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1 PAŹDZIERNIKA
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów.
Przypowieść o dwóch synach

Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę,
panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później
jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście.
Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się,
żeby mu uwierzyć».

15 X

Ks. Paweł Kulpiński
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XXIX Niedziela Zwykła

Jakże łatwo jest zaangażować się w
teoretyczne debaty, ze szkodą dla tego,
co naprawdę ważne. My, podobnie jak
faryzeusze, możemy uwikłać się w
drobiazgowe dyskusje intelektualne,
zamiast przyjąć po prostu Jezusa i Jego
życiodajną Ewangelię. Bardzo łatwo
jest, na przykład, zastanawiać się
godzinami nad tym, jak to możliwe, że
w Eucharystii otrzymujemy prawdziwe
Ciało i Krew Chrystusa, a zaniedbać
przyjmowanie tego cudownego daru,
swoim pokornym i wdzięcznym
sercem. Gdy jednak oddajemy Bogu to,
co do Niego należy, czyli naszą wiarę,
ufność i dziękczynienie –to zostajemy w
cudowny sposób nakarmieni i
umocnieni w Eucharystii. Chociaż nigdy
nie będziemy w stanie zrozumieć jej do
końca naszym intelektem.
Nieskończona jest miłość
i hojność Boga. On oddaje
nam się cały
w Eucharystii.
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Ks. Mariusz Miodek
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święto św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza

XXX Niedziela Zwykła

Mt 22, 34-40

Ludzie zapraszają na wesele osoby
bliskie i ważne dla siebie. Chcą
z nimi dzielić najważniejsze
momenty życia. Bóg kocha
każdego bez wyjątku. Zaprasza
nas na ucztę weselną swojego
Syna. Radość tej uczty to radość
ze zwycięstwa Jezusa nad
grzechem i śmiercią i z Przymierza
między Bogiem a ludźmi, które
powstało przez Krew Jego Syna.
Nikt i nic go nie złamie. Tylko
człowiek lekkomyślny je odrzuca,
bo nie zna miłości Boga i nie chce
jej poznać. Woli zajmować się
polem i krowami. Kiedyś nie
zostanie mu z tego nic. Ty przyjmij
Jego zaproszenie. Spotykaj się
z Nim na modlitwie i na
Eucharystii. Uciesz Jego Serce.
Inne sprawy zaczekają,
nie martw się o to.

Mt 22, 15-21
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W Starym Testamencie Izrael był porównywany do winnicy, a Bóg do gospodarza, który
ją uprawia. Jak każdy bystry gospodarz
spodziewa się owoców. Tymczasem ich nie
ma (albo są cierpkie). Dlatego podejmuje
starania, by zaczęła przynosić owoce albo
decyduje, że przestaje się o nią troszczyć. Do
tego obrazu nawiązuje w swojej przypowieści
Jezus. Słuchacze doskonale go zrozumieli
(faryzeusze, słuchając Jego przypowieści,
poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go
pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ
miały Go za proroka). Jezus jest kamieniem,
który odrzucili budujący. Czyli przywódcy
Izraela, troszczący się o jego wierność Bogu,
którzy skazali Jezusa na śmierć. On jednak stał
się kamieniem, który dał początek
nowej budowli, nowej
winnicy Kościołowi.
Ks. Kamil Falkowski

Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10;
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Mt 21, 33-43

Nie reklama, ale czyny? Nie piękne słowa, ale
praktyka. Ewangeliadzisiejszej niedzieli
przedstawia trzy twierdzenia: PierwszeMożna się zmienić, nawrócić. To jest
fundamentalna treść nauczania Chrystusa.
Drugie -Liczy się nie to, co się mówi, lecz to co
się czyni. Nie ma nic bardziej przeciwnego
Ewangelii jak wiara bez praktyki. To właśnie
praktyka potwierdza wiarę. Takie twierdzenia
jak „jestem wierzący, ale niepraktykujący”
często wypowiadamy, jednak one
odkrywają naszą „letniość” i lenistwo wobec
Boga. Mówimy Bogu „tak”, ale czynom w
stosunku do Boga „nie”. Tak postawa jest
zupełnie przeciwnaEwangelii. Trzecie Konkretna praktyka wynikająca z wiary.
Nie chodzi o piękne słowa, ale
o wypełnianie zasad
wiary, o realne
czyny.
Ks. Zbigniew Suchecki
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KALENDARZ LITURGICZNY:

