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Jak podaje pewna XIII-wieczna legenda, gdy 
św. Augustyn spacerował pewnego razu 
brzegiem morza i rozmyślał nad tajemnicą 
Trójcy. Zobaczył nagle dziecko, które 
próbowało przelać wodę z morza do dołka 
wykopanego w piasku. Kiedy Augustyn 
wyjaśnił mu, że działania te są 
bezsensowne, usłyszał od dziecka, że o 
wiele bardziej beznadziejna była jego próba 
zrozumienia Trójcy Św. Bóg jest 
Tajemnicą, której do końca nie ogarniemy 
swoim rozumem.

Jest jednak pewna prawda, którą możemy 
pojąć. Bóg jest Trójcą: jest Kimś, kto kocha, 
jest Tym, co przyjmuje miłość i to, co jest 
między nimi jest tak radykalne, mocne, tak 
oddające siebie, że to, co pomiędzy tymi, co 
oddaje a przyjmuje, staje się jeszcze jednym. 
W Bogu ta miłość jest nieustannym 
oddawaniem. Bóg tak bardzo ukochał 
świat, że  posłał na nasz świat 
Swego  Syna. I to nie po to,
by nas potępił, 
ale zbawił. 
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Serce Jezusa jest przepełnione 
miłością i litością wobec ludzi. 
Pragnie zaradzić ich potrzebom 
i rozwiązać problemy. Dlatego 
Jezus posyła uczniów, uposażając 
ich we władzę leczenia chorób 
i słabości. Ludzkie wysiłki żeby 
ulepszyć świat nie wystarczają. 
Potrzebujemy czegoś więcej niż 
sami możemy sobie nawzajem 
dać. Potrzebujemy miłości Boga. 
Wobec takich deficytów miłości 
we współczesnym świecie nie 
jesteśmy bezradni. Nasza 
modlitwa może zdziałać cuda 
powołań tych, którzy codziennie 
będą przedłużać Boże ramię 
i nieść Jego miłość potrzebującym. 
Aby nie zabrakło głosicieli 
królestwa Bożego nie może 
zabraknąć modlących się 
o to do Boga. 
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Wielu z nas, zwłaszcza dorastających 
w pewnym okresie naszej historii, ma 
utrwalone przekonanie, że istnieją 
pewne tematy, których nie porusza się 
publicznie. Należy do nich np. religia. 
Niektórzy nadal podzielają ten pogląd, 
obawiając się, że rozmowy na tematy 
religijne mogą powodować konflikty lub 
złą atmosferę. Jest to jednak postawa 
bardzo odległa od tej, której uczy nas dziś 
Jezus: „Co mówię wam w ciemności, 
powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na 
ucho, rozgłaszajcie na dachach”.
Niektórym chrześcijanom głoszenie 
Ewangelii przychodzi w sposób naturalny. 
W innych już sama myśl o głoszeniu budzi 
przerażenie. Pamiętajmy, Jezus nie 
posyła nas samych. Mocą Ducha 
Świętego działa w nas i przez nas sam 
Bóg. Duch Święty pragnie dzień za dniem 
szeptać nam do serc prawdy Ewangelii. 
Powtarza nam: „Jesteś cenny w moich 
oczach. Nawet włosy na twej głowie 
są policzone. Nie bój się. 
Oddałem dla ciebie 
wszystko. Zaufaj mi. 
Kocham cię”.

  

  

 

Zesłanie Duch Świętego 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 
choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął  
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane». 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego  

4 VI 2017, nr 10(59) 2017 
 

Ewangelia niedzielna 
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4 CZERWCA KALENDARZ LITURGICZNY:  
5 VI 

 Święto NMP Matki Kościoła 
6 VI  

wsp. św. Norberta 
8 VI 

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego  
i Wiecznego Kapłana 

10 VI 
wsp. bł. Bogumiła 

13 VI| 
wsp. św. Antoniego z Padwy 

14 VI 
 wsp. bł. Michała Kozala 

15 VI   
ur. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

17 VI  
wsp. św. Alberta Chmielowskiego 

21 VI  
wsp. św. Alojzego Gonzagi 

23 VI  
ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

24 VI 
 ur. Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

28 VI  
wsp. św. Ireneusza 

29 VI  
ur. św. Apostołów Piotra i Pawła 

Ks. Kamil Falkowski Ks. Paweł Kulpiński 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej XI Niedziela Zwykła XII Niedziela Zwykła 

