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Każdy z nas spotkał się kiedyś ze 
specjalistycznym językiem różnych 
grup zawodowych. Słyszeliśmy słowa 
ale nie rozumieliśmy ich sensu. Niemal 
każde środowisko posiada swoje 
własne kody komunikacji. Jezus 
w rozmowie z uczniami Jana 
Chrzciciela posłużył się podobnym 
językiem. Odpowiadając na pytanie 
Jana skierował go do biblijnych opisów 
Mesjasza. Jan zrozumiał a ty Braciei 
Siostro rozumiesz odpowiedź Jezusa? 
Jeśli tak, to znasz język Biblii czyli język 
Boga. Jeśli nie, to czas na naukę. Znasz 
różne kody językowe dotyczące 
biznesu, kultury, polityki itp. Zatem nie 
wypada wobec wiecznego Boga 
pozostawać analfabetą. Pytając
Boga o ważne sprawy warto 
rozumieć co 
odpowiada. 
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Gdy Maryja po zwiastowaniu 
przyszła do Józefa z nowiną, 
zachował się tak, jak większość 
mężczyzn by się zachowała –
podziękowaliby swojej kobiecie 
za wspólną przygodę – rozstajemy 
się, to już koniec. Tymczasem Józef 
jest wezwany do tego, aby się 
w sprawę Poczęcia Jezusa 
zaangażować na całość. Często 
zostajemy "wplątani" w dzieło 
Boga. Nie zawsze to logicznie 
wytłumaczalne, ale nigdy nie
z przypadku. Gdy Bóg zaprasza 
człowieka do czegoś więcej, 
najpierw upewnia się, że człowiek 
podoła misji, podoła życiu. 
Spróbujesz? "Oto Panna pocznie
i porodzi Syna". To będzie 
"Bóg z nami"!
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Słowo stało się ciałem i narodziło się 
w ubóstwie stajenki. Cieszymy się 
narodzinami Jezusa, rozważamy cud 
Boga zstępującego na świat. 
Ucieszmy się również prostotą 
stajenki. Jezus przyjął naszą ludzką 
kondycję. Nie odstraszył Go brud, nie 
wzgardził naszą niedoskonałością, ale 
cały się w nią zanurzył. Także ubóstwo 
i braki są częścią człowieczeństwa. 
Jezus nie cofnął się przed stajenką 
i nie cofa się przed naszym grzechem. 
Jest to fakt, który niesie nam nadzieję. 
Nie musimy być doskonali, aby Go 
przyjąć. Czasem sami czujemy, że 
duchowo pachniemy nie lepiej niż ta 
stajnia, doświadczamy własnej nędzy 
i słabości. Dla Jezusa nie ma to 
znaczenia. Miłość Boga 
i nasza jest ponad 
marnością tego 
świata.
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M I E S I Ę C Z N I K  P A R A F I I  Ś W .  M I K O Ł A J A  W  G R Ó J C U  
 

Głównym przesłaniem Adwentu jest radosne oczekiwanie na spotkanie Pana. Ale 
radosny wymiar tego czasu nie może nam przysłonić  konieczności nawrócenia. To 
wiara prowadzi nas do zaufania Bogu, który nie pozostaje obojętny na ludzkie 
cierpienia i biedy. Dlatego posyła nam Zbawiciela, który przychodzi, aby dać nam to, 
czego sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć.  
Chrzest Duchem Świętym i ogniem nie jest przywilejem dla wybranych, ani też nie 
stanowi „opcji” dla chętnych. Ci, którzy odpowiedzą na wezwanie do nawrócenia 
zostaną napełnieni Duchem Świętym, ci zaś, którzy nie usłuchają głosu Jana 
Chrzciciela, znajdą się w palącym plewy ogniu. 

Jan Chrzciciel 
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie 
jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 
«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». 
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była 
szarańcza i miód leśny. 
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od 
niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. 
A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spo śród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: 
«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny 
owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam 
wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest 
przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie 
jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło 
w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 
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Pewna nauczycielka zapytała:  

– Chłopcy, jak sądzicie, dlaczego 
moi sąsiedzi nazywają mnie 
chrześcijanką? 

