MIESIĘCZNIK PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mdr 9, 13-18b; Flm 9b-10.12-17;
Łk 14, 25-33

4 WRZEŚNIA

KALENDARZ LITURGICZNY:

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie
ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może
być moim uczniem.
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na
wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na
to zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie
rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami
nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi
o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

7 IX
wsp. bł. Ignacego Kłopotowskiego
8 IX
święto Narodzenia NMP
13 IX
wsp. św. Jana Chryzostoma,
biskupa i doktora Kościoła
14 IX
święto Podwyższenia Krzyża Św.
15 IX
wsp. NMP Bolesnej
16 IX
wsp. św. Męczenników
Korneliusza i Cypriana
17 IX
wsp. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,
święto patrona Polski i Archidiecezji
Warszawskiej
21 IX
święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
23 IX
wsp. św. Pio z Pietrelciny
27 IX
wsp. św. Wincentego a Paulo
28 IX
wsp. św. Wacława, męczennika
29 IX
święto św. Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała
30 IX
wsp. św. Hieronima,
kapłana i doktora Kościoła

Jezus nie chce dużo, On chce wszystkiego. Niczego jednak nie kradnie, On daje wszystko.
Uczeń Jezusa nie jest kimś pozbawionym relacji, niekochającym życia, skąpym uczuciowo
lub uważającym, że kocha niebo, ponieważ nie kocha nikogo na ziemi. Życie Ewangelią
prowadzi do czegoś piękniejszego od najpiękniejszych doświadczeń, jakie można przeżyć
na ziemi.
Czy jednak powinniśmy wierzyć komuś takiemu jak Jezus? Dla mnie Jego słowa są
wiarygodne, nawet jeśli wydają się niesłychane. Mogę Mu zaufać przynajmniej z dwóch
powodów. Pierwszym powodem jest Jego dobre, piękne i szczęśliwe życie. Drugim
powodem jest krzyż, na którym nie ma oszustwa. Jakie oszustwo może ukrywać ktoś, kto
umiera z miłości i bólu za ciebie? Z Jezusem jest tak, że jeśli go nie znasz, to Go nie kochasz,
ale jeśli Go poznasz, już nigdy Go nie opuścisz.

Ks. Zbigniew Suchecki

Roztropność, którą ukazuje Jezus w
tej ewangelicznej przypowieści,
polega na odpowiednim
wykorzystaniu posiadanych zasobów,
majątku, aby osiągnąć zamierzony
cel. Jezus zaleca nam wszystkim taką
roztropność, abyśmy jako dzieci Boże,
dzieci światłości, żyjąc w pogrążonym
w ciemności świecie, pełnym pokus i
zasadzek, z taką samą zapobiegliwością, sprytem i roztropnością troszczyli
się o życie wieczne. Jak mamy
praktykować tę roztropność? Przede
wszystkim walcząc z własnym
grzechem. Bo łatwo jest
usprawiedliwiać siebie, zamykać oczy
na swój grzech lub tłumaczyć sobie,
że nie było innego wyjścia. W takie
rozumowanie natychmiast wdaje
się diabeł, próbując
jeszcze mocniej
wciągnąć nas
Ks. Mariusz Miodek
w grzech.
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XXVI Niedziela Zwykła

Am 6, 1a. 4-7; 1 Tm 6, 11-16;

11 IX

Łk 16, 1-13

Łk 15, 1-32

Wj 32, 7-11. 13-14; 1 Tm 1, 12-17;

W przypowieść o synu marnotrawnym
poznajemy tajemnicę obrazu ojca u
obu braci. Młodszy widzi ojca
słuchającego i otwartego. Można do
niego przyjść nawet z głupim
pomysłem, nie stwarza dystansu
wobec siebie. Jest hojny i dobry,
potrafi przebaczyć. Wracając do
domu młodszy syn pamiętał o tej
dobroci. Reakcja starszego syna
mówi, że on nie miał takiego obrazu
ojca. Skupiał się na własnych
oczekiwaniach. Wpadł w gniew i
zrezygnował z wejścia do domu Ojca.
Obaj wracali do domu, obaj kochani
bezinteresownie. Czy ja przyjmę
zaproszenie na ucztę jaką przygotował kochający mnie bezwarunkowo Bóg czy zostanę na
zewnątrz w samotności
z sercem pełnym
gniewu?
Ks. Paweł Kulpiński

