nieba, gdzie zbawieni w
białych szatach śpiewają Bogupoważne
pieśni przy wtórzeharf. Przerazićsię piekłem
może każdy; zapragnąć niebatylko ten, kto
zrozumiał, kim jest Bóg i przekonał się, że
dobrze jest być z Nim. Słowo Boże daje nam
prosty i jasny obraz nieba, gdzieludzie
przychodzący z wielkiegoucisku, znajdują
ukojenie, pociechęi radość. Zarzucano kiedyś
religii,że ukazując perspektywęwiecznej
nagrody, uczy bierności,zniechęcado
słusznej walki o prawa człowieka tu na ziemi.
Dziś mamy do czynieniaz sytuacją odwrotną.
Walczymy o swoje prawa do upadłego, a
temu, kogo spotyka niesprawiedliwość,
zarzuca się zbyt małą asertywność, dlaczego
dał się skrzywdzić, że to jego wina. Jest jednak
Bóg, który pamięta wszystkieudręki i widzi
wszystkiełzy, choć otrzeje
dopieropo śmierci.

Dz 14, 21-27; Ap 21, 1-5a;

„Zakazaliśmy wam surowo, abyście
nie nauczali w to imię, a oto wy…” –
wciąż mówicie o Zmartwychwstałym
Jezusie, nie wstydzicie się swojej
wiary, chcecie, aby Państwo
dofinansowało wasz koncert
ewangelizacyjny, prowadzicie lekcję
religii w szkole publicznej, świętujecie
Rezurekcję i Boże Ciało poza
budynkiem kościoła, remontujecie
budynek kościoła, organizujecie
konkurs propagujący Chwytliwą
Ewangelię, włączacie się w pomoc
charytatywną w społeczeństwie…
Jednym słowem: wychodzicie z Dobrą
Nowiną do każdego.
Nie siedź w ciasnych schematach. Nie
bądź betonowym katolikiem, który
nieświadomie przeżywa swoją wiarę.
Miej odwagę powiedzieć:
To jest Pan!

J 10, 27-30

J 21, 1-19
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Judasz wyszedł. Wtedy Jezus zaczął
mówić niesamowite rzeczy.
Powiedział o miłości to, co nie
przechodzi przez usta zakochanym:
Umieram za was. Umierałem odkąd
was spotkałem a teraz odchodzę
i chcę, żebyście umierali za siebie
nawzajem. Jeśli będziecie za siebie
umierać ludzie was poznają.
Zobaczą, że jesteście ode mnie.
Zobaczą Mnie w was. Zaczną również
za siebie umierać. Przestaną umierać
przez siebie i zapanuje realna miłość.
Bo ja tak kocham. Chcę z wami
spędzić wieczność więc umierajcie
codziennie za siebie a znajdziecie
życie. Judasz nie usłyszał tych słów.
Zajęty czym innym, wyszedł. Zawsze,
kiedy wychodzisz ze spotkania
z Jezusem, bo masz inne sprawy do
załatwienia, nie rozumiesz
miłości. Tracisz życie.

24 IV

Ks. Paweł Kulpiński

RAFAŁ NOWICKI

Wywiad
z ks. kanonikiem
Jerzym
Sikorowskim
Kiedy pojawiły się u księdza
pierwsze myśli o kapłaństwie?
Pierwsza myśl pojawiła się kiedy byłem małym
chłopcem w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Pewnego razu, podczas mszy świętej, zacząłem
się interesować tym, co jest w kościele. Patrzyłem
z podziwem na wszystkie rzeźby, obrazy,
ornamenty i tak się zastanawiałem ile to wszystko
kosztuje. Myślałem, żeby być księdzem to trzeba
to wszystko postawić. Trzy dni później, wracając
z kościoła, zapytałem się mamy: czy żeby być
księdzem to trzeba mieć swój własny kościół?
Moja mama nic mi nie odpowiedziała, tylko
spoważniała, a ja jej nic nie powiedziałem, o czym
myślałem. Po wojnie chodziłem do szkoły, byłem
bardzo aktywnym ministrantem, uczestniczyłem
w Krucjatach Eucharystycznych, należałem do
Sodalicji
Mariańskiej.
Będąc
starszym
ministrantem prowadziłem również drogi
krzyżowe w mojej rodzinnej parafii. Czynne
zaangażowanie w życiu kościoła i formacja jaką
przeszedłem sprawiły, że postanowiłem pójść do
Seminarium. Święcenia kapłańskie przyjąłem
w 1959 roku. Pierwsza msza święta odbyła się
w Częstochowie przed Cudownym Obrazem