Nikt nie odpowiedział. 
Powtórzyła:  

– Proszę, odpowiedzcie, dlaczego 
sąsiedzi uważają, że jestem 
chrześcijanką?  

Znowu cisza. Wreszcie jakiś malec 
podniósł rękę i wykrztusił:  

– Proszę Pani, może dlatego, że 
Pani nie znają. 

To anegdotka z Zachodniej 
Europy.  

Ale czy inni nas rozpoznają, jako 
chrześcijan?  Będąc Polakami, 
narodem w większości, katolickim, 
zwykle uważamy to za oczywiste.  

A po czym to poznać? 

Jedziesz samochodem czy 
autobusem – koło kierowcy często 
wisi różaniec, obrazek św. Krzysztofa, 
na tyle samochodu znak ryby… 

Wchodzisz do domu – na drzwiach 
widzisz K+M+B, na ścianie krzyżyk, 
obraz religijny. 

W sklepie, miejscu pracy, szkole 
wisi krzyżyk. 

Widzisz figurkę czy kapliczkę przed 
domem, widzisz w telewizji, jak przed 
startem sportowiec czyni znak krzyża, 
w tejże TV słuchasz transmisji ze Mszy 
św., z uroczystości religijnych, władze 
państwowe uczestniczą w uroczys-
tościach kościelnych, itp.. Pięknie! 

Jeszcze piękniej, gdy złoty krzyżyk 
widnieje na dekolcie, jako element 
biżuterii. 

 Ach, jaka jest wiara w narodzie!! 

To jej strona zewnętrzna. Ważna. 
A głębiej? W domu, w rodzinie, 
w relacjach sąsiedzkich, w pracy, 
w sposobie spędzania czasu, w głębi 
mojego serca? 

PAPIEŻ FRANCISZEK: 
Wszyscy jesteśmy zaproszeni do "wyjścia" jako 
uczniowie-misjonarze. Kościół troszczy się o tych, którzy 
nie znają Ewangelii, bo pragnie, aby wszyscy ludzie 
zostali zbawieni i doszli do doświadczenia miłości Pana. 

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ: 

Trzeba się w życiu kierować swoim 
prawym, uformowanym sumieniem,  

w którym słyszymy głos Boga 
 

MICHAŁ SKRZYCKI 

Czy jesteś chrześcijaninem? 

Czy wstydzisz się założyć 
moherowy beret, choć jest zimno? 
Czy zdejmiesz czapkę lub kapelusz 
mijając krzyż, kościół czy kapliczkę? 
Przeżegnasz się wtedy? 

Jeszcze nie tak dawno witano się 
w Polsce „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. A może uda ci się, 
w jakiejś ważnej chwili, pozdrowić 
kogoś słowami: „Szczęść Boże?” 
(u Niemców „Grüsss Gott”). A czy 
mowa twoja nie jest zaśmiecona 
rynsztokową „łaciną”? 

A może będąc w nieformalnym 
związku - mając nawet dziecko – 
zwlekasz ze ślubem, bo masz pomoc 
socjalną dla samotnej matki? 

Lub odkładasz myśl o ślubie bojąc 
się odpowiedzialności i jeszcze 
nazywasz to miłością? 

Ale kulturalne i moralne życie, 
samo chodzenie do kościoła, czytanie 
Pisma Świętego, mówienie 
o Chrystusie, modlitwa a nawet wiara 
w Boga nie czynią nikogo 
chrześcijaninem. Tak robią 
i wyznawcy innych religii, również 
i niewierzący. 

Chrześcijaninem jest osoba, która 
znalazła drogę życia. Jezus Chrystus 
oznajmił: Ja jestem drogą i prawdą, 
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze Mnie (Jan 
14:6). Jest to droga pokoju. Kiedy 
idziesz drogą Chrystusa, masz w sercu 
pokój. 

Droga życia to także droga 
czystości serca. Jeśli igrasz 
z grzechem i niemoralnością, jeśli 
jesteś nieuczciwy w pracy, szkole, 
podczas zabawy czy w życiu 
rodzinnym, to nie jesteś 
chrześcijaninem. 

Jest to także droga miłości. Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami 

moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali (Jan 13:35). 

 Prawdziwa miłość pragnie dla 
drugiego tego, co najlepsze bez 
względu na koszty. 

