
Ez
 3

3,
7

-9
; R

z 
1

3,
 8

-1
0;

 

M
t 

1
8

, 1
5

-2
0

Bardzo życiowa jest Ewangelia Jezusa. 
Tłumaczy nam wątpliwości i problemy 
codziennej prozy życia. Choć życie 
każdemu z nas pisze różne 
scenariusze, problemy w relacjach 
między ludźmi nie zmieniają się. Jeśli 
ktoś wyrządzi ci krzywdę – najpierw 
porozmawiaj z nim sam na sam. 
Szczerze, konkretnie i z chęcią dobra 
dla niego. Jeśli to nic nie da –
porozmawiajcie z kimś jeszcze, kto 
pomoże zobiektywizować całą sprawę. 
Jeśli i to nic nie da – poruszcie sprawę 
we wspólnocie Kościoła.
Bardzo konkretne polecenia i 
stopniowanie, aby od razu nie spychać 
winowajcy ze schodów. Jednak co 
z ludźmi, o których mówimy: „są źli”? 
Jezus mówi: niech ci będzie jak 
poganin i celnik. A jak Jezus traktował 
pogan i celników? 
Z miłością. 
Idź i ty czyń 
podobnie.
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Co oznacza przebaczyć z serca 
swemu bratu czyli drugiemu 
człowiekowi? 
Oznacza darować mu dług. Dług, 
który zaistniał. Winę, która stała 
się realna. Bóg przebacza nam w 
Jezusie wszystko, bo grzech to tak 
wielkie zło, którego nie spłacimy 
własnymi siłami. Szczery żal 
wprowadza nas w doświadczenie 
przebaczenia i rodzi otwartość na 
przebaczenie bratu. 
Gdybyśmy uzyskali przebaczenie 
od Boga a zaraz potem 
postąpilibyśmy wobec bliźniego 
odwrotnie niż Bóg wobec nas, 
dajemy jasny dowód, że nie 
zrozumieliśmy lekcji albo jesteśmy 
kłamcami. Przebaczenie to dzieło 
miłości, leczy z ran zadanych 
grzechem i przywraca pokój serca. 
Jest niezbędne, żeby normalnie 
żyć. 
Prośmy Boga o wzajemną 
cierpliwość do siebie. 
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„Tak ostatni będą pierwszymi, 
a pierwsi ostatnimi”. Słowa te można 
odnieść do wielu różnych sytuacji. 
Możemy na przykład uznać, że 
„pierwsi i ostatni” to ci, którzy liczą się 
w tym świecie, i ci, którzy są na 
marginesie społeczeństwa. W niebie 
to właśnie ci ubodzy, słabi i odrzuceni 
zajmą najwyższe miejsca (1 Kor 1,27). 

Możemy też zastosować te słowa do 
Żydów i pogan. Żydzi usłyszeli 
Ewangelię jako pierwsi, jednak wielu 
z nich jej nie przyjęło. Z kolei wielu 
pogan przyjęło przesłanie Jezusa 
i zostało Jego uczniami. Tak więc choć 
poganie usłyszeli Ewangelię jako 
„ostatni”, to wielu z nich stało się 
„pierwszymi”, którzy weszli do nieba. 

Dzisiejsza przypowieść o robotnikach 
w winnicy ukazuje nam paradoks 
pierwszych i ostatnich.

  

  

 

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie  

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych 
i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na 
Ciebie”. 
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, 
co Boże, ale o tym, co ludzkie”. 
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 
życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, 
a na swej duszy szkodę poniósł? 
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego 

razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.  
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Wezwanie do niesienia krzyża z dzisiejszej Ewangelii jest koniecznością dla wszystkich chrześcijan. 
„Kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż!” Jezus uzasadnia tę konieczność. Mówi dlaczego 
krzyż jest zarówno dla Niego, jak i dla nas. Krzyż to warunek miłości, życia. Wyrzeczenie się nie jest 
samo dla siebie, ale dla życia. Rozumiemy to dokładnie, że nie ma prawdziwej miłości bez 
wyrzekania się dla innych. Krzyż jest „znakiem” i „rytem” rozpoznawczym tylko dla chrześcijan. 

