
D
z 

6
, 1

-7
; 1

 P
 2

, 4
-9

; 

J 
1

4
, 1

-1
2

Czytając dzisiejszą perykopę 
ewangeliczną możemy wyraźnie 
zauważyć że Ewangelista w każdym 
niemal zdaniu pokazuje Jezusa jako 
centralny punkt odniesienia. Jezus 
jest drogą, prawdą i życiem, 
obrazem Ojca, Synem, który 
prowadzi nas do najważniejszego 
celu naszego życia – do mieszkania
w domu Ojca. Powinno nam na tym 
bardzo zależeć. Ile razy jednak 
pytamy Jezusa jak dojść do nieba? 
Prawdopodobnie za mało. Jeśli tak, 
to czy zależy nam na życiu? Tym 
realnym życiu. Nie tym na chwilę. 
Dorośli często denerwują się na 
młodych, że żyją lekkomyślnie. 
Czy jednak w kontekście życia 
wiecznego wszyscy nie wykazujemy 
się podobną lekkomyślnością? 
Jeśli nie idziemy za Jezusem
to jesteśmy bardzo 
lekkomyślni….
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Nowe Życie w Jezusie to nie jest 
(tylko) owoc jakiejś ascezy albo 
ogromnego wysiłku naszej woli, ale 
cierpliwe napełnianie się Duchem 
Świętym, który daje motywację, 
czyni nas wolnymi i uzdalnia do 
pełnienia dobra. Jeśli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać przykazania. 
Duch będzie ci pomagał w 
wypełnianiu Prawa Bożego. On nas 
tego nauczy, bo to wcale nie jest 
prosta sprawa. Słowo Parakletos 
oznacza Pocieszyciela nie w sensie 
pocieszenia emocjonalnego, kiedy 
płaczemy albo przeżywamy żałobę 
po stracie. Paraklet to ten, który 
zachęca do wytrwałości w chwili 
próby, żebyśmy nie zatrzymali się 
w drodze wiary, nie stracili pokoju 
serca, czyli pewności, że 
Zmartwychwstały żyje i jest z nami. 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi. Niech zstąpi 
Duch Twój, Panie, o odnowi 
oblicze każdego z nas. 
Każdego.
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Dzisiejsza uroczystość może 
wywoływać mieszane uczucie. Z jednej 
strony świętujemy wstąpienie Jezusa do 
nieba, gdzie zostaje wywyższony jako 
Pan wszelkiego stworzenia. Z drugiej 
strony Jezusa nie będzie już odtąd na 
ziemi. Jednak w rzeczywistości Jezus 
wcale nie zostawił nas samych. Wciąż 
jest z nami i wciąż nas prowadzi. 
A jednocześnie jest w niebie gdzie 
wstawia się za nami u Ojca.
Chodząc po ziemi Jezus był ograniczony 
ludzkim ciałem, będąc do nas 
podobnym we wszystkim oprócz 
grzechu. Natomiast dziś 
zmartwychwstały i uwielbiony Jezus nie 
ma żadnych ograniczeń. Może wylewać 
łaskę i uzdrowienie podczas każdej 
sprawowanej w tej chwili Mszy świętej, 
a mimo to być obecnym przy każdym 
samotnym człowieku poszukującym Go 
w ciszy swego serca. 
Jezus jest zawsze z nami, 
w dobrych i złych czasach, 
aż do końca świata. 

  

  

 

Jezus jest bramą owiec 
Jezus powiedział: 
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 
wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, 
jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje 
owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś 
postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać 
od niego, bo nie znają głosu obcych». 
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. 
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem 
bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie 
posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – 
wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać 
i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości». 
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Przypowieść o Dobrym Pasterzu idzie w poprzek współczesnej mentalności. Wielu niewierzących 
chciałoby zachować dla Pana Jezusa najwyższy szacunek, ale zarazem stawiają Go obok Buddy, 
Mahometa czy innych olbrzymów ludzkiego ducha. Jest to gruntownie niezgodne z tym, co On 
mówi sam o sobie. Tylko Jezus jest bramą owiec, i tylko przez tę bramę, można wejść do zbawienia. 
Kto uważa, że Chrystus to wielki geniusz religijny i duchowy olbrzym, ten w niego Nie wierzy.  