Droga życia wymaga 
podporządkowania się jednemu tylko 
władcy, Jezusowi. On jest Panem 
i Królem, ponieważ to On nas 
stworzył; On oddał za nas swoje życie; 
On też czyni to, co jest dla nas 
najlepsze. 

Aby być chrześcijaninem, 
dzieckiem Bożym, konieczne są 
narodziny duchowe. Mają one 
miejsce wtedy, kiedy odwracamy się 
od naszych grzechów i swe zaufanie 
oraz wiarę pokładamy w Jezusie 
Chrystusie. 

Czy przyznałeś się kiedyś Bogu do 
rzeczy w twoim życiu, które Go ranią? 
Do egoizmu, zarozumiałości, 
chciwości, niemoralności i innych? 
Chrystus umierał na krzyżu po to, aby 
każdy z nas mógł doznać 
przebaczenia. Musisz tylko uwierzyć, 
że to jest prawdą - zrozumienie 
przyjdzie później. 

Ostatni krok, jaki musisz uczynić, 
to przyjąć Chrystusa, uwierzyć z głębi 
serca. Przeżyj spotkanie z Chrystusem 
osobiście. Najlepiej skłoń głowę 
w modlitwie, wyznaj swoje grzechy 
Bogu, przez wiarę otwórz serce 
Chrystusowi, uwierz w Niego i Go 
przyjmij. 

I nie lękaj się! Lęk, to najlepsze 
narzędzie wszelkich totalitaryzmów. 
Boisz się śmieszności? Bycia 
osamotnionym? Spotykaj się 
z czującymi podobnie, trwajcie 
razem, swoim życiem pokazujcie swą 
wiarę a do was przyjdą następni. 
Otworzywszy serce Chrystusowi masz 
w Nim siłę i moc, pomoc i pewność. 



MODLITWA DO ŚW. MIKOŁAJA  
Święty Mikołaju,  

patronie naszej parafii i stróżu naszego kościoła, 
Twojemu orędownictwu  

powierzamy nasze potrzeby, pracę i nasze dusze.  
Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze  

żyli ufnością w dobroć Bożą 
 i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. 

Błądzących prowadź do Kościoła po pokój,  
wyjednaj słabym łaskę pokuty,  

miłującym ciebie ― wytrwanie.  
Weź w opiekę małżeństwa i rodziny,  

wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci,  
czuwaj nad młodzieżą. 

Módl się do Boga za chorych i cierpiących  
w naszej wspólnocie parafialnej.  

Uproś, patronie nasz, święty Mikołaju, 
błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów. 

Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. 
Spraw swą modlitwą u Boga,  
abyśmy kochali nasz Kościół,  

żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga. 
Amen. 

  

  

Wraz z pierwszą niedzielą adwentu rozpoczyna 

się nowy rok liturgiczny. Konstytucja o Liturgii świętej tak mówi o nim. 

KL 102. Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek obchodzić 
w czcigodnym wspomnieniu zbawcze dzieło swego boskiego Oblubieńca 
przez cały rok w ustalonych dniach.(...) 

Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od 
Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha 
Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego. 

W ten sposób obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwa 
zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako 
w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia. 

KL 103. Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze 
szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej Maryi, która 
nierozerwalnym węzłem związana jest ze zbawczym dziełem swojego 
Syna.(...) 

KL 106. Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi się od samego dnia 
Zmartwychwstania Chrystusa (...) niedziela jest zatem najstarszym 
i pierwszym dniem świątecznym, który należy tak przedstawić i wpoić 
w pobożność wiernych, aby stał się również dniem radości i odpoczynku od 
pracy. Ponieważ niedziela jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, 
nie należy jej przesłaniać innymi obchodami, jeżeli nie są rzeczywiście bardzo 
ważne. 

Czy korzystam z tego bogactwa Kościoła, jakim są święta i uroczystości?  
A może traktuję je jako przykry obowiązek? A wszystko to dla mojego 
ubogacenia... 

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI: 
1. Maksymilian Antoni Emery.  

