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Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
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Pasterze u żłóbka

KALENDARZ LITURGICZNY:

Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli,
opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili
się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała
je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli,
jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię
Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].

1I

Mt 3,13-17

Ks. Kamil Falkowski

25 I
święto Nawrócenia św. Pawła

26 I
wsp. św. biskupów Tymoteusza
i Tytusa

27 I
wsp. bł. Jerzego Matulewicza

28 I
wsp. św. Tomasza z Akwinu

31 I
wsp. św. Jana Bosko

IV Niedziela Zwykła

Ewangelista Mateusz stawia dziś przed
nami czterechmężczyzn–Piotra,
Andrzeja, Jakuba i Jana, którzy
postanowili zostawić swoje sieci,
opuścić rodziny i zostać uczniami Jezusa.
To wezwanie Jezusa: „Pójdźcieza Mną”
skierowane jest dziś do nas wszystkich.
Wszyscy jesteśmy wezwani, by stać się
Jego uczniami. Jeśli w pokorze i
posłuszeństwie odpowiemy na to
wezwanie, zostaniemy nagrodzeni
głębszym poznaniem Jezusa i większym
doświadczeniem Jego miłości, czyli tym
wszystkim, czego doświadczyli Jego
Apostołowie.
Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś:
„Dopiero, gdy człowiek zostanie
dotknięty i otwarty przez Chrystusa,
może wyrosnąć prawdziwa
wspólnota”. Prośmy Jezusa, aby
zdobył nasze serca, tak jak
ozyskał serca swoich
pierwszych
uczniów.
Ks. Mariusz Miodek

22 I

Mt 5, 1-12a

Mt 4, 12-23

15 I

24 I
wsp. św. Franciszka Salezego

Ks. Paweł Kulpiński

Iz 8,23-9,3; 1 Kor 1,10-13.17;

J 1,29-34

Słowa wypowiedziane przez Jana
Chrzciciela o Jezusie to najkrótsza
teologia katolicka: "Oto Baranek
Boży, ktory gładzi grzechy świata".
Tak zwięzłe i jednocześnie głębokie,
że weszły do codziennego kanonu
Mszy świętej. Wypowiada je do
dzisiaj każdy kapłan, ukazując
przełamaną Hostię.
Baranek BOży to Jezus Chrystus
ukrzyżowany i zmartwychwstały,
obecny ciągle w Kościele pod
postaciami chleba i wina.
Jaka jest twój sposób myślenia
o Jezusie? Co zwykle myślisz, gdy
ksiądz ukazuje Ciało Chrystusa,
mówiąc: "Błogosławieni,
którzy zostali wezwani
na ucztę Baranka?"

21 I
wsp. św. Agnieszki

8I

III Niedziela Zwykła

II Niedziela Zwykła

wsp. św. Józefa Sebastiana
Pelczara

Jesteśmy pokoleniem jedynym w swoim
rodzaju. Mamy najwięcej wątpliwości czy
Bóg istnieje i jednocześnie najchętniej
Go pouczamy lub przynajmniej
dyskutujemy jaki powinien być.
Zarzucamy Mu brak empatii, bierność
wobec zła i wiele innych rzeczy. I co?
I ciągle jesteśmy w punkcie wyjścia.
Coraz bardziej stajemy się bezradni. Jan
Chrzciciel jednak zobaczył Boga
mówiącego do ludzi. Kiedy to było
możliwe? Kiedy ustąpił Jezusowi. Zatem
doświadczenie Boga działającego w
mocy swej miłości jest możliwe wtedy,
kiedy Mu ustąpimy i zamiast
przemądrzali, zaczniemy być ufni i
posłuszni. Mało tego. Wtedy także
nauczymy się przyjmować do sercu
słowa miłości Ojca, który kocha
nas, bo jesteśmy Jego
dziećmi.

Ks. Zbigniew Suchecki

Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1-3;

19 I

So 2, 3; 3, 12-13; 1 Kor 1, 26-31;

W Nowy Rok składamy sobie życzenia.
Zastanawiamy się jaki on będzie. Co
przyniesie? Jakie zmiany będą w moim
życiu? Co nowego się wydarzy? Na
wiele z tych pytań dziś nie znamy
odpowiedzi. Mamy nadzieję, że Nowy
Rok będzie dla każdego z nas dobry,
a my będziemy dobrze wypełniać
podstawowe zadania swego życia.
Dzisiejsza Ewangelia podsuwa nam
pewną: „Maryja zachowywała
wszystkie te sprawy i rozważała je
w swoim sercu”. Przez cały rok
będziemy słuchać słów Jej Syna, które
Ona rozważała w swoim sercu.
Życzeniem Maryi dla nas jest, abyśmy
my słuchali tych słów, rozważali je
i przede wszystkim wiernie
zachowywali. Tak czyniąc będziemy
podobnie, jak Ona blisko Jezusa swym
umysłem i sercem. Jeśli to nam
się uda, to będziemy
szczęśliwi.

