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Co zobaczyli uczniowie Jezusa na 
Górze Przemienienia? Pomijając 
wszystkie znane nam już aspekty 
tego wydarzenia zauważmy, że 
Jezus, Mojżesz i Eliasz rozmawiali 
ze sobą. Piotr i uczniowie chcieli 
mieć swój udział w tym 
niezwykłym doświadczeniu. Nie 
chcieli być tylko widzami. Bóg 
Ojciec zaskoczył ich i wciągnął 
w tę rozmowę mówiąc do nich. 
Idąc za Synem spotykają Ojca, 
którego głos zaczynają słyszeć. 
Jak Mojżesz i Eliasz. Realizuje się 
największe poszukiwanie ludzi 
wszechczasów. Człowiek 
rozmawia ze swoim Stwórcą, ze 
swoim odwiecznym Ojcem. Będąc 
posłusznymi  Jezusowi, idąc za 
Nim, możemy realnie uczestniczyć  
w przemieniającej rozmowie
z Bogiem, której 
szukają nasze 
serca od 
zawsze.
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Pragnienie to krzyk serca, jak to 
określił św. Augustyn. Można 
pragnąć wielu rzeczy 
przyziemnych. I co z tego? Jeśli 
nie ma Źródła – wciąż jest się na 
pustyni. Trwamy 
w wielkopostnym oczekiwaniu. 
Nasze pragnienia-marzenia mogą 
stać się pustynią, przyziemną 
pożądliwością, dobrze znaną 
chęcią świętego spokoju. 
Pragnienie wody wszechmocnego 
Boga spotyka się dziś 
z pragnieniem wody zwyczajnej 
kobiety. W rozmowie przy studni 
Jezus otwarcie z nią rozmawia 
o jej życiu, o pragnieniach 
i tęsknotach. Nigdy nie wiadomo, 
co nas prowadzi do Boga. 
Ją zaprowadziło spragnienie.
Jezus nie boi się spotkania 
z człowiekiem. Nie boi się zacząć 
trudnej rozmowy, w niektórych 
wątkach bardzo bolesnej, bo 
dotyczy trudnych 
przestrzeni życia.
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Czytając historię niewidomego 
z dzisiejszej Ewangelii, zwróćmy uwagę 
na to, jak postrzegali go ludzie. 
Uczniowie sądzili, że jego ślepota jest 
skutkiem grzechu. Dla sąsiadów był 
żebrakiem. Faryzeusze dostrzegali 
jedynie to, że został uzdrowiony w 
szabat. Pobożni Żydzi uznali go za 
oszusta.Tylko Jezus znał prawdę. Bóg 
nie ukarał go ślepotą, lecz wykorzystał ją 
dla objawienia chwały Jezusa. Dzięki 
temu i innym podobnym 
uzdrowieniom wielu uwierzyło, że Jezus 
rzeczywiście jest obiecanym Mesjaszem 
posłanym przez Boga. Niewielu z nas 
cierpi z powodu fizycznej ślepoty, ale 
wszyscy w mniejszym lub większym 
stopniu doświadczamy ślepoty 
duchowej. Mamy skłonność do grzechu 
i egoizmu, choć nie zawsze widzimy 
w jaki sposób działa to w naszym 
życiu. Jezus przyszedł 
właśnie po to, aby ci, 
którzy nie widzą, 
przejrzeli.

  

  

 

Kuszenie Jezusa 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do 
Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu 
odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni 
i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim 
rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. 
Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 
swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa 
świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi 
pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, 
a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 
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Dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam, ze mechanizm działania zła jest taki sam od 
wieków. Zło jawi się człowiekowi jako pożądanie, godne dobro. „Niewiasta spostrzegła, 
że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu…” 
Zakazy i nakazy moralne nie mają wobec tego sensu. Są ograniczeniem człowieka, 
odbierają mu wolność. U korzeni rozluźnienie moralnego, które dziś obserwujemy 
jest podobne myślenie. Liczy się doraźna korzyść i przyjemność płynąca z czynu, a nie 
dobro, czy zło moralne naszego postępowania. Dlatego na progu Wielkiego Postu 
trzeba wrócić do Jezusa. Trzeba od Niego uczyć się posłuszeństwa Bogu, które 
prowadzi do prawdziwej wolności ducha. Trzeba u Niego szukać siły do 
przezwyciężania pokus. Ks. Zbigniew Suchecki  



  

 

W naszej parafii działa kilka grup 
wokalnych. Każda z nich gromadzi 
ludzi w innym wieku, ale łączy je 
miłość do śpiewania. 