Wierzyć w Chrystusa to znaczy przyjąć Go jako Syna Bożego 
i Zbawiciela, który ma moc wprowadzić nas do życia 
wiecznego. Tylko On jeden może prawdziwie powiedzieć, że 
ludzkość jest Jego owczarnią. Wszyscy – wierzący 
i niewierzący – jesteśmy Jego owcami.   

Ks. Zbigniew Suchecki  



  

 

2017 rok jest rokiem Jubileuszu 100-lecia 
Objawienia Maryi w Fatimie - uznanych przez 
Kościół. 

13 maja 1917r. trojgu pastuszkom owiec:  
10-letniej Łucji dos Santos, 9-letniemu 
Franciszkowi Marto i jego 7-letniej siostrze 
Hiacyncie Marto z tej samej wioski Aljustrel koło 
Fatimy ukazała się Matka Boża po raz pierwszy, 
a następnie co miesiąc. 

Sześć Objawień Matki Bożej zostało 
poprzedzone ukazaniem się Anioła Pokoju 
zwanego też Aniołem Portugalii. Nastąpiło ono 
trzykrotnie w 1916r. Obok groty na wzgórzu 
Cabeco. Anioł przygotował dzieci na przybycie 
Matki Bożej: nauczył ich modlitwy, oraz 
oddawać cześć Bogu. Polecił modlitwę 
i umartwienia ofiarować Bogu, a także udzielił 
Hiacyncie i Franciszkowi Komunię w postaci krwi 
z kielicha, a Łucji w postaci hostii. Dzieci bardzo 
przejęły się słowami Anioła, gorliwie się modliły, 
te spotkania zachowały w tajemnicy. 

Pierwsze objawienie Matki Bożej miało miejsce 
w Cova da Iria (Dolina Pokoju). Dialog z Matką 
Bożą nawiązała Łucja. Dzieci na jasnym niebie 
ujrzały błyskawicę a potem nad koroną skalnego 
dębu tajemniczą Panią ubraną na biało. Biała 
Pani poleciła im odmawiać codziennie Różaniec 
i przybyć trzynastego w to samo miejsce o tej 
samej porze przez sześć miesięcy oraz 
przestrzegła:” Będziecie musieli wiele 
wycierpieć. Ale łaska Boża będzie waszą 
pociechą.” 

Podczas drugiego objawienia 13 czerwca 1917 r. 
Matka Boża nadal prosi o codzienny Różaniec. 
Obiecała niedługo przyjąć do Nieba Franciszka 
i Hiacyntę, a Łucji wyznaczyła misję pozostania 
na ziemi i dołożenia wszelkich starań, by zostało 
ustanowione nabożeństwo do Jej 
Niepokalanego Serca. Przyrzekła zbawienie tym, 
którzy przyjmą to nabożeństwo. 

W trzecim objawieniu 13.07.1917r. Matka Boża 
przekazała trzy tajemnice. Pierwszą tajemnicą 
była wizja piekła - było to morze ognia, płonące, 

PAPIEŻ FRANCISZEK 
To jest święto naszej nadziei, 
celebrowanie tej pewności, że 
nikt i nic nie zdoła nas nigdy 
odłączyć od miłości Boga. 

twitter.com/Pontifex_pl 

BP PIOTR JARECKI 
Bóg nigdy człowieka nie zdradzi, obojętnie jak człowiek 
postępuje. To istota jego miłosierdzia: stara się na różne 
sposoby dotrzeć do człowieka zagubionego, aby go 
uchronić od tragedii, ale nigdy z człowieka nie rezygnuje. 

homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia, w Warszawskich Łagiewnikach,  
przy posągu Jezusa Miłosiernego w Warszawie, 23.04.2017 

JULITA PRUS 

 