Jednak czy nie za bardzo przyzwyczailiśmy się do krzyża. Często znajdujemy go na skrzyżowaniach 
dróg, w domach, a także w formie drogiej biżuterii. Czy w tym wszystkim mamy taką samą 
postawę jak Jezus, gdy wyrzekał się wszystkiego z miłości dla nas? Może znów powinienem 
uświadomić sobie, skąd pochodzi nasz krzyż, gdzie jest jego źródło, a wtedy odnajdę należne 
miejsce dla krzyża w swoim życiu.  

 
Ks. Zbigniew Suchecki  



  

 

W tym roku obchodzimy 300lecie koronacji 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 
a odbyła się ona 8 września 1717 r. Wcześniej 
koronacje miały charakter prywatny, np. 
złote korony Matce Bożej ofiarował król 
Władysław IV, czy królowa Eleonora, żona 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 
W 1630 r. powstała Kapituła Watykańska, 
która miała fundować korony dla cudownych 
i najsławniejszych obrazów lub figur 
Zbawiciela i Matki Najświętszej. Ale tylko na 
terenie Italii. Po wielu latach starań paulinów, 
kardynała protektora Polski i nuncjusza 
apostolskiego, papież Klemens XI udzielił 
zgodę na koronację obrazu jasnogórskiego 
oraz przekazał z Rzymu korony. Uroczystość 
była bardzo wielka, przybyła na nią ogromna 
rzesza ludzi  ponad dwieście tysięcy, co na 
owe czasy było rzeczą niespotykaną. 
Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej była niejako dopełnieniem 
ślubów złożonych 1 kwietnia 1656 r. we 
lwowskiej katedrze przez króla Jana 
Kazimierza. W uroczystym ślubowaniu król 
poddał kraj pod władzę Matki Bożej obierając 
ją na Patronkę i Królową Polski. Przyrzekł 
również, że po uzyskaniu pokoju ze 
Szwedami dołoży starań, aby „lud od 
niesprawiedliwych ciężarów i uciemiężenia 
uwolnionym został”. Od tego czasu w litanii 
loretańskiej dodano wezwanie „Królowo 
Polski”. 
Koronacja Cudownego Obrazu i śluby 
lwowskie podniosły rangę i znaczenie Jasnej 
Góry  papież potwierdził uznanie Matki 
Bożej za Królową Polski. 
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej wg 
jednej z legend namalowany został przez św. 
Łukasza Ewangelistę na deskach stołu 
znajdującego się w domu Świętej Rodziny. 
Powstały dwa obrazy. Jeden z nich trafił do 
ItaliiFlorencji a drugi cesarz Konstanty Wielki 
sprowadził z Jerozolimy do Konstantynopola, 
skąd później ok. 1270 r. przekazał go 
ruskiemu księciu Lwu. Podczas 
prowadzonych walk na Rusi obraz ukryto na 
Rusi Halickiej  na zamku w Bełzie. W tym 
czasie rządy objął książę Władysław 
Opolczyk. Książę swoje ocalenie przed 
wrogimi wojskami oblegającymi zamek Bełz 
zawdzięczał Matce Bożej, gdyż wg legendy, 
kiedy wystrzelona strzała od tatara utkwiła w 
ramie Cudownego Obrazu, oblężony zamek 
okryty został mgłą, co przyczyniło się do 
zwycięstwa nad wrogami.     

PAPIEŻ FRANCISZEK 
Przynosząc Jezusa, Maryja przynosi nam też 
nową radość, pełną znaczenia; przynosi nam 
nową zdolność do przeżywania z wiarą chwil 
najbardziej bolesnych i trudnych; przynosi 
nam zdolność do miłosierdzia, abyśmy sobie 
wybaczali, zrozumieli siebie nawzajem, 
wspierali jedni drugich. 

