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Duch Święty nauczy was wszystkiego

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i
mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce
wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

4.05
Wspomnienie św. Floriana

6.05
Święto św. Apostołów
Filipa i Jakuba

15 V

Ks. Paweł Kulpiński

Łk 24, 46-53

Dz 1, 1-11; Ef 1, 17-23;

Uroczystość św. Stanisława,
biskupa i męczennika,
głównego Patrona Polski

14.05
Święto św. Macieja

16.05
Uroczystość św. Andrzeja Boboli,
kapłana i męczennika,
Patrona Polski i Metropolii

19.05
Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
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26.05
Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa

Miłość Ojca i Syna rodzi Ducha
Świętego. Bóg Ojciec to
Stworzyciel, Syn Boży Odkupiciel, Duch Święty Uświęciciel. Cała Trójca Święta
odznacza się wielką mądrością
przy stworzeniu nieba i ziemi.
Choć i tak największa radość była
przy stwarzaniu człowieka. Przez
wiarę otrzymujemy łaskę Bożą.
Później jest nadzieja
w zbawienie, choćby przyszły
"ucisk i prześladowanie". To
Duch Święty umacnia nasze serca
i pomaga poznać Prawdę.

22 V

Ks. Józef Jędrzejewski

Łk 7, 1-10

Potrzebujemy przebaczenia, bo jest ono
początkiem normalnego życia czyli życia
w przyjaźni z Bogiem. Bez doświadczenia
pojednania nasze serca cierpią i nie
potrafimy sami z siebie odnaleźć pokoju.
Jedyne co nam się udaje to zagłuszyć
cierpienie serca. Dopiero Jezus przez
przebaczenie realnie je uzdrawia .
Paralitykowi odpuścił grzechy a uzdrowienie
ciała było potwierdzeniem i zobrazowaniem
tego, co wydarzyło się w duszy tego biedaka
(Mt 9,2-8). Jawnogrzesznica również
odeszła pojednana z Bogiem i rozpoczęła
nowe życie (J 8,1-11). Dziś słyszymy jak Pan
przekazuje Apostołom władzę odpuszczania
grzechów czyli wskrzeszania poranionych
grzechem serc i dusz Jego ukochanych
dzieci. Zawsze w konfesjonale z ufnością
wyznajesz swoje grzechy, Duch Święty przez
posługę kapłana odnawia Twoje serce
i przywraca Ci życie.

9.05

Dziś sięgamy pamięcią do Wielkanocy, kiedy
Jezus obiecał być z nami zawsze, ale także
wybiegamy ku Pięćdziesiątnicy, kiedy mocą
Ducha Świętego Jesus rozleje w naszych
sercach miłość Boga. Dziś obchodzimy
Uroczystość Wniebowstąpienia –pamiątkę
dnia, w którym Jezus zajął swój tron w niebie.
Została Mu dana władza nad całym
stworzeniem, a On sam zasiadł po prawicy
Boga, otoczony chwałą i uwielbieniem całego
nieba. Nie tylko odbiera składane Mu hołdy, ale
wciąż troszczy się o nas, a przede wszystkim
nieprzerwanie wstawia się za nami u Ojca.
Mamy Kogoś, kto ciągle mówi w naszym
imieniu, kto staje za nami, kto kładzie nam rękę
na ramieniu jako nasz Obrońca, bierze na siebie
cały nasz zamęt, ból, wszystkie potrzeby,
aby im zaradzać i przemieniać
nasze serca.

1 Krl 8, 41-43; Ga 1, 1-2. 6-10;

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

J 20, 19-23

3.05
Uroczystość NMP Królowej Polski

Ks. Mariusz Miodek
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
IX Niedziela Zwykła

J 16, 12-15

1V

Ks. Zbigniew Suchecki

Dz 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7.12-13;

