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Służyć z pokorą

KALENDARZ LITURGICZNY:

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko
gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”,
a byłaby wam posłuszna.
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do
stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję
się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy;
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać».

16 X

XXX Niedziela Zwykła

Łk 18, 9-14

Czytamy o młodym Jozue -silny,
waleczny, ma za sobą całe wojsko
chłopa, silnych mężczyzn, mają miecze,
są pewni siebie, że zwyciężą
z Amalekitami. Jest też Mojżesz -stary,
niedołężny, niewiele już może, miecza
nie uniesie, a ręce za długo w górze też
nie wytrzymują. Powodzenie jest tylko
w jednym wypadku -jeśli te dwie strony
(siły) się ze sobą spotkają i połączą.
Ani sami żołnierze nie pokonają
Amalekitów (wciąż przegrywali), ani sam
Mojżesz nie wygra (kto za niego poniesie
miecz?).
Żeby wygrać trzeba być jak Jozue:
uwierzyć, że można, że swoją pracą wiele
zdziałam. Trzeba być jak Mojżesz:
wiedzieć, że nic nie mogę sam, że tylko
w Bogu pokładam nadzieję.
"Pracuj tak, jakby wszystko zależało od
ciebie, a módl się tak, jakby
wszystko zależało od
Boga”, przypomina
św. Augustyn.
Ks. Kamil Falkowski

Syr 35, 12-14. 16-18; 2 Tm 4, 6-9. 16-18;

Łk 18, 1-8

Wj 17, 8-13; 2 Tm 3, 14-4, 2;

XXIX Niedziela Zwykła
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Bohaterami dzisiejszej i
zeszłoniedzielnej Ewangelii są dwie,
symboliczne postacie związane
obrazem modlitwy. Dziś tekst nie
mówi przede wszystkim o modlitwie,
czy uznaniu swej grzeszności. Należy tu
dostrzec pocieszające przypomnienie,
że Bóg jest miłosierny. Faryzeusz
skupia się na swoim „Ja” i wylicza
przed Bogiem zasługi z zimną
obojętnością na stan drugiego
człowieka i wywyższając się nad niego.
Brak mu świadomości, że sam w sobie
jest słaby, a dobro w jego życiu jest
owocem przede wszystkim łaski i
dobroci Boga. Celnik zaś wyznaje swą
winę i wie, że nie ma takich zasług,
którymi człowiek mógłby przejednać
Boga. Całą swą ufność pokłada
wyłącznie w poddaniu się
"Ty” Miłosiernego
Pana.

23 X

Kl. Bartłomiej Warowny

XXXI Niedziela Zwykła

Łk 19, 1-10

Ks. Zbigniew Suchecki

Zabrakło świadectwa dziewięciu
uzdrowionych. Tylko jeden wrócił
i oddał chwałę Bogu czyli zaświadczył, że
Bóg przywrócił mu zdrowie. Pozostali na to
nie wpadli. Gdzie dziś znaleźć tych
dziewięciu, którzy nam nie powiedzieli co
Bóg im uczynił? Dlaczego pozbawiają nas
tej ważnej informacji umacniającej naszą
wiarę w miłość Boga. Wielu nie zauważy
działania Boga, bo tak wielu
o tym nic nie powie. Dopóki tylko 10%
obdarowanych przez Boga będzie o tym
mówiło, dopóty świat będzie cierpiał 90%towy deficyt Dobrej Nowiny
o Ojcu, który tak nas kocha. Nie wszystko
jednak stracone. Ten jeden gdzieś jest.
Szukajmy go. Gra jest warta świeczki.
On widział co się stało.
Opowie prawdę.
Doda nam sił.
Ks. Paweł Kulpiński

Mdr 11, 22-12, 2; 2 Tes 1, 11-2,2;
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2 Krl 5, 14-17; 2 Tm 8-13;

Łk 17, 5-10

Ha 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tm 1, 6-8. 13-14;

Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam
wiary. W Ewangelii wszystkie modlitwy –
mężczyzn, kobiet, chorych, grzeszników,
uczniów – streszczają się w dwóch
prośbach. Pierwsza: Panie ulituj się; druga:
Dadaj nam wiary. Tutaj koncentruje się
cały świat serc, nasz świat bólu i tajemnicy.
Ulituj się nad ubóstwem i nad tym bólem.
Dadaj nam wiary: ponieważ bez niej nie
ma ludzkiego życia. Jak można żyć nie
ufając komuś? My uczłowieczamy się
dzięki relacjom ufności, poczynając od
rodziców poprzez znajomych, przyjaciół
czy sąsiadów. Jak można stworzyć historię
miłości, nie mając zaufania do osoby
kochanej? Jak można wyjść z domu,
wsiąść do autobusu, prowadzić samochód,
pojechać do szpitala, nie mając ufności, że
wszyscy będą zachowywać
reguły i okażą się
uczciwi?

Łk 17, 11-19
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wspomnienie
św. Franciszka z Asyżu
5X
wspomnienie
św. Faustyny Kowalskiej
7X
wspomnienie NMP Różańcowej
13 X
wspomnienie
bł. Honorata Koźmińskiego
15 X
wspomnienie św. Teresy z Avila
17 X
wspomnienie
św. Ignacego Antiocheńskiego
18 X
święto św. Łukasza Ewangelisty
19 X
wspomnienie
bł. Jerzego Popiełuszki
20 X
wspomnienie św. Jana Kantego
21 X
wspomnienie
bł. Jakuba Strzemię
22 X
wspomnienie św. Jana Pawła II
28 X
święto św. Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza

Jesus był tak otwarty na
prowadzenie Ducha, że często Jego
zachowanie odbiegało od tego,
czego się po Nim spodziewano.
Wiedział, że jest wezwany przez
Ojca, aby „szukać i zbawić to, co
zginęło”(Łk 19,10).
Przyszedł do ubogich – nie tylko
w sensie materialnym, ale i do tych,
którzy mieli pustkę w sercu. Dlatego
wiedziony natchnieniem Ducha,
zawołał do Zacheusza, a widząc jego
otwarcie, zmienił swoje plany
i poświęcił czas na to, by pomóc mu
postawić krok na drodze ku
zbawieniu. I był to krok decydujący.
Zacheusz okazał skruchę, przyjął
łaskę Bożą i zaczął żyć nowym
życiem w Chrystusie. Ten sam Duch,
który w tak spektakularny sposób
działał w życiu Jezusa,
przebywa i w naszych
sercach.

30 X

Ks. Mariusz Miodek

Czynimy sporo, ale chcemy więcej. Każdy z nas ma świadomość ubożenia Kościoła w ogóle. Dzisiejszy człowiek stawia
na pierwszym miejscu inne priorytety niż Bóg, honor, ojczyzna. Zdaje się żyć jakby „Boga nie było”.
Zdaje się być samowystarczalny. Do pierwszej tragedii…
Akcja Katolicka zadaje sobie pytanie jak działać w dzisiejszym świecie, jak być odpornym na zeświecczenie świata,
jak znaleźć przyczyny osłabienia całego organizmu Kościoła, jakie lekarstwo podać.
Odpowiedź na te pytania znajdziemy u papieża Benedykta XVI.
Św. Jan Paweł II zwykł mówić, że Kościół winien być znów wspólnotą wspólnot. Masa często
idzie z prądem, porywem, toczona siłą, której nie jest w stanie przeciwstawić się. Nieliczna grupa ma
natomiast swoją świadomość i tożsamość. Poszczególne Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej stanowią część
Dużego Diecezjalnego Instytutu. Korzystamy z ogólnopolskich programów szkoleniowych. Praca jednak
zaczyna się od małej grupy. To tu rodzi się coś więcej. Tu tworzy się „coś” na wzór rodziny.
We wspomnianej wyżej publikacji pisze o tym ks. J. Ratzinger: „oczywiście pomiędzy wierzącymi należy
stopniowo odbudowywać coś na wzór braterstwa komunikujących, którzy ze względu na wspólną
przynależność do Stołu Pańskiego, czują się związani również w życiu prywatnym i wiedzą, że mogą
liczyć na siebie także w sytuacjach kryzysowych, a więc faktycznie tworzą poniekąd rodzinę”.
Każdy z nas, kto na serio angażuje się w daną grupę, wspólnotę, stowarzyszenie, Instytut,
tego doświadcza, „braterstwa komunikujących”.
Tego „braterstwa komunikujących” życzę Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej
przy Parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, który organizuje uroczystości Jubileuszowe AK.
Dziękuję Ks. Kanonikowi Zbigniewowi Sucheckiemu, Waszemu Proboszczowi i opiekunowi POAK
za zaproszenie mnie do przewodniczenia tym uroczystościom.
Szczęść Boże