Najstarszą grupą wokalną jest 
w naszej parafii chór parafialny. 
Historia chóru przy parafii Świętego 
Mikołaja w Grójcu swoim 
początkiem sięga lat dwudziestych 
ubiegłego wieku. Wówczas to 
organista pan Edward Kwieciński 
zainicjował powstanie naszego 
chóru. Chór zgodnie z tradycją jest 
przede wszystkim zespołem 
liturgicznym: śpiewa w czasie mszy 
o godzinie 12:30, w czasie głównych 
nabożeństw a także innych 
uroczystości kościelnych lub 
państwowych. W szczególności 
ważne miejsce dla naszego zespołu 
zajmuje Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), 
gdzie tradycją jest śpiew 
Responsoriów przy każdym 
z czterech ołtarzy. Obecny skład 
zespołu liczy 15 osób, to jest 
13 chórzystek śpiewających 
w sopranach i altach oraz 
2 chórzystów, którzy śpiewają 
w tenorach i basach. 

Od 2006 roku funkcje prezesa 
chóru objął Marcin Ukleja, a od 
listopada 2009 roku chór 
prowadzony jest przez organistę 
Pana Marka Zaszewskiego, zaś 
opiekunem duchowym jest ksiądz 

PAPIEŻ FRANCISZEK 
Nigdy nie stawiajmy Bogu warunków! Ufność 
w Panu polega na tym, że godzimy się na Jego 
plany, niczego równocześnie nie żądając. 

twitter.com/Pontifex_pl 

BP PIOTR JARECKI 
Tylko Bóg może  

dać nam pociechę 
 i wewnętrzny pokój. 

twiiter.com/archwwa 

OPRACOWAŁA:  

KATARZYNA SZCZYGIELSKA 

 

 

Zbigniew Suchecki. Chór spotyka się 
na próbach w każdy czwartek 
o godzinie 19:00 w domu 
parafialnym. Każdego, kto ma 
dobry głos i odrobinę dobrych 
chęci, zapraszamy do współpracy. 

 Schola młodzieżowa w parafii 
św. Mikołaja w Grójcu śpiewa 
podczas niedzielnych Mszy św. 
o godz. 17. Opiekuje się nią pani 
Katarzyna Ekiel. Schola w obecnym 
kształcie zaczęła działać w 2016 
roku, ale jej podstawą była 
wcześniejsza grupa studencka, 
śpiewająca na Mszach o godz. 9:30. 
W chwili obecnej w zespole stale 
śpiewa ok. 10 osób, głównie 
uczniów gimnazjum i liceum,  choć 
skład bywa również szerszy – 
w miarę możliwości we wspólnym 
śpiewie biorą udział przyjeżdżający 
do Grójca na weekendy studenci ze 
"starego" składu. Staramy się, aby 
to, co robimy, było pomocą 
w modlitwie dla tych, którzy 
uczestniczą w Eucharystii. 