2.05
Wspomnienie św. Atanazego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Jezus żegna się z uczniami i przygotowuje ich
na swoje odejście. Jednocześnie wpaja
swojemu Kościołowi jedno słowo: pokój.
I nie jakikolwiek pokój, lecz ten, który
pochodzi od Niego, jedyny, prawdziwy
i trwały. Ponieważ pokój jaki daje świat,
często jest tylko podejrzanym zawieszeniem
broni, a czasami wręcz zimną wojną.
Wszyscy pragną pokoju wokół siebie, ale
niewielu pragnie pokoju w sobie. Człowiek
często żyje i postępuje tak jak mu dyktują
instynkty, złe skłonności i namiętności, a nie
tak, jako mu dyktuje Bóg. Trzeba
zharmonizować swoje życie i postepowanie
z Bogiem, z Jego wolą i wymogami Jego
miłości i swego życiowego powołania.
Zbudować pokój we własnym sercu.
Wtedy nastanie pokój
z Bogiem i ludźmi.

Prz 8, 22-31; Rz 5, 1-5;

J 14, 23-29

Dz 15, 1-2.22-29; Ap 21, 10-14. 22-23;

VI Niedziela Wielkanocna

KALENDARZ LITURGICZNY:

Setnikbyłwyznawcąinnejreligii,jednaknie
lekceważyłŻydówi ichwyznania. Małotego,
zbudowałdlanichsynagogę.Setnik-oprócz
ogromnejpokorywobecJezusa-pokazujemi
z drugiejstronyinnywymiarczłowieczeństwa.
Ująłsięzaswoimsługą,szanujego,mając
świadomośćswojejwładzy.Mógłpewnie
zastąpićgoinnym,leczzobaczyłwnim
człowiekai niepotraktowałjakprzedmiot,
którymożnawyrzucići zastąpićnowym. Choć
setnikbyłpoganinem,tojegosłowapełne
pokorynietylkozostałyzapisanenakartach
ewangelii;aleznalazłysięwliturgii
eucharystycznejprzedprzyjęciemCiałaJezusa
doswojejduszy:„Panieniejestemgodzien…”
Jezusdoceniłwiaręi głębokąpokoręsetnika,
uzdrawiającjegosługę.Będącpokornym
wobecBoga,mającświadomośćswojej
słabościi grzeszności,proszęJezusao
uzdrowieniemniezmoichwad,bymmógł
byćgodzienprzyjęciaJego Ciała
i Krwi wNajświętszejOfierze.
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Adam Bednarczyk

Witold Rak

CAŁY WOLNY ŚWIAT
SPOJRZAŁ NA GRÓJEC
- 35 ROCZNICA REJESTRACJI
„SOLIDARNOŚCI” ROLNICZEJ
12 V 1981 r. po długim i zaciętym
oporze komunistyczne władze ustąpiły
i zarejestrowały Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Rolników
Indywidualnych „Solidarność”. Był to
bezpośredni skutek rolniczego strajku
okupacyjnego w Bydgoszczy, w którym
brało udział trzech naszych parafian.
Strajk ten doprowadził do tzw. kryzysu
bydgoskiego tj. przedwczesnej próby
zdławienia przemocą ruchu
„Solidarność” mimo trwających tajnych
prac nad wprowadzeniem stanu
wojennego 13-XII-1981 r.
W tamtych czasach połowa ludności
Polski mieszkała na wsi i nieobjęcie
ruchem związkowym obszarów
wiejskich uniemożliwiłoby zwycięstwo
nad komuną. Nie mniej istotnym faktem
jest posiadanie przez rolników
strategicznego wprost wpływu na
produkcję i dystrybucję żywności, której
ciągle brakowało, co stawało się
wielokroć przyczyną tzw. „niepokojów
społecznych”. Jak ważna to była sprawa
świadczy ilość miejsca jakie zajmują
opisy stanu zaopatrzenia w żywność w
ocalałych teczkach SB. Czytają je można
odnieść wrażenie, że są to dokumenty
zaopatrzeniowca w żywność, a nie
policji politycznej. Meldunki takie
wysyłane były codziennie (sic!) do
dyżurnego gabinetu ministra MSW.