MICHAŁ SKRZYCKI
W niedzielę, 16 października, Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej w Grójcu obchodzić
będzie (z prawie rocznym opóźnieniem) 20
lecie swego istnienia.
W uroczystości, rozpoczynającej się Mszą Św.
o godz. 12: 30, uczestniczyć będzie ks. Piotr
Odziemczyk, Diecezjalny Asystent Akcji
Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.
W roku 1995, z inicjatywy papieża Świętego
Jana Pawła II, nastąpiło w Polsce odrodzenie
się Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka jest
stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy
w zorganizowanej
formie
najściślej
współpracują z hierarchią kościelną
w realizacji misji apostolskiej Kościoła. Akcja
Katolicka jest stowarzyszeniem posiadającym
osobowość prawną, erygowanym przez
Konferencję Episkopatu Polski, działającym
w całym kraju.
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie
formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie
bezpośredniej
współpracy
katolików
świeckich
z
hierarchią
kościelną
w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel poprzez:
• pogłębienie życia religijnego, moralnego,
intelektualnego i kulturalnego oraz
ukierunkowanie na zadania apostolskie;
• przenikanie wartościami ewangelicznymi
życia społecznego;

• zajmowanie stanowiska w sprawach
publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie
na zagrożenia wiary i moralności
chrześcijańskiej
• angażowanie się w formację dzieci
i młodzieży;
• kształcenie działaczy katolickich
i wychowanie ich do aktywności w życiu
społecznym, gospodarczym, kulturalnym
i politycznym.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii
św. Mikołaja w Grójcu istnieje, od 1995 r., tj.
od początku reaktywacji AK w Polsce.
Powołany został z inicjatywy ks. prałata
Stanisława Laskowskiego. Nie jest liczny.
Obecnie czynnie działa 9 osób, lecz na bazie
naszych rodzin i kręgu znajomych utworzyło
się
środowisko
Akcji
Katolickiej
wspomagające naszą działalność.
Działalność nasza ma charakter dwutorowy:
1. Formacja wewnętrzna i zewnętrzna:
podnoszenie własnej wiedzy religijnej,
poznawanie nauki społecznej Kościoła,
dyskusje na temat aktualnych problemów
moralnych, wychowawczych i społecznych;
2. Czynne uczestnictwo w życiu religijnymi
i społecznym parafii oraz oddziaływanie w
duchu katolickim na otoczenie w miejscu
pracy i miejscu zamieszkania.

PAPIEŻ FRANCISZEK:
Trzeba strzec światła wiary
i nieść je dalej,
nie pozwalając, aby zostało przysłonięte.