Ks. Mariusz Miodek 

W dniu Zesłania Ducha Świętego stało się coś nowego. Oto Duch Święty złączył 
apostołów w jeden Kościół. W Duchu Świętym dokonuje się wielkie międzyludzkie 
porozumienie miłości. Ludzie mówiący różnymi językami zaczynają się teraz 
wzajemnie rozumieć i stają się sobie bliscy. Bo Duch Święty uczy nowego języka, 
języka miłości.  Jednak, aby sens dzisiejszego święta został wypełniony, radujmy 
się z wielkiego daru, jakim Bóg nas obdarza, ale też nie zapominajmy pytać samych 
siebie. 
Czy rzeczywiście Duch Święty żyje i działa w naszych sercach? Czy często modlisz 
się do Ducha Świętego w przekonaniu, że Twoje ubóstwo duchowe potrzebuje być 
wzbogacone Jego darami? Czy rozpoznałeś, który z darów Ducha Świętego jest Ci 
potrzebny, aby powstała i trwała w Tobie równowaga wewnętrzna? Przybądź, 
Pocieszycielu, do duszy, która cierpi sama, tak w godzinie próby, jak i w chwili 

szczęścia. Ks. Zbigniew Suchecki  



  

 

Od XII wieku sześćdziesiąt dni po 
Wielkanocy Kościół katolicki 
obchodzi Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej. Gdyby pokusić 
się o ocenę tylko zewnętrznej formy 
obrzędów liturgicznych tego dnia, 
można byłoby powiedzieć, że jest to 
najbardziej uroczyste wydarzenie 
w życiu katolików w całym roku. 
Udekorowanymi ulicami miast 
i wiejskimi drogami przemierzają 
barwne procesje eucharystyczne, 
zatrzymujące się przy czterech 
ołtarzach. W miejscach tych 
odśpiewywane są fragmenty Dobrej 
Nowiny o Jezusie z Nazaretu zapisane 
przez czterech ewangelistów. 

Przez lata procesje Bożego Ciała 
postrzegane były także jako publiczna 
manifestacja wiary. Spojrzenie takie 
akcentowano zwłaszcza przed 
1989 r., gdy władze komunistyczne 
próbowały życie religijne ograniczyć 
do sfery prywatnej i zamknąć jedyne 
w obrębie świątyń. 

Przed laty słuchałem wykładów 
prowadzonych przez ówczesnego 
ceremoniarza papieskiego - obecnie 
arcybiskupa i jałmużnika papieskiego 
– ks. Konrada Krajewskiego. Zwracał 
uwagę na to, że ani forma 
zewnętrzna, ani publiczna 
manifestacja wiary nie jest istotą 
Uroczystości Bożego Ciała. 
Najważniejsza jest realna obecności 
Chrystusa Eucharystycznego pośród 
Ludu Bożego. Nie jest to tylko 
oddawanie czci Synowi Bożemu ale 
samemu Bogu Ojcu, któremu 
Chrystus w ofierze złożył swoje Ciało 
i Krew. 

PAPIEŻ FRANCISZEK 
Najbardziej cudowne jest przede wszystkim to, 
że Bóg znacznie wcześniej troszczy się o nasze 
życie, które pragnie wydźwignąć, a żeby tego 
dokonać wzywa nas po imieniu, rozpoznając 
osobiste oblicze każdego. Każdy człowiek jest 
opowieścią miłości, którą Bóg pisze na tej ziemi. 