1-II-1981 r. z „nabitego” do granic
możliwości kościoła, otoczonego
również wiankiem stojących ludzi –
południowa msza odprawiona została
w intencji „Solidarności” wiejskiej –
ruszył tłum na stadion miejski
prowadzony przez kościelny sztandar
rolników i transparent: „Sami wyżywimy
naród”. Na stadionie odbył się wiec
z udziałem około 5 tys. osób. Został on
opisany i sfilmowany przez zagraniczne
ekipy telewizyjne, a wszystkie
najważniejsze światowe agencje
informacyjne podały o nim informację
cytując Radio Wolna Europa.
Powracając na nasze parafialne
„Solidarność” w Polsce była wówczas
podwórko można przypomnieć
w centrum zainteresowania. Na
najbardziej spektakularne wystąpienie pierwszej stronie paryskiego Le Figaro
mieszkańców grójecczyzny w walce
„Chłopi z Grójca: bez nas nie ma
o wolną Polskę poprzez popieranie
odnowy”. Korespondencja z Grójca
„Solidarności”, bo po to ją tworzyliśmy. o „dniu protestu (…) Fakt, że chłopi z „S”

PAPIEŻ FRANCISZEK:
Każdy jest wezwany, by zatroszczyć się
o życie rodzin:
nie są one problemem, ale szansą.

są zdecydowani na wszystko, aby
doprowadzić do rejestracji ich wolnego
związku, nie pozostawiał żadnych
wątpliwości” – pisze Margeuritte,
dodając, że „ dają oni dowód
ostrożności, umiarkowania i
poszanowania władzy chcąc zyskać na
czasie i uniknąć natychmiastowego
wybuchu konfliktu”. Podczas wiecu
zbierane były podpisy pod petycją
z „grójeckimi postulatami rolników”
skierowaną do władz państwowych
i kościelnych.
Jak silna i skuteczna była „S” RI świadczą
wyniki referendum za „Solidarnością”
albo „komuną” w postaci wyników
wyborów w VI-1989r. Wtedy wsie
i małe miasteczka bardziej poparły ”S”
niż zwarte ośrodki robotnicze, w których
dominowała NSZZ „S” robotnicza.

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ:
Tak samo święte jest życie
geniusza, człowieka prostego
i niepełnosprawnego.

PIÓREM KRONIKARZA

Powtórne przyjście Chrystusa.

Nasze życie przepełnione jest oczekiwaniem. Na niektóre
wydarzenia czekamy z nadzieją, z radością. Inne napełniają nas
strachem. Pan Jezus obiecał, że przyjdzie do nas ponownie. Jak
czekam na Chrystusa? Co czuję, kiedy myślę o spotkaniu z Nim
twarzą w twarz? Czy w ogóle w to wierzę?
KKK 668. Chrystus jest Panem wszechświata i historii. W Nim
historia człowieka, a nawet całe stworzenie osiąga swoją
"rekapitulację", Swoje transcendentne wypełnienie.
KKK 670 Od Wniebowstąpienia zamysł Boży wchodzi w swoje
spełnienie. Jesteśmy już w "ostatniej godzinie" (1 J 2, 18)
KKK 671 "Dopóki jednak nie powstaną nowe niebiosa i nowa
ziemia, w których sprawiedliwość mieszka, Kościół
pielgrzymujący, w swoich sakramentach i instytucjach, które
należą do obecnego wieku, posiada postać tego przemijającego
świata i żyje pośród stworzeń, które wzdychają dotąd w bólach
porodu i oczekują objawienia synów Bożych". Dlatego
chrześcijanie modlą się, szczególnie podczas Eucharystii, by
przyspieszyć powrót Chrystusa, mówiąc do Niego: "Przyjdź,
Panie!"
KKK 672 Jest to czas oczekiwania i czuwania.
KKK 675 Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez
końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących.
KKK677 Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną
Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego
Zmartwychwstaniu. Królestwo wypełni się więc nie przez
historyczny triumf Kościoła zgodnie ze stopniowym rozwojem,
lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła,
które sprawi, że z nieba zstąpi Jego Oblubienica. Triumf Boga nad
buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego po ostatnim
wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija.
Nie nasza to rzecz znać czas. Żyjmy tak, aby perspektywa
spotkania z Bogiem nie napełniała nas lękiem.
opr. Katarzyna Szczygielska