Wspomagamy w różnych akcjach pracę
naszych duszpasterzy pomagając przy
uroczystościach kościelnych i przy zbiórkach
pieniężnych. Współpracujemy z innymi
grupami działającymi przy parafii starając się
umocnić integrację osób działających przy
Kościele
i oddziaływać
w
duchu
chrześcijańskim na swoje otoczenie. Przez
kilka
lat
prowadziliśmy
działalność
charytatywną na rzecz ubogich naszej parafii
(paczki świąteczne, talony).
W roku 2000 reaktywowaliśmy i co roku
organizujemy 15 sierpnia pieszą pielgrzymkę
do Sanktuarium Ziemi Grójeckiej w
Lewiczynie. W ostatnich latach udział w niej
brało ok. 400 osób, a w roku bieżącym XVII
pielgrzymka liczyła 474 uczestników.
Zorganizowaliśmy sami, bądź z innymi
grupami wiele wyjazdów pielgrzymkowych
do sanktuariów i na spotkania z Ojcem św.
Janem Pawłem II oraz z Benedyktem XVI,
podczas ich pielgrzymek do Polski.
W ostatniej, jednodniowej (3.09.2016)
pielgrzymce do Muzeum św. Ojca Stanisława
Papczyńskiego w Górze Kalwarii –
Mariankach i do Pieczysk, uczestniczyło
46 osób.
Chętnych do przyłączenia się do naszej
działalności zapraszamy na spotkania
w drugi wtorek miesiąca o godz. 17:00
w salce przy plebanii.

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ:
Wszystkie procedury, związane z beatyfikacją Prymasa
kard. Stefana Wyszyńskiego zostały dopełnione, teraz
przyszedł czas intensywnej modlitwy, by Kongregacja ds.
Kanonizacyjnych uznała cud za jego wstawiennictwem.

PIÓREM KRONIKARZA


Jestem w kościele.
Znalazłem czas, należę więc do grupy "lepszych" katolików.
Dlaczego księdzu to nie wystarcza? Zaprasza, bym
podszedł blisko, czytał czytania czy brał udział w procesji
z darami. Nie wystarczy, że jestem...?
KL 14. Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszystkich
wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego
udziału w obrzędach liturgicznych (...)
To pełne i czynne uczestnictwo całego ludu trzeba mieć
dokładnie na uwadze (...)
Liturgia bowiem jest pierwszym i niezastąpionym źródłem,
z którego wierni czerpią ducha prawdziwie
chrześcijańskiego.
KL 19. Duszpasterze niech zabiegają gorliwie i cierpliwie
o liturgiczne wychowanie oraz czynny udział wiernych, tak
wewnętrzny jak i zewnętrzny, stosownie do ich wieku (...)
Nie opieraj się, gdy jesteś zaproszony. Jesteśmy wspólnotą,
razem sprawujemy liturgię, a kościół to nie teatr, choć
i tam coraz częściej sztuki z aktywnym udziałem widza...



1 września Mszą św. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny
2016/17. Życzymy dzieciom i młodzieży sukcesów
w zdobywaniu wiedzy i mądrości, nauczycielom
cierpliwości i wyrozumiałości.



W pierwszy weekend września, młodzież i jej
duszpasterz ks. Kamil Falkowski, wyjazdem formacyjnointegracyjnym Open'er, otworzyła nowy sezon
2016/17. Msza św. katecheza, film, medytacja i spacer
po lesie to dla prawie 30 uczestników okazja do
integracji oraz nabrania sił przed nowymi wyzwaniami.



Dzięki naszym Magisiątkom mamy posprzątany kiosk
parafialny. Dziękujemy MAGIS :)



5 czerwca 2016 papież Franciszek kanonizował
w Watykanie Ojca Stanisława Papczyńskiego (16311701). „Nowy święty” jest patronatem dzieci
nienarodzonych, rodziców pragnących potomstwa,
dzieci mających trudności w nauce.