6I
uroczystość Objawienia Pańskiego

Chrzest Pański

Iz 42, 1-4.6-7; Dz 1-,34-38;

Łk 2, 16-21

Lb 6,22-27; Ga 4,4-7;

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

2I
wsp. św. Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nazjanzu

Dał nam Bóg 10 Przykazań –
drogowskazy na drogę do
Niego. Jezus uszczegółowił je
w Błogosławieństwach. Ogłosił
w nich, że droga do Boga –
prawdziwego i trwałego
szczęścia – nie prowadzi przez
posiadanie: zdrowia,
samochodu, sławy. Zapewnił
także, że wszelkie troski,
cierpienia przemijają,
a szczęście, którego tak
pragniemy, tęsknota za
Bogiem, za Jego miłością – jest
nieosiągalne. Każdy cichy
i pokorny, czystego
si miłosiernego serca, cierpliwy,
niosący niosący swój krzyż –
dostąpi zbawienia.

29 I

Nina

ks. Paweł Kulpiński
Mniej więcej rok temu (mam zawsze
problem z dokładnym zapamiętywaniem
dat wydarzeń) ks. Proboszcz powiedział
o powstającej wspólnocie małżeństw
i zapytał czy nie chciałbym się tym zająć.
Pomyślałem: nie mam doświadczenia
w opiece nad taką wspólnotą, ale czemu
nie? Z małżeństwami miałem do
czynienia w innych wspólnotach, więc
spróbuję. Pojechałem na weekend
rekolekcyjny gdzie poznałem, na czym
polega formacja Spotkań Małżeńskich.
Stwierdziłem, że ma to sens i dziś, po
kilku miesiącach spotkań w parafii,
potwierdzam
to
zdecydowanie.
Poczułem się wtedy bardzo ubogacony
jako kapłan i zobaczyłem, jakby
esencjonalnie, jak małżeństwa mogą
wspierać mnie w kapłaństwie. Od zawsze
byłem przekonany, że tak jest, ale po
tamtych rekolekcjach i
podczas
comiesięcznych spotkań doświadczam
tego regularnie. Dla mnie jest to
spotkanie z ludźmi szukającymi Boga
w swoich relacjach, wśród codziennych
spraw i wyzwań, którzy widzą jak jest
ważny, niepojęty, wspierający. Nic tak
nie umacnia kapłana jak widok ludzi
dzielących się swoim szukaniem Boga
i kochających Go w codziennym życiu,
we współmałżonku, dzieciach. Uważam
powstanie tej wspólnoty za dar Boży - dla
małżonków, dla parafii, dla mnie.
I dziękuję Bogu za ten dar.
Aneta i Robert
W roku miłosierdzia Pan Bóg powołał
Nas do Wspólnoty spotkań małżeńskich.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu
w gronie ludzi, którzy poprzez bliską
obecność Boga pogłębiają swoją wiarę.
Udział w spotkaniach pomaga NAM
w pokonywaniu
trudności
dnia
codziennego. Forma dialogu otwiera Nas
na innych ludzi i ułatwia bezpośrednią
komunikację w rodzinie i społeczeństwie.
Atmosfera
szczerości,
otwartości i chęci podzielenia się

PAPIEŻ FRANCISZEK
Nie można pozwolić, aby nadzieja nas opuściła, gdyż Bóg ze swoją
miłością podąża wraz z nami, nie zostawia nas samymi. Żywię
nadzieję, gdyż Bóg jest obok mnie i wszyscy możemy tak
powiedzieć, gdyż Bóg podąża u naszego boku. Bóg nie zostawia
nas samych, a Pan Jezus zwyciężył zło i otworzył nam drogę życia.

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ
Pragnę wam życzyć spokoju i ciszy, w której
rozchodzi się głos Boga, ale także ciszy, w której
można usłyszeć człowieka najbliższego, który jest
obok nas, dla którego czasem w całorocznym
zabieganiu nie mamy czasu.