Am 8, 4-7; 1 Tm 2, 1-8;

XXV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła

Łk 16, 19-31

Ewangelia niedzielna

4 IX 2016, nr 1(50) 2016

Wezwanie Jezusa w tej przypowieści
jest jednoznaczne. Tu i teraz na ziemi
podczas życia doczesnego jest czas i
miejsce na czynienie dobra. Jest czas
na własne zbawienie się. Ile razy sam
odwróciłem głowę, widząc cierpienie
drugiego człowieka? Jezus wzywa i
pokazuje mi, że sama przynależność
albo deklaracja wiary nie wystarczają.
Potrzeba czynów - i to czynów
miłosiernych względem bliźniego.
Warto, abym pamiętał o tym, póki
jeszcze mam możliwość dokonania
wyboru. Nie jest łatwo wyzbyć się
egoizmu, troski o siebie i
bezinteresownie podać rękę
drugiemu. Ale przecież Chrystus
wielokrotnie w swoim nauczaniu
zwraca uwagę na potrzebę dzielenia
się i pomocy potrzebującym. Tak
mogę podążać w ślad
za Zbawicielem.
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Adam Bednarczyk

RAFAŁ NOWICKI

Relacja z parafialnego wyjazdu
na Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie

Każdy z nas powinien się rozejrzeć za dobrymi butami, najlepiej wyczynowymi.
Koniec siedzenia z założonymi rękami i marudzenia. Mamy zostawić swój ślad, będąc
ludźmi Ewangelii. Bierz(my) Ewangelię na serio! Niezależnie od tego, czy masz lat 15,
30 czy 60+ powinieneś przejąć się słowami Papieża, który apelował o aktywne
chrześcijaństwo. Sam zobaczyłem, ile mam do zrobienia i poukładania
– jako człowiek, ksiądz, duszpasterz młodzieży.

Czwartek (28 lipca) – wyjazd z Grójca
Dla młodych to z pewnością czas odświeżenia swojej wiary i popatrzenia na nią
w perspektywie wielokulturowej. Katolicyzm to nie jest religia grupki zalęknionych
z Grójca. To część wiary całego Kościoła Powszechnego.

W czwartek 28 lipca 2016 roku o godz. 22:00
grupa młodzieży z naszej parafii wraz ze swym
duszpasterzem ks. Kamilem Falkowskim
wyjechała na Światowe Dni Młodzieży do
Krakowa. W wspólnej podróży towarzyszyła
nam kilkuosobowa grupa z parafii w Jasieńcu.

Ks. Kamil Falkowski

Po
udzieleniu
błogosławieństwa
i zakończeniu Mszy Świętej opuściliśmy
Brzegi.

Piątek (29 lipca) – Droga Krzyżowa
O godzinie 4:00 nad ranem dojechaliśmy
autokarem do miejscowości Zagórze –
naszego miejsca noclegowego. Zostaliśmy
serdecznie powitani przez proboszcza
i wolontariuszy tamtejszej parafii. Po krótkim
przywitaniu i poczęstunku zakwaterowano
nas w kilkuosobowych grupach w domach
rodzinnych parafian. O godzinie 9:00
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w kościele
Wniebowzięcia NMP w Zagórzu. Po
zakończonej Eucharystii nastąpił czas na
wspólną integrację i zabawę. Grupa
wolontariuszy
oprowadziła nas po
malowniczym Zagórzu. Główną atrakcją był
spacer w leśnym rezerwacie przyrody
Bukowica. Po południu spożyliśmy wspólny
obiad u goszczących nas rodzin. O godzinie
14:00 wyjechaliśmy autokarem do Krakowa.
Po ulicach Krakowa wędrowało tysiące
pielgrzymów z całego świata. Wraz z nimi
udaliśmy się na Błonie, aby uczestniczyć
w nabożeństwie
Drogi
Krzyżowej.
Rozważaniom
poszczególnych
stacji
towarzyszyły przepiękne sceny i śpiew chóru.
Po nabożeństwie głos zabrał papież
Franciszek. Swoją przemowę skupiał wokół
wątku miłosierdzia. Po przemówieniu Ojciec
Święty opuścił Błonia, a my pozostaliśmy na
koncercie, aby wspólnie z pielgrzymami
uwielbiać Pana Boga śpiewem i tańcem.
O godz. 21:00 wróciliśmy przez miasto na
miejsce zbiórki. W Krakowie panowała
niezwykła atmosfera. Na każdej ulicy słychać
było radosne śpiewy pielgrzymów, którzy
w ten sposób manifestowali swoją wiarę
w Boga. Do Zagórza wróciliśmy o godz. 1:00
nad ranem.