„Nie czyń drugiemu tego, co tobie
niemiłe.” To powiedzenie
słyszymy od dziecka. I niby to
takie oczywiste, takie proste do
wykonania. „Przecież to logiczne”
– powiedzą niektórzy. Proste,
oczywiste, logiczne – ale jednak
jak łatwo jest nam o tym
zapomnieć gdy potykając się
o kamyczek egoizmu padamy na
twarde podłoże naszej grzesznej
natury. Co poszło nie tak?
Przecież to najważniejsze
przykazanie miało być proste!
Miało być, i jest! Warunek jest
w zasadzie tylko jeden. Dobrze
ułożona kolejność – ta, którą
czytamy w dzisiejszej Ewangelii.
Kochaj Boga – to pierwsze. Bo
czerpiąc z Miłości przez duże „M”,
z miłością idziemy do drugiego.
I wtedy nie ma miejsca
na egoizm, ale na
naszego
bliźniego.
Kl. Tomasz Barański
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KATARZYNA SZCZYGIELSKA

Rok 2017 jest wyjątkowy, jeśli chodzi
o rocznice związane z Maryją. Dopiero co
mieliśmy 300-lecie koronacji Ikony
Jasnogórskiej, trwa także wspaniały
jubileusz 100 lecia objawień w Fatimie.
Jest jeszcze jedna wspaniała rocznica:
140 lat temu Maryja objawiła się
w Gietrzwałdzie. Są to jedyne objawienia
Maryjne w Polsce, które zostały uznane
przez Kościół. Źródłem mojej inspiracji
do poniższego tekstu jest książka
Grzegorza Kasjaniuka pt: "Gietrzwałd.
160 objawień dla Polski i Polaków na
trudne czasy", którą z całego serca
polecam.
Jeśli zajrzymy na oficjalną stronę
Sanktuarium, dowiemy się, że "akt
lokacyjny osadzie wydała 19 maja 1352
roku Warmińska Kapituła Katedralna."
Początkowo postawiono tu drewnianą
kaplicę. Prawdopodobnie w tym samym
czasie utworzono parafię. Wszystko
jednak zostało zniszczone w czasie wojny
polsko-krzyżackiej w latach 1410 - 1414.
W XV wieku postawiono jednonawowy
gotycki kościół, który przez wieki był
przebudowywany aż do obecnej postaci.
2
lutego
1970
roku
kościół
w Gietrzwałdzie otrzymał tytuł bazyliki
mniejszej na mocy bulli Pawła VI.
W ołtarzu głównym bazyliki znajduje
się obraz Matki Bożej, przedstawiający
Madonnę okrytą ciemnoniebieskim
płaszczem, trzymającą na lewej ręce
Dzieciątko Jezus ubrane w długą,
czerwoną suknię. W górnej części
obrazu, na podtrzymywanej przez dwóch
aniołów wstędze, znajduje się napis Ave
Regina
Caelorum,
ave
Domina
Angelorum: Bądź pozdrowiona Królowo
Nieba, bądź pozdrowiona Pani Aniołów.
W XIX wieku Gietrzwałd znajduje się pod
zaborem pruskim. Mieszkańcy to
w większości katolicy, przesiedleni tu
w wyniku
zawirowań
historii
z Mazowsza. Obecność na tych ziemiach
Polaków, katolików - to niewątpliwa
zasługa Matki Bożej.
W czasie objawień proboszczem
parafii w Gietrzwałdzie był Niemiec
Augustyn
Weischel,
pochodzący
z terenów mazurskich. Niezbyt dobrze

mówił po polsku, ale przez wiernych mu
powierzonych był bardzo szanowany
i odznaczał się wielką pobożnością
i rozwagą. W takiej oto sytuacji w dniu
27 czerwca 1877 roku trzynastoletniej
dziewczynce
Justynie
Szafryńskiej
ukazała się Matka Boża. Dziewczynka
zdała właśnie egzamin przed I Komunią
świętą i wyspowiadała się. Wracając
wieczorem z mamą do domu w Nowym
Młynie, usłyszawszy dzwon wzywający
o 21.00 na Anioł Pański, zatrzymała się,
by oddać cześć Niebieskiej Panience.
I wtedy właśnie na klonie, który rósł
nieopodal kościoła, ujrzała coś dziwnego,
piękne światło. Następnie ujrzała Śliczną
Panią w otoczeniu Aniołów. Na miejsce
objawienia
dotarł
także
ksiądz
proboszcz.
I tak się zaczęło. Już następnego dnia
do pierwszej wizjonerki dołączyła druga:
dwunastoletnia Barbara Samulowska
z Woryt. Matka Boża objawiała się
każdego dnia, czasem nawet 3 razy
dziennie. Dziewczynki zadawały jej różne
pytania, a ona z matczyną czułością na
nie odpowiadała. Wart podkreślenia jest
fakt, że Maryja mówiła po polsku.
W czasie, kiedy było to surowo
zabronione, dodawała otuchy i rozniecał
nadzieję na odzyskanie przez Polskę
wolności. Niektórzy nazywają te
objawienia "wywiadem" z Maryją.
Objawienia trwały do 16 września 1877
roku. Maryja potwierdziła, że jest
Najświętszą Maryją Panną Niepokalanie
Poczętą i zażądała, aby ludzie codziennie
odmawiali różaniec. Pobłogosławiła też
cudowne źródełko, którego woda
dawała odtąd zdrowie ciała wszystkim,
którzy zaufali Bogu. Pobłogosławiła też
płótno dla pomocy cierpiącym, a także
figurę postawioną według jej życzenia.
Wiele razy mówiła o potędze modlitwy
i nawoływała do gorliwości. "Nie smućcie
się, bo ja zawsze u was będę." - te słowa
Maryi dają nam pewność, że jest Ona
i dziś w Gietrzwałdzie, błogosławi nam,
pomaga chorym i cierpiącym, leczy dusze
i ciała.
Co się stało z małymi wizjonerkami?
Ich spotkania z Maryją nie spodobały się
władzom świeckim. Na drogach do
Gietrzwałdu ustawiono żandarmów,
którzy zawracali pielgrzymów, karano
tych,
którzy
chcieli
odwiedzić
sanktuarium i nabrać wody z cudownego