Rozważania przed Anioł Pański, 15.08.2017 

KARD. KAZIMIERZ NYCZ 
Wszyscy nie za bardzo i nie do końca 

podejmujemy trud życia według Ewangelii.  
Jesteśmy religijni, pobożni nawet, ale jakby 

troszkę zewnętrznie, co się nie przekłada na 
codzienne życie, życie miłości, życie według 

przykazań. 
Homilia podczas Mszy świętej na Jasnej 

Górze, 15.08.2017 
 

JULITA PRUS 

 

 

Pod koniec rządów na Rusi Władysław 
Opolczyk postanowił Cudowny Obraz 
przewieźć do rodzinnego Śląska, ale kiedy 
położono obraz na wozie, konie nie chciały 
ruszyć z miejsca. Dlatego też książę 
zobowiązał się, że jeśli zdoła przewieźć 
cudami i łaskami słynący obraz z Rusi, w po
dziękowaniu wybuduje dla niego kościół 
i tam go umieści. Tak też się stało. 9 sierpnia 
1382 r. Władysław Opolczyk sprowadził 
z Węgier eremicki zakon paulinów do nowo 
powstałego klasztoru na wzgórzu 
oddalonego wówczas ponad 2 km od 
Częstochowy, zwanego Jasną Górą. Obraz 
przybył 31 sierpnia 1384r. Paulini zmienili 
regułę i zajęli się opieką oraz obsługą coraz 
bardziej zwiększającą się liczbą pielgrzymów. 
Cudowny obraz od dawna był przedmiotem 
kultu. Świadczyły o tym liczne ślady po 
wbijanych do obrazu wotach. Klasztor 
jasnogórski stał się nie tylko miejscem 
pielgrzymek, ale i skarbcem cennych wotów. 
W Wielkim Tygodniu 1430 r. rabusie napadli 
na klasztor, nie znalazłszy kosztowności 
ograbili sam obraz, który wierni przystroili 
klejnotami, a także przebili w poprzek 
mieczem twarz Obrazu oraz połamali ramy. 
Rabusie zostali ukarani poprzez wtrącenie do 
więzienia, a w ciągu roku niemal wszyscy 
zginęli, dosięgła ich Boża ręka. W ciągu 4 lat 
na koszt króla Jagiełły Cudowny Obraz 
poddano rekonstrukcji, odmalowano 
i ozdobiono złotem i srebrem. 
W 1682 r. podczas kolejnej renowacji obrazu 
przytwierdzono na odwrotnej stronie 
Cudownego Wizerunku olejny obraz 
przedstawiający legendarne dzieje 
Cudownego Obrazu. Zatytułowany został 
„Mensa Mariana” stół Maryjny. „Mensa 
Mariana” został oddzielony od 
Jasnogórskiego Wizerunku w okresie między 
1925 a 1926 r. w czasie gruntownych 
konserwacji. 
Po wielu napadach na Jasną Górę paulini 
musieli pomyśleć o zabezpieczeniu Obrazu. 
Prowizoryczne fortyfikacje powstały 
w pierwszej połowie XVII w. za czasów króla 
Zygmunta III. Właściwą budowę murów 
obronnych rozpoczęto za czasów króla 
Władysława IV, który w 1638 r. przeznaczył 
na to odpowiedni fundusz. W ten sposób 
sanktuarium maryjne stało się fortecą, która 
przeszła swój chrzest bojowy podczas 
„potopu” szwedzkiego w 1655 r. Obroną 
kierował przeor klasztoru o. Kordecki. Po 40 
dniach oblężenia wojska odeszły spod Jasnej 
Góry. Atak na Jasną Górę uznano za obrazę 
uczuć religijnych, a udaną obronę przypisano 
wstawiennictwu Matki Najświętszej, 
sprawności załogi i wytrzymałości murów. Po 
tym zdarzeniu mury były jeszcze bardziej 
wzmacniane. 