ODESZLI DO DOMU OJCA: 
1. Stanisław Wilk,  
2. Bronisława Karls 
3. Andrzej Malczewski,  
4. Zbigniew Włodarczyk 
5. Anna Kaczmarek,  
6. Krystyna Osińska 
7. Sabina Jabłońska,  
8. Mirosław Nowak  
9. Piotr Ptasiński 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 W dniu 19 listopada dzieci ze scholi 
dziecięcej wybrały się wraz z opiekunami 
do Lasek, aby odwiedzić zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek, które opiekują się 
niewidomymi dziećmi. Siostra Benita 
oprowadziła nas po ośrodku, Dzieci miały 
okazję zobaczyć jak pisze się na maszynie 
dla niewidomych. Następnie obejrzeliśmy 
filmy uczący, jak opiekować się 
niewidomymi i jak im można pomóc 
w codziennym życiu. W kaplicy 
pomodliliśmy się w intencji tych dzieci. 
Obok ośrodka jest założony cmentarz, 
gdzie została pochowana założycielka 
zgromadzenia siostra Elżbieta Róża 
Czacka. Na tym cmentarzu są pochowane 
również inne siostry franciszkanki, osoby 
świeckie oraz księża i pracownicy ośrodka. 

 

PIÓREM KRONIKARZA        

Czy wiesz, co znajduje się pod zegarem słonecznym? 
Pod zegarem słonecznym, w dolnej części muru, zachowała się prostokątna płyta 
epitafijna (nagrobkowa) z szarego marmuru poświęcona Teodozji Raczyńskiej 
zmarłej w 1817 r w wieku 19 lat. Był to jeden z ostatnich pochówków na cmentarzu 
przykościelnym; później cmentarz został przeniesiony na ul. Mszczonowską. W 
chwili obecnej napisy znajdujące się na płycie są w złym stanie i bardzo ciężko jest je 
odczytać.  Znajduje się tam ,,poezja” następującej treści:  

Teodozji Raczyńskiej. 
Matka i siostry co Cię utraciły, 

Roniąc w tęsknocie łez gorzkich potoki, 
O Teodozjo! tym głazem pokryty, 

W smutku bez granic, ach! w ciężkiej żałobie, 
Stąd nam się tylko źródło ulgi sączy, 

Że Cię śmierć blada w zimnym składa grobie, 
A Bóg i wieczność na zawsze nas złączy, 

Urodziła się d. 20 lipca 1797 
Umarła d. 2 stycznia 1817 roku. 

opr. Rafał Nowicki 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - 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  

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

Redakcja zastrzega sobie prawo  
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.  

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów. 

 
DRUK  
GAZETY  ZAPROSZENIA: na chrzest, komunię, ślub. Grójec, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl 

AKCJA KATOLICKA 

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

BIELANKI
1. sobota miesiąca, 
godz. 11.00
opiekunka s. Małgorzata

CHÓR PARAFIALNY 

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

DUSZPASTERSTWO 
STUDENTÓW
2. sobota m-ca, 
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil

DUSZPASTERSTWO 
MŁODZIEŻY MAGIS 
- czwartki 
po Mszy św. wieczornej 
Opiekun: ks. Kamil

GRUPA ŚW. O. PIO 

- 2. i 4. wtorek m-ca, po 
Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Mariusz

KATECHEZY DLA 
DOROSŁYCH

- 2. czwartek miesiąca
opiekun ks. Proboszcz

KATECHEZY DLA RODZICÓW 
DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH 
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
- 4. wtorek m-ca, 19:00
Opiekun: ks. Proboszcz

KANDYDACI NA 
MINISTRANTÓW 

- soboty, 9:30
Opiekun: ks. Kamil

MINISTANCI
sobota, 10.30
Opiekun: ks. Kamil

LEKTORZY
1. czwartek m-ca po Mszy 
św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil

REDAKCJA PARAFIALNEJ 
GAZETKI NICOLAUS
Opiekunowie: ks. Kamil, 
ks. Proboszcz

RODZINA RADIO MARYJA  

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

RÓŻANIEC RODZICÓW 

Opiekun: ks. Paweł

SCHOLA DZIECIĘCA 

- piątek, 18:00
Opiekun: ks. Paweł

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
sobota, 18.00
Opiekun: ks. Kamil

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE 

- 2. piątek m-ca, 19:30
Opiekun: ks. Paweł

WOLONTARIAT - ADOPTUJ 
DZIADKA
2. czwartek m-ca po Mszy 
św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil
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