Papież Franciszek, audiencja ogólna, 17.05.2017 

KARD. KAZIMIERZ NYCZ 
Apostoł posłany przez Jezusa nie wije sobie 

gniazda na ziemi, apostoł idzie po to, by zanieść 
radość innym. Św. Andrzej Bobola całe życie 

szedł w duchu słów „Idźcie i głoście”. 
Kard. Kazimierz Nycz, homilia podczas Mszy św. z okazji 360. 
rocznicy męczeńskiej śmierci kapłana i męczennika, patrona 

Polski i metropolii warszawskiej – św. Andrzeja Boboli, 
16.05.2017 

MARCIN GRZĘDOWSKI 

 

W 1246 r. bp Robert z Thourotte 
wprowadził Uroczystość Bożego Ciała 
dla diecezji Liège. W 1317 r. papież 
Jan XXII potwierdził bullę Transiturus 
Urbana IV, która ze względu na 
śmierć papieża nie została ogłoszona 
i wprowadził do kalendarza 
liturgicznego Święto Najświętszego 
Ciała Chrystusa. W 1320 r. biskup 
Nankier wprowadził święto Bożego 
Ciała w diecezji krakowskiej. W 1420 
na synodzie gnieźnieńskim uznano 
uroczystość za powszechną, 
obchodzoną we wszystkich 
kościołach w państwie. W późnym 
średniowieczu i w renesansie 
największym sanktuarium Bożego 
Ciała w Polsce był poznański kościół 
Bożego Ciała. Od lat Prymas Polski, 
a obecnie arcybiskup metropolita 
warszawski przewodniczy centralnej 
procesji Bożego Ciała z Kościoła św. 
Krzyża do warszawskiej Katedry św. 
Jana. Najbardziej barwna – z racji 
ludowych strojów - jest procesja 
Bożego Ciała w Łowiczu. 

Od 2012 r. w Rzeszowie 
w Uroczystość Bożego Ciała 
organizowany jest wieczorny Koncert 
Uwielbienia. Występy artystów 
i wspólny śpiew zebranych stanowi 
wspólna modlitwę i publiczne 
wyznanie wiary. W następnych latach 
tego typu wydarzenia artystyczne 
organizowane są w kolejnych 
miastach. W ubiegłym roku koncert 
uwielbienia zorganizowano po raz 
pierwszy na grójeckim rynku. 
W planach jest organizacja koncertu 
także w tym roku. 

Zachowało się kilka zdjęć procesji 
Bożego Ciała w Grójcu – m.in. są 
fotografie wykonane na rynku oraz 
na ulicy Radomskiej – dziś 
Al. Niepodległości. Za cyfrową 
rekonstrukcję i ich udostępnienie 
Henrykowi Gajewskiemu serdecznie 
dziękujemy. 



Duszo 
 Chrystusowa 

 
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, 
Krwi Chrystusowa, napój mnie. 

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. 

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. 
W ranach swoich ukryj mnie. 

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. 
Od złego ducha broń mnie. 

W godzinę śmierci wezwij mnie. 
I każ mi przyjść do siebie, 

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, 
Na wieki wieków.   Amen. 

  

  

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI: 
1. Julian Skonieczny 
2. Mikołaj Fabian Wasilewski 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
ZAWARLI: 
1. Aleksandra Maciuszczak  
i Adam Mingin  
ODESZLI DO DOMU OJCA: 
1. Halina Gardzińska 
2. Maria Raczyńska 
3. Edward Trzpioła 
4. Grzegorz Skrzypczak 
5. Zofia Siekut 
6. Genowefa Samborska 
7. Helena Stasiak 
8. Teresa Maciejewska 