Mamy również w parafii scholę 
dziecięcą. W obecnym kształcie 
działa ona od października 2014 
roku. Prowadzi ją pan Cezary 
Wiciński i pani Paulina Oleniacz, 
która dołączyła rok później. Schola 
ciągle się rozrasta. Na dzień 
dzisiejszy należy do niej 26 dzieci. 
Próby odbywają się w każdy piątek 
o 18:00 w sali w przedszkolu przy 
ul. Worowskiej. Opiekunem 
duchowym scholi jest ks. Paweł 
Kulpiński, który dba o ciało 
(rozdając czasem słodycze) 

i o ducha (głosząc katechezy). 
Bardzo ważnym - choć mało 
słyszalnym - atutem scholi 
dziecięcej są rodzice. To oni 
przywożą dzieci na próby, dbają 
o wygląd grupy i pomagają 
zorganizować dodatkowe atrakcje. 
A oto kilka wypowiedzi dzieci: 

"Jest bardzo fajnie ponieważ 
spotykam się z dziećmi i śpiewam 
Bogu. Dzięki temu jestem bliżej 
Boga” - Artur Skotarski. 

"Lubię chodzić na scholę, 
ponieważ lubię śpiewać, jest 
zabawnie, są fajne próby, fajne 
pelerynki, fajne wycieczki, fajne 
piosenki i fajne osoby" - Oliwia 
Muszyńska. 

I co wy na to? Zapraszamy 
wszystkie dzieci, które lubią 
śpiewać i lubią, jak jest fajnie! 

Więcej informacji o poszczegól-
nych grupach i wypowiedzi 
znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej naszej parafii. 



Pięć westchnień do świętego Józefa 
Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi,  
uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej,  

z całego serca kochał Twego przybranego Syna  
i Jego dziewiczą Matkę. 

Święty Józefie, uproś mi łaskę, 
 abym – jak Ty – umiał łączyć życie czynne 

 z głębokim życiem modlitwy. 
Święty Józefie,  

szczęśliwy opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej,  
przez Twoją czynność proszę Cię,  

strzeż mojej czystości. 
Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze,  

ratuj stojących nad przepaścią zła  
i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi. 

Święty Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi,  
uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.  

Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania,  
a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: 

Jezus, Maryja i Józef! 

  

  

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
PRZYJĘLI: 
1. Wojciech Kądziela 
2. Milena Świdzińska 
3. Cezary Czępiński 
4. Franciszek Kamil Paruch 
5. Marcelina Krzyżanowska 

ODESZLI DO DOMU OJCA: 
Sakrament Chrztu św. przyjęli: 
1. Alicja Włodarska,  
2. Barbara Onych 
3. Tadeusz Wróbel 
4. Celina Lewandowska 
5. Emilia Barańska 
6. Henryk Neugebauer 
7. Stanisław Gugała,  
8. Lucyna Skórska, 9. Jadwiga Lech 
10. Jadwiga Dąbrowska 
11. Tomasz Pawelec 
12. Marianna Tkacz 

Dziś fragmentów Dekretu o środkach społecznego 
przekazywania myśli ciąg dalszy. To wszystko, co z troską przekazują nam nasi 
duszpasterze, ma swe korzenie w dokumentach Soboru. Zechciejmy ich posłuchać. 
Zaufajmy, zamiast szukać własnych dróg, z których często wracamy mocno 
poranieni... 
DSP 13. Niechaj wszyscy synowie Kościoła starają się jednomyślnie i jednozgodnie 
o to, by środki przekazu społecznego stosowane były skutecznie – bez zwłoki i z jak 
największą zapobiegliwością – w rozlicznych pracach apostolskich,  (...) 
DSP 14. Przede wszystkim należy popierać dobrą prasę. (...) wiernych zaś należy 
pouczać o konieczności czytania i rozpowszechniania prasy katolickiej dla 
wyrobienia sobie chrześcijańskiego sądu o wszelkich wydarzeniach 
DSP 17. (...) Dlatego też święty Sobór zwraca uwagę, że obowiązkiem ich 
(tj. wiernych) jest utrzymywanie i wspomaganie katolickiej prasy, czasopism, 
przedsięwzięć kinematograficznych, stacji nadawczych oraz transmisji radiowych 
i telewizyjnych, których głównym celem ma być rozpowszechnianie i obrona 
prawdy oraz troska o chrześcijańskie wychowanie ludzkiej społeczności. (...) 
DSP 24. (...) Ponadto wzywa Sobór wszystkich ludzi dobrej woli, a w pierwszym 
rzędzie tych, którzy kierują środkami przekazu społecznego, aby starali się używać 
ich jedynie dla dobra społeczności ludzkiej, której los coraz bardziej uzależniony jest 
od właściwego korzystania z tych środków. Niech więc, jak już przez dawne dzieła 
sztuki, jak również i przez nowe wynalazki doznaje imię Pana uwielbienia 
stosownie do słów Apostoła: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś tenże sam i na wieki” 
(Hbr 13,8). 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 Wizyta Duszpasterska - Kolęda 2017. 
Zakończyliśmy wizytę duszpasterska 
w naszej parafii. Tym, którzy nas 
przyjęli, dziękujemy za życzliwość, 
wspólną modlitwę, gotowość do 
rozmowy i za złożone ofiary na potrzeby 
parafii. Zapukaliśmy do 4574 mieszkań, 
zostaliśmy przyjęci przez 3108,  czyli 
68%. Zastaliśmy 1467 zamkniętych 
drzwi (32% ). 