Do Matki Boskiej
Królowej Korony Polskiej

 W dniu 9 kwietnia odbyła się pielgrzymka do Gniezna.
Grupa 50 osób dorosłych, na czele z Ks. Proboszczem,
zwiedziła z przewodnikiem Gniezno oraz Park
Etnograficzny w Strzelnie.
 W dniach 21-23 kwietnia odbył się wyjazd młodzieży do
Krakowa. Spacerowaliśmy po Rynku, nawiedziliśmy
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
hasaliśmy po pagórkach i poszaleliśmy w aqua parku
w Bukowinie Tatrzańskiej. Nocleg w nietuzinkowym,
modernistycznym klasztorze Księży
Zmartwychwstańców. Trochę zwiedzania, trochę
modlitwy, trochę integracji. Oto wypowiedzi niektórych
uczestników:
Na wycieczce do Krakowa bardzo mi się podobało, było
mnóstwo dobrej zabawy połączonej z modlitwą oraz
zwiedzaniem.
Wycieczka była naprawdę fajna i interesująca. Ciągłe
atrakcje i wyjazdy zapewniły brak nudy, przez co nie
mieliśmy durnych pomysłów.
Pierwszy raz w życiu zobaczyłam prawdziwych mnichów.
Niesamowicie było na termach.
Bardzo mi się podobała grupa - była zgrana. Ludzie byli
naprawdę niesamowici.
Na wycieczce najbardziej podobało mi się spacerowanie
po Krakowie i Msza św. w Łagiewnikach.
Podobał mi się zespół grający na Rynku
w Krakowie 3 Kings.
Podobało mi się połączenie wycieczki religijnej
z rozrywką.
Wycieczka mi się podobała, chętnie pojechałbym
na następną. Kraków nocą jest piękny!

Z Ksiąg Parafialnych:

opr. Julita Prus

Bogurodzica Dziewica,
Bogiem sławienia Maryja –
to ojców naszych śpiew.
Wielka Boga- Człowieka Matko,
Królowo Polski i moja Królowo!
Dziś święto w mojej Ojczyźnie,
bo tylko Ty jesteś tu Królową.
Zwycięska Królowo, Matko Tysiąclecia wiary Polaków.
Uchroń nas od bezbożności,
od grzechów, które nas niszczą
od pijaństwa, niezgody, małoduszności, prywaty,
wszelkich podziałów.
Przypomnij nam, Polakom, wiarę, którą nam dałaś,
modlitwę, której nas uczyłaś,
przypomnij czyimi dziećmi jesteśmy.
Wspomagaj, Matko, Stolico Mądrości, ludzi rządzących w Polsce.
Niech będą dobrzy i mądrzy.
Niech Polska będzie zawsze Polską,
a braciom moim niech nie braknie chleba,
dachu nad głową.
Niech już żadne pokolenie nie przelewa krwi,
niech będzie Polska wolną i bezpieczną.
Niech stanie się Królestwem sprawiedliwości,
miłości społecznej i pokoju.
Niech tu ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Niech Polska stanie się Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLI:
1. Bartosz Kuśmirek, 2. Wojciech Gąska,
3. Patryk Lewandowski, 4. Zofia Woźniak,
5. Wojciech Oszajca, 6. Wojciech Łoboda,
7. Natalia Mudyna, 8. Wiktor Kępka
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
1. Malwina Radecka i Grzegorz Przychodzień,
2. Joanna Frankowska i Paweł Oziemski
ODESZLI DO DOMU OJCA
1. Marian Kalinowski, 2. Marianna Kubska,
3. Helena Kalinowska, 4. Jadwiga Drogosiewicz,
5. Hubert Redzicki, 6. Stanisław Zawada,
7. Dariusz Napiórkowski, 8. Marta Binkiewicz,
9. Maria Krupińska

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
RADIA MARYJA

6V

po Mszy wieczornej

WYJAZD
FORMACYJNY
DO LORETTO

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

14 V

Zapisy przyjmuje
ks. Kamil
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