Sobota (30 lipca) – nocne czuwanie z
papieżem Franciszkiem
Sobotę rozpoczęliśmy od wspólnego
śniadania z naszymi rodzinami. Następnie o
godzinie 9:00 zgromadziliśmy się w kościele
na jutrzni. Po wspólnej modlitwie
wyjechaliśmy autokarem do Łagiewnik. Na
miejscu mogliśmy przystąpić do spowiedzi
świętej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
O godzinie 15:00 uczestniczyliśmy we Mszy
Świętej. Następnie udaliśmy się na Campus
Misericordiae w Brzegach, aby razem z
papieżem Franciszkiem i innymi pielgrzymami
uczestniczyć w nocnym czuwaniu. Na miejsce
dotarliśmy o 19:30 po trzech godzinach
pieszej wędrówki.
Po czuwaniu papież przemówił do wszystkich
zebranych. Ojciec Święty mówił, że nie chce
młodzieży kanapowej, ale aktywnej, zdolnej
spełniać swoje marzenia. Następnie całą noc
spędziliśmy pod gołym niebem na Campus
Misericordiae w oczekiwaniu na poranną
Mszę Posłania.

Po wielu godzinach pieszej wędrówki i jazdy
autokarem wróciliśmy do Zagórza o godzinie
20:00. Zjedliśmy wspólną kolację u rodzin;
wręczyliśmy im upominki w podzięce za
okazałe serce i gościnę. Następnie
spakowaliśmy się i o godzinie 23:00
wyjechaliśmy do Grójca.
Światowe Dni Młodzieży były wyjątkowym
czasem spędzonym z Bogiem i z ludźmi.
Wynieśliśmy z tego wyjazdu niezwykłe
wspomnienia, nowe przyjaźnie oraz iskrę
miłosierdzia, którym chcemy się dzielić
z innymi.
 Galeria zdjęć zamieszczona w dodatku
Magis oraz w gablocie przy dzwonnicy
 Wypowiedzi młodzieży z naszej parafii
o udziale w ŚDM można znaleźć we
wrześniowym wydaniu miesięcznika
„Różaniec” (dostępny w kiosku
parafialnym).

W nocy mieliśmy czas na
wspólną integrację,
zabawę, śpiew, taniec,
a także na odpoczynek.
Niedziela (31 lipca) –
Msza Święta Posłania
Ranek przywitał nas
bardzo piękną,
słoneczną pogodą.
O godzinie 10:00
rozpoczęła się Msza
Święta Posłania
sprawowana przez
papieża Franciszka.

PAPIEŻ FRANCISZEK:
Powinniśmy wracać do tych Światowych Dni
Młodzieży i budować swoje życie na tym,
co usłyszeliśmy, przeżyliśmy i wymodliliśmy.
Po to są Światowe Dni Młodzieży.

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ:
Wiara nie jest światłem
rozpraszającym wszystkie ciemności,
ale lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki,
a to wystarcza, by iść.