Często słyszymy zdanie:  
ja w Pana Boga to owszem, wierzę, ale Kościół nie jest mi potrzebny. 
Czy można żyć w bliskości z Bogiem a jednocześnie z dala od Kościoła? 
Przecież chrzest święty do tegoż Kościoła nas włącza. A jeśli staliśmy się 
Jego członkiem to mamy wynikające z tego obowiązki. Czy jestem ich 
świadom? Czy wypełniam je? 
KK 8. Chrystus jedyny Pośrednik, ustanowił swój Kościół święty, (...) 
To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu 
wiary jako jeden, święty, katolicki i apostolski (...) 
Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako 
społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę 
Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (...) 
 A jak Chrystus dokonał dzieła odkupienia w ubóstwie i wśród 
prześladowań, tak i Kościół powołany jest do wejścia na tę samą drogę, 
aby udzielać ludziom owoców zbawienia (...) 
Kościół darzy miłością wszystkich dotkniętych słabością ludzką, co 
więcej, w ubogich i cierpiących odnajduje wizerunek swego ubogiego i 
cierpiącego Zbawiciela, im stara się ulżyć w niedoli i w nich usiłuje służyć 
Chrystusowi. 
Kogo ja dostrzegam w osobach chorych i cierpiących? Czy dzięki mnie 
Kościół wzrasta, czy może jestem Jego bolesną raną? 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 W starożytności komunia św. była po raz 
pierwszy udzielana zaraz po przyjęciu chrztu, 
nawet niemowlętom (pod postacią wina). 
Praktyka ta jest kontynuowana w Kościołach 
Wschodu. W Kościele łacińskim z biegiem 
czasu zaprzestano stosować tę praktykę 
i zaczęto dopuszczać do komunii św. dzieci 
posiadające już pewną świadomość tego, 
czym jest Eucharystia. O dojrzałości dziecka 
decydowali rodzice wraz z duszpasterzem. 
W naszej parafii do I Komunii Świętej 21 maja 
przystąpiło 139 dzieci: 28  dzieci z PSP Nr 3, 
107 dzieci z PSP Nr 2 oraz 4 dzieci z innych 
szkół. 
Dzieci w ramach białego tygodnia były 
w Niepokalanowie. 

 Gratulujemy naszej scholii dziecięcej 
„Iskierki", która zdobyła III miejsce na 
18. Festiwalu Pieśni Sakralnej w Grójcu. 

 W czwartek 1 czerwca podczas Mszy św. 
o godz. 18.00, J.E. ks. bp. Rafał Markowski 
udzielił sakramentu bierzmowania 80 
osobom w obecności świadków oraz 
przybyłych gości. Sakramentu bierzmowania 
udziela się przez namaszczenie krzyżmem na 
czole, którego dokonuje się wkładając rękę na 
głowę i przez słowa: „Przyjmij znamię Daru 
Ducha Świętego”. Istotą tego sakramentu jest 
przekazanie Ducha Świętego, umocnienie 
wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej 
oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem 
Chrystusem. Katolika włącza w misję 
ewangelizacyjną Kościoła katolickiego. 
Bierzmowanie jest znakiem przejścia do 
dojrzałości religijnej.  

 Jak co roku w 02.06.2017 odbył się wyjazd 
młodzieży na Lednicę z ks. Kamilem. 

  3.06.2017 Wspólnota Kół Żywego 
Różańca z ks. Pawłem odbyła wyjazd do 
Częstochowy na doroczne spotkanie. 

Wioleta Skotarska  PIÓREM KRONIKARZA        

Czy wiesz, co jest najstarszym zabytkowym  
wyposażeniem kościoła św. Mikołaja??  
Najstarszym i najcenniejszym ruchomym zabytkiem w kościele 
św. Mikołaja jest gotycka chrzcielnica przeznaczona na wodę 
święconą. Została wykonana z białego piaskowca w kształcie 
kielicha. Czasza jest podzielona na osiem pół. Siedem pól zostało 
ozdobionych dekoracją maswerkową, a na ósmym umieszczono 
tarczę z herbem Półkozic fundatora. Pod herbem znajduje się 
podpis kamieniarza, który wykonał chrzcielnicę.  Niżej 
zanotowano datę powstania chrzcielnicy – 1482 r. Wierzch 
czaszy chrzcielnicy posiada nieregularny brzeg spowodowany 
prawdopodobnie ostrzeniem szabel przez żołnierzy szwedzkich 
w czasie ich pobytu w Grójcu w 1655 lub 1656 r. 
Prawdopodobnie chrzcielnica mogła kiedyś stać w prezbiterium. 
Przy niej zapewne był ochrzczony ks. Piotr Skarga urodzony 
2 lutego 1536 r w Grójcu. Obecnie znajduje się ona przy 
kruchcie, po prawej stronie i spełnia rolę kropielnicy. 

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 
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Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu 
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nicolaus.grojec@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo  
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