Matki Bożej. Prymicja odbyła się w domu
rodzinnym w Warce; uczestniczyło w niej ponad
100 osób.
Czy miał ksiądz trudne sytuacje podczas swojej
posługi kapłańskiej?
Miałem ciężką drogę do Seminarium i w całym
kapłaństwie, ale ze wszystkiego wychodziłem
zwycięsko. W każdej parafii, w której zostałem
proboszczem, było bardzo dużo do zrobienia,
a byłem proboszczem w trzech parafiach: w Słupi,
Sobikowie i Michałowicach. Zacząłem budowę
kościoła w Rososzy, postawiłem kaplicę
w Czachówku i Brzostowcu; wszystkie są czynne
po dzień dzisiejszy. Było dużo krzyży i przykrych
sytuacji. Jedną z nich było otrzymanie zgody na
doprowadzenie energii elektrycznej do kaplicy w
Rososzy. Dyrektor elektrowni kazał mi zliczyć
słupy elektryczne od transformatora do
najbliższego słupa przy kaplicy. Był to marzec,
roztopy, a ja szedłem przez pola i liczyłem słupy.
Policzyłem słupy, wykonałem wykres i złożyłem
papiery do biura energetycznego. Dyrektor, który
zlecił mi to zrobić, kiedy wręczyłem
dokumentację, na moich oczach podarł ją
i wyrzucił do kosza mówiąc, że to nie potrzebne.
Miałem łzy w oczach, ale nie płakałem. Była to
jedna z wielu przykrych sytuacji w moim
kapłaństwie.
Jak wspomina ksiądz swoją pracę z młodzieżą
i dziećmi?

Przez całe moje życie kapłańskie, kiedy nauczałem
religii w szkole, bardzo dobrze żyłem z moimi
uczniami i tym, czym się mogę pochwalić jest to,
że nigdy się nie zdenerwowałem ani na dzieci, ani
na młodzież; ze starszymi miałem często
problemy. W każdej parafii miałem dużo
wspaniałej młodzieży i dzieci przy ołtarzu. Kiedy
byłem wikariuszem i pracowałem w szkole,
inspirowałem się katechezami ks. Gawlika, który
uczył mnie religii w szkole podstawowej. Miałem
wielu ważnych profesorów w Seminarium, ale od
niego przejąłem jak pracować z dziećmi i uczyć
religii. W parafiach prowadziłem również scholę,
uczyłem muzyki i grania na instrumentach.
Opiekowałem się ministrantami. Miałem ich
bardzo wielu. W parafii w Wiskitkach było ich aż
150.
Czy może ksiądz wskazać najpiękniejszy okres
w swoim życiu podczas 57 lat kapłaństwa?
Dla mnie najpiękniejszymi momentami była
każda msza święta. Lubiłem odprawiać msze
i nabożeństwa i to było najpiękniejsze. Liturgia
zawsze była najważniejsza w moim życiu.
Czy wybrałby ksiądz po raz drugi drogę
kapłaństwa, gdyby mógł zdecydować jeszcze
raz?
Tak, nic innego nie umiem robić, tylko się modlić.
Chociaż miałem dużo krzyży na swojej drodze
podczas kapłaństwa i często przegrywałem, to
nigdy nie żałowałem tej decyzji, a Pan Bóg zawsze
mnie wspomagał.