 W sobotę 3 września odbyła się pielgrzymka
autokarowa do Góry Kalwarii i Pieczysk
zorganizowana przez parafialny oddział Akcji
opr. Katarzyna Szczygielska
Katolickiej. 46 pielgrzymów z naszej parafii pod okiem
ks. Mariusza Miodka zwiedziło klasztor oo. Marianów
Modlitwa do Matki Bożej,
w Górze Kalwarii i uczestniczyło w drodze krzyżowej.
Królowej Różańca świętego
Pątnicy zwiedzili muzeum oraz obejrzeli film o św.
O Maryjo!
o. Papczyńskim.
Zechciej łaskawie
W Wieczerniku znajduje się sarkofag, zawierający
wysłuchać nasze błaganie.
doczesne szczątki Świętego a mensę ołtarza stanowi
Ty, która jesteś
kamienna płyta, na której dokonał się cud
Pośredniczką łask całego świata,
przywrócenia do życia dziewczynki za
przez Twoje pośrednictwo łaski
wstawiennictwem Ojca Papczyńskiego.
możesz nam pomóc.
Pielgrzymi nawiedzili również Sanktuarium Matki
Twoje matczyne serce nie pozwoli nam zgubić się.
Boskiej Pieczyskiej i modlili się przed cudownym
Jezus Chrystus
obrazem, będącym wierną kopią Jasnogórskiej
i modlitwa Różańca świętego, który trzymasz,
Ikony. Mogli również zobaczyć granitowy głaz
w której rozważamy tajemnice zbawienia,
narzutowy z wgłębieniem uznawanym za odcisk
każe nam ufać Tobie we wszystkim.
stopy Matki Boskiej.
I my całkowicie zawierzamy się Tobie,
wierząc, że otrzymamy łaski
najbardziej nam potrzebne.

Z Ksiąg Parafialnych:



Czy wiesz, kogo upamiętnia tablica memoratywna
nad wielkimi drzwiami?
Tablica memoratywna nad drzwiami wejściowymi do
kościoła jest płaskorzeźbą przedstawiającą Chrystusa
ukrzyżowanego i dwie postacie stojące po bokach:
Matkę Boską i św. Jana Ewangelistę. U dołu tablicy
znajduje się napis w języku łacińskim: Pójdźcie do
mnie wszyscy, którzy jesteście zranieni grzechami,
a ja uleczę wasze rany. Rok 162/?/. W trójkątnej
części tablicy znajduje się słońce oraz litery S i P, które
są inicjałami imienia i nazwiska zmarłego. W tym
czasie burmistrzem miasta był Grzegorz Pindowicz,
a proboszczem jego brat Wawrzyniec Pindowicz.
opr.się
Julita
Prus był ojciec
Prawdopodobnie zmarłym, którego inicjały znajdują
na tablicy
Wawrzyńca i Grzegorza. Został on pochowany w honorowym miejscu
u szczytu prezbiterium. Początkowo tablica znajdowała się na zewnętrznej,
wschodniej ścianie apsydy; później około 1920 r została umieszczona nad
wielkimi drzwiami.

opr. Rafał Nowicki

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI:
1. Julia Bielecka, 2. Julia Kołosowska, 3. Amelia Owczarska,
4. Alicja Wasiak, 5. Mikołaj Sioćko,
6. Wiktoria Małgorzata Pawlukiewicz,
7. Alicja Maria Kozłowska, 8. Michalina Bąder,
9. Blanka Górecka, 10. Lena Karbowska,
11. Julia Muszyńska, 12. Antoni Muszyński,
13. Amelia Zofia Ciechanowicz
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
1. Izabela Woźniak i Stanisław Machałowski
2. Karolina i Robert Czewińscy
3. Dorota Kostrzewa i Michał Bogacz
4. Karolina Szlifirska i Marcin Stopka
5. Emilia Zaszewska i Łukasz Żelazko
6. Natalia Piekarniak i Paweł Bibrowski
ODESZLI DO DOMU OJCA:
1. Bolesław Jachowski, 2. Halina Kawecka
3. Teresa Witkowska, 4. Kazimierz Pawłowski

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
- 2. 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, 9:30
Opiekun: ks. Kamil

MINISTRANCI
- soboty, 10:00
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