PIÓREM KRONIKARZA

Muzyka w Kościele od dawna zajmuje
miejsce szczególne. W Konstytucji o Liturgii świętej Ojcowie soborowi
zatroszczyli się o to, by była ona godna i odpowiednia, służyła zbudowaniu
wiernych i wznosiła ich myśli do Boga:
KL 112. Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej
wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że
śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią
uroczystej liturgii. (...)
KL 113. Czynność liturgiczna przybiera godniejszą postać, gdy służba Boża
odbywa się uroczyście ze śpiewem, przy udziale asysty i z czynnym
uczestnictwem wiernych. (...)
KL 114. Z największą troskliwością należy zachowywać i otaczać opieką
skarbiec muzyki kościelnej (...)
KL 118. Należy troskliwie pielęgnować religijny śpiew ludowy, tak aby głosy
wiernych mogły rozbrzmiewać podczas nabożeństw, a nawet w czasie
czynności liturgicznych, stosownie do zasad i przepisów rubryk. (..)
KL 120. W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy
piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie
ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do
Boga i spraw niebieskich. (...)
Czy włączam się w śpiew wspólnoty Kościoła? Czy wykorzystuję talenty
dane mi przez Boga i pomagam innym w modlitwie?
opr. Katarzyna Szczygielska

Modlitwa o pokój
Boże, od którego pochodzą
święte pragnienia,
prawe zamiary i cnotliwe czyny,
użycz swoim sługom pokoju,
jakiego świat dać nie może,
niech serca nasze
będą poddane Twojej woli,
a czasy, w których żyjemy,
niech za łaską Twoją będą spokojne
i wolne od grozy nieprzyjaciół.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Czy wiesz, że przy zachodniej ścianie kościoła
znajdowała się wieża?
Przy zachodniej ścianie kościoła, od strony drzwi
wejściowych, stała wieża ceglana z zegarem
i dwoma dzwonami. Jeden dzwon został
wykonany około 1570 r. w Warszawie, a drugi
w 1751 r. w Gdańsku. W 1833 r. wieża została
rozebrana, ponieważ osuwała się i groziła
zawaleniem. Wykonano wówczas nową elewację,
w której nad wielkimi drzwiami wybito dwa okna:
ostrołukowe i okrągłe. W nowej elewacji
widoczne są ślady po wieży w postaci dwu pasów
o szerokości równej grubości ścian. Przed
opr.się
Julita
rozbiórką zegar mechaniczny znajdujący
naPrus
wieży został sprzedany do Góry Kalwarii. Oba
dzwony zdjęte z wieży zawieszono później
w drewnianej dzwonnicy wybudowanej w 1889 r.
przed kościołem. W 1914 r. dzwony zostały
zabrane przez Rosjan i przetopione na działa.

 Nasza parafia we współpracy
z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej
w Grójcu przygotowała paczki
dla dzieci z ubogich rodzin.
Parafianie mogli włączyć się
w dzieło pomocy zatytułowane
„I Ty możesz zostać św.
Mikołajem”. Należało zabrać
aniołka z imieniem i wiekiem
dziecka i przygotować dla niego
świąteczną paczkę. W tym roku
prezentami zostało obdarowanych ok. 200 dzieci.
Serdeczne dzięki dla młodzieży
z DM Magis za pomoc
w roznoszeniu paczek 
 W dniach 4-6 grudnia 2016 r.
odbyły
się
rekolekcje
adwentowe
pod
hasłem
„Miłosierdzie – triumf nad
sądem”, które poprowadził
ks. dr hab. Krzysztof Siwek.
 W imieniu
duszpasterstwa
młodzieży Magis serdecznie
dziękujemy za odwiedzenie
kawiarenki parafialnej i zapraszamy na kolejne spotkania
przy dobrej kawie i słodkim
ciastku.
 Również dużym powodzeniem cieszyła się akcja
„KIERMASZ SWIĄTECZNY"
zorganizowana przez
dzieci ze scholi "Iskierki św.
Mikołaja". Dziękujemy :)
za zakup ozdób
bożonarodzeniowych.

Z Ksiąg Parafialnych:
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI:
1. Urszula Pokosz, 2. Dominika Komana
3. Aleksandra Stanisława Szczepańska
4. Maja Grotek, 5. Oskar Lewiński

ODESZLI DO DOMU OJCA:
1. Krzysztof Wrzesień, 2. Mirosława Nowak
3. Piotr Ptasiński, 4. Marianna Makuch
5. Alicja Kołodziej, 6. Olga Szeląg
7. Andrzej Doroz, 8. Andrzej Borzęcki
9. Władysław Paruch, 10. Romana Małecka
11. Irena Barszcz, 12. Karolina Wojczakowska
13. Marek Pietrzak, 14. Eugeniusz Łach
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

MINISTANCI
sobota, 10.30
Opiekun: ks. Kamil

AKCJA KATOLICKA

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

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

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

CHÓR PARAFIALNY

RODZINA RADIO MARYJA

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

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

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

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

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

RÓŻANIEC RODZICÓW
Opiekun: ks. Paweł

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

SCHOLA DZIECIĘCA
- piątek, 18:00
Opiekun: ks. Paweł

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

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
sobota, 18.00
Opiekun: ks. Kamil
SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE
- 3. piątek m-ca, 19:30
Opiekun: ks. Paweł
WOLONTARIAT - ADOPTUJ
DZIADKA
2. czwartek m-ca po Mszy
św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil

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

REDAKCJA
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