MARCIN GRZĘDOWSKI

Polonia Semper Fidelis – refleksja przed 1050 rocznicą Chrztu Polski
Niebawem obchodzić będziemy święta wielkanocne, a za miesiąc upłynie 1050 lat od fundamentalnego wydarzenia w historii Polski – chrztu Mieszka I,
który miał miejsce najprawdopodobniej w wielką sobotę - 14 kwietnia 966 r. Mimo wątpliwości historycy dość zgodnie przyjmują ten dzień za początek
polskiego chrześcijaństwa.
Ziemie mazowieckie do państwa wielkopolskich Polan zostały przyłączone przez Siemomysła ojca Mieszka w I połowie X w. Pierwsze polskie biskupstwo
w Poznaniu obejmowało całe państwo Polan, w tym także Mazowsze. W 1000 r. północne Mazowsze wcielono do nowej archidiecezji gnieźnieńskiej. Część
południowa pozostała w diecezji poznańskiej. Na grójeckim wzgórzu grodowym zbudowano pierwszy, drewniany kościół chrześcijański, podniesiony później
do rangi kolegiaty, przy której rezydował prepozyt i dwóch kanoników. Parafia grodowa powstała prawdopodobnie na początku XII w. Niektórzy wysuwają
tezę, że starsza jest parafia w Worowie. Źródła podają, że w 1310 r. w Lewiczynie był proboszcz Maciej. Historia Grójca, Worowa i Lewiczyna potwierdza
szybki rozwój sieci parafialnej na Mazowszu.
W latach 1241 - 1242 grójeckim proboszczem był Przedpełk, zwany też Fulko z rodu Półkoziców z Małopolski - pierwsza grójecka postać występująca
w źródłach pisanych. Istnieje jeszcze wzmianka o dwóch kanonikach sprzed 1249 r. - Baldwinie i Racławie. W 1134 r. wymurowano pierwszy romański
kościół w miejscu rozebranego drewnianego.
Ks. Józef Nowacki z Poznania, wysuwają tezę, że w 1075 r. Grójec stał się siedzibą biskupstwa południowo-mazowieckiego. Po utworzeniu biskupstwa
kujawskiego w Kruszwicy w 1013 r., tereny Mazowsza zostały oddzielone od swoich stolic biskupich. W konsekwencji, w części północnej powstało w 1075 r.
biskupstwo w Płocku. Podobna sytuacja mogła mieć miejsce na terenach południowych, należących do diecezji poznańskiej. Biskupstwo mazowieckie,
w wyniku reorganizacji struktury kościelnej w 1124 r., miało ponownie zostać włączone do biskupstwa poznańskiego. W jego miejsce w Grójcu powstał
archidiakonat mazowiecki. Jerzy Dowiat wskazuje na kilka biskupstw, które w późniejszym czasie uległy likwidacji lub przeniesieniu - m.in. Kruszwicę, Wolin,
Kołobrzeg, Kamień Pomorski. Inni wymieniają także diecezję pomorską, chełmską, pomezańską, halicką, włodzimierską, żmudzką, lubuską oraz
nieformalne rezydencje biskupie jak Wolbórz, gdzie rezydowali biskupi kujawscy czy Łowicz, gdzie rezydowali Prymasi Polski. Mimo, że diecezja krakowska
ustanowiona została w 1000 r. to jednak wiemy o Prohorze i Prokulfie - biskupach misyjnych rezydujących w Krakowie od 973 r. W krypcie grobowej
archikolegiaty łęczyckiej w Tumie znaleziono pektorał i pierścień biskupi co może wskazywać na pobyt biskupa mimo braku dokumentów historycznych
potwierdzających jego obecność na ziemi łęczyckiej.
Przytoczone argumenty wskazują, że nie potrafimy dokładnie określić miejsca rezydowania biskupów, zwłaszcza u początków państwowości polskiej. Teza
ks. Józefa Nowackiego może być prawdziwa, co więcej powołanie kapituły, która stanowiła senat biskupa może ją także potwierdzać.
Niestety z braku źródeł wszystkie dotychczasowe odpowiedzi na pytania o biskupstwo mazowieckie obracają się w kręgu spekulacji, przypuszczeń i hipotez.
Pewne jest, że w 1245 r. z woli księcia Konrada I siedzibę archidiakonatu przeniesiono z Grójca do Czerska.
Więcej na www.mikolaj.grojec.eu

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ:

PAPIEŻ FRANCISZEK:
Drobne gesty miłości, czułości i troski
przypominają, że Pan jest z nami:
tak otwiera się Brama Miłosierdzia.
twitter.com/pontifex_pl

Bez prymasa Wyszyńskiego
Kościół w Polsce
wyglądałby inaczej.

PIÓREM KRONIKARZA

Prawda o piekle
Bóg stwarzając człowieka przeznaczył go do szczęścia. Nie chce
niczyjej zguby i cierpienia. Piekło jest karą – w takim
przeświadczeniu żyjemy. Jednak czy piekło nie jest wolnym
wyborem człowieka? Wiemy, że istnieje, a mimo to ludzie
odrzucają Boga, uparcie trwają w grzechu i nie chcą się nawrócić
nawet w chwili śmierci. Czy dla ludzi, którzy całe życie uciekali od
Boga, niebo byłoby nagrodą? Niestety, kiedy już wiedzą, jak
piekło wygląda, nie ma stamtąd powrotu...
1033 Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy
w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać
Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu
bliźniemu lub przeciw nam samym. (…) Umrzeć w grzechu
śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej
miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze
oddzielonym od Niego.
1034 Jezus często mówi o "gehennie ognia nieugaszonego",
przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają
wiarę i nawrócenie; mogą oni zatracić w niej zarazem ciało
i duszę;
1035 Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego
wieczność.(...) Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym
oddzieleniu od Boga;
1037 Bóg nie przeznacza nikogo do piekła, dokonuje się to przez
dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech śmiertelny) i trwanie
w nim aż do końca życia.