PIÓREM KRONIKARZA

W roku 1962 papież Jan XXIII zwołał dwudziesty pierwszy
sobór powszechny Kościoła katolickiego. Jego obrady
zakończył papież Paweł VI w roku 1965. Bogactwo
dokumentów tego soboru sprawia, że wiele z nich nie dotarło
dotąd do szeregowych członków Kościoła. Pochylimy się nad
tymi tekstami i zaczerpniemy kropelkę z niezgłębionego
oceanu...
Dlaczego muszę iść do kościoła? Czy nie mogę pomodlić się
sam? W domu albo na łące? Co daje mi wspólnota?
Konstytucja o liturgii świętej odpowiada:
KL 7. (...) Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele,
szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w
ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż
"Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie
ofiaruje się przez posługę kapłanów", czy też zwłaszcza pod
postaciami eucharystycznymi.
KL 8. Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak
uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście
świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie siedzi
po prawicy Bożej, jako sługa świątyni i prawdziwego
przybytku.
KL 7. (...) każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w
najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła
nie dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym
samym stopniu.
opr. Katarzyna Szczygielska

MODLITWA
DO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
O DAR MĄDROŚCI
Prosimy Cię, Panie,
za wstawiennictwem
Świętego Stanisława,
oświeć światłem swej mądrości umysły nasze
i daj nam pomoc potrzebną w nauce,
by prawda, którą zdobywamy,
utwierdziła nas przy Tobie.
Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę,
służyli Tobie w braciach naszych
i wespół z Tobą pracowali
nad doskonaleniem świata.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 W dniach 11-13 czerwca odbyła się pielgrzymka na Dolny Śląsk.
Pielgrzymi zamieszkali w Krzeszowie, byłym opactwie cystersów.
Dziś jest tam Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - europejska
perła baroku z najstarszym obrazem Matki Bożej w Polsce.
Obecnie mieszkają tam siostry Benedyktynki. W programie
pielgrzymki znalazły się m.in. Bazylika w Strzegomiu - przykład
pięknej architektury gotyckiej, słynny zamek w Książu, zabytki
Wałbrzycha, Świdnicy – (wieża widokowa, Rynek Świdnicki,
Gotycka Katedra oraz ewangelicko-augsburski Kościół Pokoju zabytek sakralnej sztuki protestanckiej).
 W dniu 20 czerwca 2016 odbyła się jednodniowa wycieczka
scholi z naszej parafii do parku edukacji i rozrywki - Farma Iluzji
w ramach podziękowania za wykonane przez dzieci ozdoby
świąteczne oraz zorganizowanie kiermaszu
bożonarodzeniowego.
 Duszpasterstwo dzieci z naszej wspólnoty parafialnej
zorganizowało wakacyjny wyjazd kolonijny do Kań koło
Pruszkowa. Dzieci wraz z opiekunami: Wioletą Skotarską
i ks. Pawłem Kulpińskim, zamieszkały w Ośrodku Rekolekcyjnym
im. Św. Jana Pawła II. W programie znalazły się zajęcia w Szkole
Jazdy Konnej ,,PA TA TAJ", gdzie dzieci uczyły się jazdy konnej
oraz opiekowania się zwierzętami. Wśród atrakcji znalazły się
również zajęcia rekreacyjne, muzyczne oraz teatralne a także
ceramiczne. W pierwszy piątek miesiąca (5.08.2016) dzieci
odwiedziły parafię św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, gdzie ks.
Paweł Kulpiński odprawił swoją pierwszą mszę św. tuż po
swoich święceniach kapłańskich.
Ostatni dzień to planetarium w Centrum Nauki Kopernik.
 Już po raz siedemnasty, 15-go sierpnia, w święto
Wniebowzięcia NMP pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium
Matki Boskiej Lewiczyńskiej, Pani Ziemi Grójeckiej –
Pocieszycielki Strapionych. W pielgrzymce wzięły udział
474 osoby w różnym wieku. Ponad ¼ uczestników to
młodzież.
 Wspólnota radia Maryja zorganizowała wyjazd do Lichenia
w dniu 28.08.2016 na Rekolekcje Charyzmatyczne, Chrzest
początkiem Nowego Życia w Chrystusie. Uwielbianie
Jezusa.
w mocy Ducha Świętego.