 

przejrzyste i straszne demony. W drugiej 
tajemnicy Maryja zapowiedziała nadciągającą 
wojnę i rolę Rosji w przyszłej historii Europy 
i świata. Prosiła o poświęcenie Rosji Jej 
Niepokalanemu Sercu. Jeśli ta prośba nie 
zostanie spełniona, Rosja rozpowszechni po 
całym świecie komunizm, wywołując wojny 
i prześladowania kościoła. Trzecia tajemnica 
została ujawniona 26 czerwca 2000 r., a jej treść 
jest bardzo trudna do interpretacji. Dzieci ujrzały 
biskupa w bieli, który wraz z duchownymi 
przeszedł przez zrujnowane miasto na szczyt 
góry, gdzie został zabity - była to katastrofa 
świata i Kościoła. Apokalipsa kończy się jednak 
zapowiedzią, że zwycięży Niepokalane Serce 
Maryi. Jako ratunek dla nas wskazała 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi w 
pięć pierwszych sobót miesiąca, by wynagrodzić 
zniewagi i bluźnierstwa przeciw temuż sercu. 
Całość tajemnicy fatimskiej kończy się 
wezwaniem do odmawiania Różańca 
i dodawania do każdej tajemnicy Różańca 
„o mój Jezu, przebacz nam, zachowaj nas od 
ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze 
do Nieba, szczególnie te, które najbardziej 
potrzebują.” 

Czwarte Objawienie odbyło się w Valinhos 
19 sierpnia a nie 13 z powodu uwięzienia dzieci 
przez władze prowincji Ourem. Matka Boża 
zapowiedziała, że podczas ostatniego 
z objawień dokona się cud, aby ludzie mogli 
uwierzyć w ich prawdziwość. 

Piąte objawienie 13 września 1917 r. w Cova da 
Ivia. Pani z Nieba zapowiedziała przybycie 
Jezusa, Matki Bożej w dwóch postaciach oraz 
Oblubieńca z Dzieciątkiem a także dalej prosiła 
o odmawiania Różańca. 

Szóste objawienie 13 października 1917 r. 
Nastąpił jeden z najważniejszych cudów 
w historii świata - Cud Słońca. Słońce „tańczyło”, 
wirowało, obracało się wokół swojej osi, 
zmieniało kolory, rozsypywało czerwone snopy 
płomieni. W tym dniu mimo ulewy zgromadziła 
się dziesiątki tysięcy ludzi, klęcząc na błotnistym 
podłożu. Podczas wizji Łucja zapytała Maryję 
czego sobie życzy. „Chcę Ci powiedzieć, żeby 
zbudowano tu na Moją cześć kaplicę. Jestem 
Matką Bożą Różańcową. Trzeba w dalszym 
ciągu codziennie odmawiać Różaniec.” 
Zapowiedziała także koniec I wojny światowej. 
Podczas tego „tańca” słońca dzieci fatimskie 
doświadczyły wizji Tajemnic Różańcowych - 

Radosnej, Bolesnej i Chwalebnej. W Tajemnicy 
Radosnej odpowiadał obraz Świętej Rodziny, 
Bolesnej - Chrystus w drodze na Golgotę. 
W Chwalebnej ujrzały Matkę Bożą, 
koronowaną na Królową Nieba i Ziemi. 

Wiele z dramatycznych proroctw 
wypowiedzianych w Fatimie spełniło się, bo 
ludzkość zignorowała Orędzie Maryi. Zgodnie 
z zapowiedzią wybuchła rewolucja bolszewicka, 
II wojna światowa jeszcze bardziej krwawa niż 
pierwsza, walka z chrześcijaństwem 
prowadzona jest niemal w każdym zakątku kuli 
ziemskiej. Wojny, prześladowania, kataklizmy to 
nie przypadek, a kara za grzechy ludzkie. Maryja 
ukazując piekło chciała pokazać światu, co jemu 
grozi za zło, jeżeli nie nastąpi poprawa. Jako 
„lekarstwo” wskazała nabożeństwo do Jej 
Niepokalanego Serca, poświęcenie Jej 
Niepokalanemu Sercu oraz wynagrodzenie w 
pięć pierwszych sobót miesiąca. Portugalia jako 
pierwsza skorzystała z tego daru poświęcając się 
Maryi w 1931 i 1938 r. Dzięki temu Portugalia 
nie doświadczyła do dziś skutków rewolucji 
komunistycznej, która zniszczyła sąsiednią 
Hiszpanię a podczas II wojny światowej 
zachowała neutralność. W czasie II wojny 
światowej Pius XII poświęcił świat i Rosję 
Niepokalanemu Sercu. Już po dwóch 
miesiącach po akcie poświęcenia, w dzień Matki 
Boskiej Gromnicznej, nastąpił zwrot pod 
Stalingradem. Kiedy Święty Jan Paweł II 
poświęcił świat i Rosję w 1984 r., czyż nie upadł 
mur berliński i rozpadł się ZSRR?  