Wioleta Skotarska
5 marca w odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci
ze scholi dziecięcej z naszej parafii.
Zrealizowaliśmy wiele ciekawych i pomysłowych
projektów plastycznych, które wprowadziły nas
w nastrój Świąt Wielkanocnych. Dzieci stworzyły
ozdoby na stół, do koszyka i nie tylko...
W wiosennej atmosferze i wielkanocnym nastroju,
20 marca odbył się w naszej parafii „Świąteczny
kiermasz wielkanocny”, który został
zorganizowany przez młodsze dzieci należące do
scholi. Prezentowane były własnoręcznie
wykonane ozdoby, takie jak: baranki, pisanki,
zające i kurczaczki. Ozdoby zostały wykonane przez
dzieci na warsztatach plastycznych. Wszystkim
zaangażowanym dziękujemy za pomoc w
zorganizowaniu kiermaszu.
17 marca imieniny obchodził ks. proboszcz
Zbigniew Suchecki. Grupy parafialne składały
Solenizantowi życzenia już w minioną niedzielę.
Życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa w
pracy duszpasterskiej w naszej parafii!
23 marca odbyła się pierwsza w historii parafii Noc
konfesjonałów. Księża spowiadali do godz. 22.00.

opr. Katarzyna Szczygielska

CZY WIESZ, ŻE…
W TYM ROKU OBCHODZIMY
JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI.
Nie sposób przemilczeć o istnieniu
witraża, który znajduje się w naszej
świątyni i przypomina to wiekopomne
wydarzenie. Wchodzimy głównym
wejściem do kościoła i spoglądamy
w lewo. Piękny widok Mieszka I
klęczącego
przed
biskupem
i przyjmującego chrzest. Wedle źródeł
historycznych, jest to prawdopodobnie
biskup Jordan, późniejszy metropolita
poznański. W lewej ręce biskupa niewielki dzbanuszek, z którego na
głowę władcy wylewa się woda. Prawa
ręka
wzniesiona
w
geście
błogosławieństwa. Obok Mieszka leży
nakrycie głowy i miecz. Na samej górze
krzyż, od którego rozchodzą się świetliste
promienie, jakby nasz Zbawiciel już
w tamtej
chwili
zalewał
kraj
szczególnymi łaskami. Nikomu nie trzeba
przypominać,
jak
wielu
łask
doświadczamy od tamtej pory jako
Naród! Scena jest dostojna i poważna.
Nikt z patrzących nie może mieć
wątpliwości, że chrzest władcy Polski
otwiera całkiem nowy rozdział w historii
Polski...
opr. Katarzyna Szczygielska

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest
nieskończona, a skarby łask nieprzebrane.
Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu,
które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się
Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób
móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.
Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie
dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy,
jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie
grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy,
chorym i strapionym.
Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej
i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu,
uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie
mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby
wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię
Twego miłosierdzia, zaufali Mu
i wysławiali Je na wieki. Amen.
opr. Julita Prus

Z Ksiąg Parafialnych:

SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLI:
1. Oskar Jackowski, 2. Jakub Jędrzejczak,
3. Aleksy Kukułka.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
1. Wioletta Łabędowicz i Krzysztof Bacławski.
ODESZLI DO DOMU OJCA:
1. Marek Onych, 2. Andrzej Kowalski,
3. Henryk Skrzypczak, 4. Marianna Sosińska,
5. Stefania Synowiecka, 6. Janina Gajda,
7. Jerzy Wrzesień, 8. Halina Szymczak,
9. Zofia Erber, 10. Henryk Sobieszek,
11. Sławomira Syska, 12. Halina Woźniak,
13. Edward Majcher, 14. Leszek Stępniewski.

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

SPOTKANIE
RODZINY
RADIO MARYJA

8 IV

po Mszy wieczornej

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