Czy wiesz, że…
… budowa kościoła św. Mikołaja została ukończona w
1480 roku. Na miejscu budowy obecnego kościoła
gotyckiego został rozebrany kamienny kościół
romański, który wzniesiono prawdopodobnie
w 1134 roku. Zachowały się jednak relikty tego
kościoła, które umożliwiają odtworzenie zarysu
fundamentów i przybliżonego wyglądu.
Są to: krypta grobowa, zlokalizowana pierwotnie pod prezbiterium
kościoła romańskiego (obecnie pod zakrystią kościoła gotyckiego);
prawdopodobnie mógł być w niej pochowany dobrodziej i budowniczy
opr. Julita Prus
świątyni. Podczas badań archeologicznych w 1976 roku, odkryto
fragmenty ceramicznej posadzki dawnego kościoła romańskiego oraz
kamienny mur fundamentowy o szerokości 1.1 m w odległości 2.1 m od
północnej ściany kościoła św. Mikołaja – obecnie przykryty murawą.
opr. Rafał Nowicki

Z Ksiąg Parafialnych:

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI:
1. Aleksander Tadeusz Oręziak, 2. Agata Cieślak
3. Fabian Chrapek, 4. Pola Janowska
5. Weronika Narewska, 6. Antoni Buczek
7. Franciszek Wójcik, 8. Maksymilian Marcin Bonikowski
9. Kamil Szewczyk, 10. Kaja Korba, 11. Szymon Lewandowski,
12. Józef Rosłoniec, 13. Gabriela Janus, 14. Natalia Cyngot
15. Kinga Dąbrowska, 16. Michalina Bąder
17. Oliwia Zarzycka
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
1. Martyna Iwanicka i Artur Iwanicki
2. Sylwia Muranowicz i Jarosław Woźniak
3. Joanna Jurczak i Wojciech Szlachtun
4. Marta Ukleja i Grzegorz Górzyński
ODESZLI DO DOMU OJCA:
1. Adam Więcławek, 2. Tomasz Procek,
3. Marek Cieślak, 4. Wacław Stępniewski,
5. Mariusz Kostrzewski, 6. Teresa Kurenda,
7. Wiesław Białkowski, 8. Barbara Paprzycka,
9. Eugeniusz Kwapis, 10. Stefan Gola, 11. Józef Chmielewski,
12. Dariusz Jabłoński, 13. Anna Szczęsna,
14. Walenty Gwiazda, 15. Jolanta Kołodziejczyk,
16. Kazimiera Jończyk, 17.

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

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH
- 2. czwartek miesiąca
opiekun ks. Proboszcz

KANCELARIA CZYNNA

CHÓR PARAFIALNY
- czwartki po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Proboszcz

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
8.30 - 10.00
16.00 - 17.30

AKCJA KATOLICKA
2. czwartek m-ca, 17:00
Opiekun: ks. Proboszcz

MSZE ŚWIĘTE

RODZINA RADIO MARYJA
- 2. piątek m-ca, po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Mariusz

W DNI POWSZEDNIE:
6.30, 7.30, 18.00
W NIEDZIELE:
6.30, 8.00
9.30 - Msza zbiorowa
11.00 - dla rodzin z dziećmi
12.30 - suma za parafian
17.00 – dla młodzieży
19.00
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
środa – godz. 18.00

RÓŻANIEC RODZICÓW
- 2. piątek m-ca, po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Paweł
SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE
- 3. piątek m-ca, 19:30
Opiekun: ks. Paweł
GRUPA ŚW. O. PIO
- 2. i 4. wtorek m-ca, po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Mariusz
SCHOLA DZIECIĘCA
- soboty, 9:00
Opiekun: ks. Paweł

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

KANDYDACI NA MINISTRANTÓW
- soboty, 9:45
Opiekun: ks. Kamil

MINISTRANCI –
- soboty, 10:30
Opiekun: ks. Kamil
DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY MAGIS
- czwartki po Mszy św. wieczornej
(terminy innych spotkań w gablocie)
Opiekun: ks. Kamil
KATECHEZY DLA RODZICÓW
I CHRZESTNYCH PRZED CHRZTEM
- 2. i 4. sobota m-ca, 19:00
Opiekun: ks. Mariusz
KATECHEZY DLA RODZICÓW DZIECI
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
- 4. wtorek m-ca, 19:00
Opiekun: ks. Proboszcz

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