Święty Jan Paweł II był pewien, że zamach,    
który przeżył to dzięki Matce Bożej Fatimskiej. 
Dziś kula, która ugodziła Ojca Świętego, znajduje 
się w koronie figury Matki Bożej w Fatimie. 

W portugalskim sanktuarium przechowywane 
są też inne świadectwa i wota składane przez 
wielkie osobistości jak i całkiem zwyczajnych 
ludzi w podziękowaniu za ich wysłuchanie. 

Gdy 13 lutego 2005 r. siostra Łucja zmarła mając 
97 lat, niektórzy zastanawiali się czy jej śmierć 
jest kresem cyklu fatimskiego, a także Orędzie 
przekazane jest dalej aktualne. Patrząc na to, co 
w tej chwili dzieje się na świecie – nie ma 
wątpliwości, że Orędzie jest nadal aktualne 
i powoli wypełnia się. 



Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej 
 

Pani Aniołów,  
Potężna Niebios Królowo, 

Matko Boża i Matko nasza Fatimska; 
Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę, 

abyś starła głowę szatana, 
i osłaniała swoje ziemskie dzieci 
przed jego złowrogim wpływem. 

Ciebie Syn Twój a Pan Nasz Jezus Chrystus 
dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę, 

Ty zaś, Pełna Ducha Świętego, uzdrawiasz nas 
lekarstwem pokuty i orężem modlitwy różańcowej 

umacniasz do walki z mocami ciemności. 
Prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, 
aby ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, 

a zwalczając je wszędzie, strąciły na dno piekła. 
Święci Archaniołowie i Aniołowie, 

brońcie nas i strzeżcie nas.  
Amen 

  

  

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI: 
1. Antoni Klaus, 2. Zuzanna Laskowska 
3. Damian Konopnicki 
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5. Ivo Gabriel Bierzyński 
6. Amelia Sosnowska 
7. Michalina Skotarska,  
8. Nina Siwek,  9. Kordian Zawiła,  
10. Ignacy Załęski 
11. Aleksandra Wieczorek 
12. Piotr Gąska, 13. Julia Leśniak 
14. Natalia Wójcik 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
ZAWARLI: 
1. Jowita Szafrańska i Wojciech Siatkowski 
2. Małgorzata Skarzyńska  
i Karol Kaczkowski 
3. Aneta Sitkowska  
i Robert Ciszewski 
4.Martyna Łubian, i Łukasz Gudaszewski 
5. Marlena Michalak i Dariusz Namielski 
6. Natalia Lesiak i Daniel Pawelec 
ODESZLI DO DOMU OJCA: 
1. Jan Parkot, 2. Kazimierz Polewski 
3. Mieczysław Czubryt 
4. Józef Szatan 
5. Wiesława Wolska 
6. Antoni Maciak 
7. Mirosław Górecki 