 Wspomnienia z Ferii :) W dniach 11-18 
lutego dzieci z naszej parafii wyjechały 
na zimowisko do Muszyny. Ciesząc się 
urokami zimy uczyły się jeździć na 
nartach i łyżwach. Atrakcją był góralski 
kulig z zaprzężonymi końmi. Po 
zakończonym kuligu górale zaprosili nas 
na ognisko i kiełbasę. Był też dzień 
relaksu na basenach AquaCity Poprad 
na Słowacji. Wieczorna Msza św. była 
podsumowaniem każdego dnia 
i podziękowaniem za dobre uczynki 
czynione względem innych. W drodze 
powrotnej do Grójca wstąpiliśmy do 
Krynicy na zakupy i oscypki :) Kadrą 
opiekującą się dziećmi byli: kierownik 
ks. Paweł Kulpiński, Monika Solarska-
Głębocka, Wioleta Skotarska, Elżbieta 
Małachowska. 

Wioleta Skotarska  PIÓREM KRONIKARZA        

Czy wiesz, ze podczas II wojny światowej kościół św. Mikołaja został 
zbombardowany?  
Podczas II wojny światowej 6 września 1939 r. niemieckie samoloty zrzuciły bomby na 
kościół św. Mikołaja. Jedna z bomb wybuchła na skwerze przed dzwonnicą, następne 
trafiły w kościół. Straty w świątyni były ogromne: został zniszczony dach, uszkodzonych 
zostało sześć ołtarzy i ambona, popękały pionowo mury kościoła w ośmiu miejscach, 
pokaleczona została tablica poświęcona Piotrowi Skardze, potłukły się częściowo stacje 
Drogi Krzyżowej oraz posadzka terakotowa, wypadły witraże z okien, uległy 
zdemolowaniu chór i organy, rozbiły się dwa stare kryształowe żyrandole, uległy 
zniszczeniu sztandary i chorągwie. Dzięki staraniom parafian i proboszcza ks. 
Aleksandra Bujalskiego udało się zebrać potrzebne fundusze i materiały na naprawę 
dachu, co umożliwiło ponowne odprawianie nabożeństw w kościele dnia 8 grudnia 
1939 r. Odbudowa pozostałych zniszczeń trwała jeszcze wiele lat.  Ołtarz z XVI-
wiecznym obrazem św. Mikołaja, który znajdował się w lewej części nawy został 
poważnie uszkodzony i nieodbudowany. Na jego miejscu 8 grudnia 1943 r. stanął nowy 
ołtarz z olejnym obrazem Matki Boskiej Różańcowej. W kaplicy północnej znajduje się 
ołtarz złożony z zachowanych elementów zniszczonego ołtarza św. Mikołaja z nowym 
obrazem patrona naszej parafii. 

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 
DROGA KRZYŻOWA  
piątki 
dla dzieci – 16:30 
dla dorosłych – 17:15 
GORZKIE ŻALE  
niedziela – 18:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

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

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

mailto:sw.mikolaj.grojec@gmail.com
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