W roku 1909 nieznani sprawcy ukradli 
z Jasnogórskiego Obrazu perłową sukienkę 
i dwie złote korony od papieża Klemensa X. 
Ówczesny papież św. Pius X podarował nowe 
korony. Ponowna koronacja odbyła się 
22 maja 1910 r. Natomiast 3 maja 1966 r. 
z racji Tysiąclecia Chrześcijaństwa ks. kard. 
Stefan Wyszyński wraz z ks. arcybiskupem 
Karolem Wojtyłą ukoronował Obraz nowymi 
koronami milenijnymi, jako wotum 
wdzięczności za obecność Maryi w dziejach 
narodu. 
Śluby lwowskie króla Jana Kazimierza 
zapoczątkowały zwyczaj ofiarowania się 
Matce Bożej i obierania jej za Patronkę. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
27 lipca 1920 r. podczas zagrożenia bytu 
narodowego, biskupi polscy wraz 
z kardynałami Dalbor i Kakowskim odnowili 
ślubowania na Jasnej Górze. W 1936 r. 
w Sanktuarium Jasnogórskim śluby złożyli 
studenci składając obietnicę, że będą żyć wg 
zasad bożych oraz co roku pielgrzymować na 
Jasną Górę. Wykonania tych zobowiązań nie 
przerwała wojna, w 1942 i 1943 r. podpisali 
tajny akt ślubowań, wśród nich był Karol 
Wojtyła. Tuż po zakończeniu II wojny 
światowej, w dramatycznym okresie 
ojczyzny  8 września 1946 r. na Jasnej Górze 
Prymas Polski kard. A. Hlond wraz z całym 
Episkopatem poświęcił Kościół w Polsce 
Niepokalanemu sercu Maryi. Nowy Prymas, 
Stefan Wyszyński 26 sierpnia 1956r. ponowił 
śluby lwowskie. Później była Wielka 
Nowenna, Peregrynacja kopii 
Jasnogórskiego Obrazu po wszystkich 
parafiach polskich.   
Najsłynniejszą i jedną z najstarszych 
pielgrzymek pieszych na Jasną Górę do Matki 
Bożej Częstochowskiej jest pielgrzymka 
warszawska. Wyruszyła ona po raz pierwszy 
z kościoła Św. Ducha w 1711 r. w intencji 
odwrócenia zarazy, jaka panowała w stolicy 
i odtąd corocznie (z przerwą podczas II wojny 
św.) jest organizowana. 
Do sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej od początku swojego 
istnienia przyciągało pielgrzymów. Obecnie 
należy obok Lourdes, Fatimy czy Guadelupe 
do największych centrów pielgrzymkowych 
na świecie. 

 



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. 

 

  

  

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,  
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata" Mt 28, 19-20 
Każdy chrześcijanin zna ten tekst. Słysząc go większość z nas widzi rzesze kapłanów 
posłanych przez Chrystusa do pracy. A przecież słowa te skierowane są do każdego 
ochrzczonego: do Ciebie i do mnie. Sobór Watykański II pochylił się nad rolą 
świeckich w życiu i nauczaniu Kościoła. Wynikiem tych prac jest Dekret 
o Apostolstwie świeckich, którego fragmenty postaram się przybliżyć 
DA 1. Święty Sobór chcąc spotęgować działalność apostolską Ludu Bożego, zwraca 
się z troską do wiernych świeckich(...) Nigdy bowiem nie może w Kościele zabraknąć 
apostolstwa świeckich, które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego. 
Nasze zaś czasy wymagają od ludzi świeckich nie mniejszej gorliwości; co więcej, 
dzisiejsze warunki żądają od nich o wiele intensywniejszego i szerzej zakrojonego 
apostolstwa. (...) Znakiem tej wielorakiej i naglącej potrzeby jest widoczne działanie 
Ducha Świętego, który coraz dobitniej uświadamia ludziom świeckim ich własną 
odpowiedzialność i pobudza ich wszędzie do służenia Chrystusowi i Kościołowi. 
Czy jestem gorliwym apostołem Chrystusa, czy może głoszenie Ewangelii 
zostawiam innym? 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 

Czy wiesz, czyje inicjały znajdują się na barokowej chrzcielnicy?  