Czy zbawienie jest tylko w Kościele? Co jest w nim  
Takiego wyjątkowego? Konstytucja dogmatyczna o Kościele wyjaśnia nam 
to za pomocą obrazów: 
KK 5. Tajemnica Kościoła świętego ujawnia się w jego założeniu. Pan Jezus bowiem 
zapoczątkował Kościół swój głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejście Królestwa 
Bożego obiecanego od wieków w Piśmie (...) Przede wszystkim jednak Królestwo ujawnia 
się w samej osobie Chrystusa, Syna Bożego i Syna Człowieczego, który przyszedł, "aby służyć 
i oddać duszę swoją na okup za wielu" (Mk 10,45). 
KK 6.(...) wewnętrzna natura Kościoła daje się nam poznać poprzez rozmaite obrazy, które 
brane bądź z życia pasterskiego, bądź z uprawy roli, bądź z budownictwa, bądź wreszcie 
z życia rodzinnego i narzeczeństwa, mają swe oparcie w księgach Proroków. 
I tak Kościół jest owczarnią, której bramą jedyną i konieczną jest Chrystus (J 10,1-10). Jest 
również trzodą, której sam Bóg zapowiedział, że będzie jej pasterzem (...). 
Jest Kościół rolą uprawną, czyli rolą Bożą.(...) Winoroślą prawdziwą jest Chrystus, życia 
i urodzajności użyczający pędom, to znaczy nam, którzy przez Kościół w Nim samym 
trwamy, a bez Niego nic uczynić nie możemy. 
Często również nazywany jest Kościół budowlą Bożą. Siebie samego porównał Pan do 
kamienia, który odrzucili budujący, ale który stał się kamieniem węgielnym. Na tym 
fundamencie budują Apostołowie Kościół (...) 
Kościół, nazywany również "górnym Jeruzalem" i "matką naszą", przedstawiany jest jako 
nieskalana Oblubienica niepokalanego Baranka (...) którą wreszcie hojnie obdarzył na wieki 
dobrami niebiańskimi, abyśmy pojąć mogli Bożą i Chrystusową do nas miłość, 
przewyższającą wszelką władzę(...) 
Czy pamiętam, że w Kościele najważniejszy jest Chrystus? Czy patrzę na Kościół tylko jak 
na instytucję czy może - jak jest naprawdę - dar Chrystusa wiodący do zbawienia? 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 W dniu 8 kwietnia młodzież z naszej 
parafii wybrała się do Świątyni 
Opatrzności Bożej pod opieką 
Ks. Kamila Falkowskiego i kadry 
opiekunów. Po zeszłorocznych 
31 Światowych Dniach Młodzieży, 
które miały charakter ogólnokościelny 
i odbyły się w Krakowie, w tym roku 
oraz przyszłym ŚDM odbędą się we 
wszystkich diecezjach na świecie. 
Hasłem tegorocznych 32 ŚDM było 
''Wielkie Rzeczy Uczynił Mi 
Wszechmocny''. Program 
ewangelizacyjny połączony był 
z koncertem. Punktem kulminacyjnym 
Diecezjalnego Spotkania Młodych była 
Msza Św. pod przewodnictwem 
Kardynała Kazimierza Nycza. 

 Dnia 1 kwietnia nasi Parafianie wraz 
z Ks. Mariuszem Miodkiem wyruszyli 
do Niepokalanowa, jednego 
z najmłodszych sanktuariów w Polsce. 
Na miejscu pielgrzymi zwiedzili 
Bazylikę oraz kaplicę i  Muzeum Św. 
Maksymiliana, Muzeum Samochodów 
Papieskich   oraz Starą Kaplicę, gdzie 
uczestniczyliśmy w Mszy Św.                                                                                                              
a także Panoramę Tysiąclecia 
założoną dla upamiętnienia 
Tysiąclecia Chrztu Polski. Na  
koniec wyjazdu był czas na 
odpoczynek i zakup pamiątek.                                                                         

Wioleta Skotarska  PIÓREM KRONIKARZA        

Czy zabytkowa ambona znajdowała się kiedyś w innym kościele?  
Przy pierwszym filarze w prawej nawie znajduje się drewniana, 
późnorenesansowa ambona z początku XVII wieku. Ma 
wieloboczny korpus z figurą Chrystusa Salwatora oraz 
czternaście figur apostołów i ewangelistów umieszczonych 
w niszach muszlowych.  Nad amboną znajduje się baldachim ze 
stojącą na nim figurą św. Jana Chrzciciela i dwoma aniołami 
trzymającymi tarcze z napisem: Kto z Boga jest. Słów bożych 
słucha. Przepołowiona na styku z filarem figura św. Filipa może 
wskazywać na to, że ambona została zaprojektowana dla innego 
kościoła, a tu została przeniesiona. Prawdopodobnie ambona 
mogła zostać sprowadzona z kościoła Dominikanów w Warce, 
który został rozebrany w 1859 r. Przypuszczenie to potwierdza 
informacja, że w 1868 r ambona była odnawiana w Grójcu. 
W czasie montażu okazało się, że nie pasuje do filaru i wtedy 
postanowiono przepołowić figurkę św. Filipa. 6 września 1939 r. 
ambona została uszkodzona w wyniku bombardowania 
kościoła. W 1940 r została częściowo naprawiona. 

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 
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