W lewej nawie kościoła, w półkoliście sklepionej wnęce, 
znajduje się XVII-wieczna barokowa chrzcielnica z czarnego 
marmuru. Posiada puklowaną czaszę opartą na 
kwadratowym, poszerzonym u dołu, trzonie. W czaszy 
chrzcielnicy znajduje się miedziana misa przykryta od góry 
drewnianą, ośmiopolową pokrywą z płaskorzeźbionym 
ornamentem. Na trzonie chrzcielnicy wyryty jest herb 
Półkozic oraz wokół niego litery A W D P G, które są 
inicjałami imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji 
fundatora. Był nim Andreas Wilski Decanus Praepositus 
Grodecensis. Ks. Andrzej Wilski, pieczętując się herbem 
Półkozic, był proboszczem grójeckiej parafii w latach 1638-
1662. Kiedy w połowie XVII w. sprowadzono do kościoła 
chrzcielnicę barokową, chrzcielnica gotycka z 1482 r. 
została przeniesiona w pobliże kruchty i stała się 
kropielnicą. W 2011 r. chrzcielnica barokowa została 
gruntownie odrestaurowana. Zamocowano wówczas nad 
pokrywą metalowy wysięgnik z siłownikiem oraz Gołębicę 
z rozwiniętymi skrzydłami – symbol Ducha Świętego. 

opr. Rafał Nowicki 
 

 W sobotę 24 czerwca odbyła się 
autokarowa pielgrzymka w Góry 
Świętokrzyskie. Pierwszym punktem był 
Klasztor Sióstr Bernardynek i kościół św. 
Katarzyny. Następnie udaliśmy się na 
Święty Krzyż, gdzie znajduje się klasztor 
Benedyktynów. Na Świętym Krzyżu 
uczestniczyliśmy we Mszy Św. oraz 
zwiedziliśmy klasztor, nad którym dziś 
opiekę sprawują Ojcowie Misjonarze 
Oblaci Maryi Niepokalanej. Ostatnim 
punktem naszej pielgrzymki było opactwo 
Cystersów w Wąchocku. Romański kościół 
z XIII wieku, zachowany romański 
kapitularz, gotyckie elementy kościoła oraz 
barokowe wnętrze z XVII to tylko nieliczne 
zabytki, które można podziwiać 
w Wąchocku.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 W dniu 26.06.2017 dzieci ze scholi wybrały 
się pod opieką ks. Pawła na wycieczkę do 
JuraPark w  Bałtowie. Dzieci miały okazje 
poznać historię dinozaurów i epok, 
w których żyły wymarłe gady. Był też czas 
na skorzystanie z rozrywek parku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zgodnie z wieloletnią tradycją dnia 
15 sierpnia 2017 roku, w święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
wyruszyła po raz osiemnasty spod kościoła 
św. Mikołaja piesza pielgrzymka do 
Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej, 
Pani Ziemi Grójeckiej – Pocieszycielki 
Strapionych. Pielgrzymkę poprowadził 
ks. proboszcz Zbigniew Suchecki. 
W pielgrzymce uczestniczyło ok. 600 
pątników. W trakcie pielgrzymki odbyła się 
krótka konferencja ks. proboszcza 
o Fatimie. Przed Sanktuarium pątnicy 
zostali powitani przez ks. proboszcza 
Andrzeja Juńczyka. O godz. 12:00 sumę 
odpustową przy ołtarzu polowym odprawił 
ojciec Paweł Krupa, dominikanin. Po Mszy 
Świętej odbyła się procesja z Najświętszym 
Sakramentem. 

PIÓREM KRONIKARZA        

http://mikolaj.grojec.eu/images/rocketlauncher/pages/2017/sw_krzyz/DSC_0080.JPG
http://mikolaj.grojec.eu/images/rocketlauncher/pages/2017/sw_krzyz/DSC_0107.JPG


 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 9.00
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, 19:00
Opiekun: ks. Paweł

WOLONTARIAT - ADOPTUJ 
DZIADKA
2. czwartek m-ca po Mszy 
św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil
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MAMY NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII! 
Zajrzyj: http://mikolaj.grojec.eu  
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