PAPIEŻ FRANCISZEK
Niech przebaczenie Boga otwiera nas, byśmy
przebaczali braciom. Ojciec Niebieski jest pełen
miłości i pragnie ją nam zaoferować, ale nie
może tego uczynić, jeśli zamkniemy nasze serca
na miłość innych ludzi.

źródełka. Mimo to wokół kościoła
gromadziły się wielotysięczne tłumy,
będące solą w oku zaborców. Ksiądz
proboszcz w porozumieniu z biskupem
warmińskim
zatroszczył
się
o bezpieczeństwo wizjonerek i umieścił
je w klasztorze szarytek w Lidzbarku
Warmińskim. Sama Maryja wyraziła
wolę, aby dziewczynki wstąpiły do
klasztoru, a na razie były tam bezpieczne
i mogły się uczyć.
W setną rocznicę objawień Kościół
oficjalnie potwierdził ich prawdziwość.
Sanktuarium rozwija się i ciągle
przyjmuje pielgrzymów. Postawiono
piękną Drogę Krzyżową, wybudowano
Dom Pielgrzyma, zadbano o źródełko
i plac wokół niego. Nie jest to miejsce tak
uczęszczane jak Fatima czy Lourdes, ale
panująca tam cisza, bliskość przyrody,
przestrzeń pozwalają zapomnieć na
chwilę o pędzącym świecie i przytulić się
do Matki. Tak jak było dawniej, dziś też
nikogo nie dziwią cuda, których
dokonuje Maryja. Są one owocem wiary
i zaufania. Niemal namacalnie czuć tu Jej
obecność. Przecież obiecała... Jeśli życie
dokuczy, nie można odnaleźć i zrozumieć
sensu wydarzeń - dobrze przyjść do
Matki, podziękować za wszystko i prosić
o więcej. Ona zawsze nas wysłucha.

KARD. KAZIMIERZ NYCZ
Priorytet kapłana? Troska o zbawienie ludzi
poprzez głoszenie Słowa, sprawowanie
sakramentów i czynienie miłości.
Wszystko inne jest dodatkiem.

rozważania przed Anioł Pański homilia do rumuńskiego duchowieństwa, 2017 r.

W Kościele jest miejsce dla każdego.
Duch Święty "wionie tam, gdzie chce" (J 3,8) i wybiera sobie sam głosicieli Ewangelii,
obdarzając ich różnymi darami. Chrześcijanin powinien te dary wykorzystywać dla
swego zbawienia i dobra całej wspólnoty.
DA 4. (...)Stan małżeński i rodzinny, bezżenność lub wdowieństwo, sytuacja
chorobowa, działalność zawodowa i społeczna winny wyciskać na tej duchowości
świeckich swoiste znamię. Niech więc świeccy nieustannie rozwijają otrzymane
przymioty i zdolności odpowiadające owym warunkom życia i niech używają
właściwych sobie darów, otrzymanych od Ducha Świętego.(...)
Niech również cenią sobie wysoko kwalifikacje zawodowe, zmysł rodzinny
i obywatelski oraz cnoty odnoszące się do życia społecznego, jak: uczciwość, poczucie
sprawiedliwości, szczerość, uprzejmość, siłę ducha, bez których nie może się utrzymać
życie prawdziwie chrześcijańskie.
Doskonałym wzorem takiego życia duchowego i apostolskiego jest Najświętsza Maryja
Panna, (...) Niech wszyscy z wielką pobożnością oddają jej cześć i niech powierzają jej
macierzyńskiej opiece swoje życie i apostolstwo.
Czy ja dobrze wykorzystuję swoje talenty i uzdolnienia? Czy moja wspólnota z nich
korzysta? A może wolę je zatrzymać dla siebie lub jedynie czerpać z nich korzyści
materialne?
opr. Katarzyna Szczygielska

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej
Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę
różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbała, by się stała moją
codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie
się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą,
hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem
i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania
obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia
wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola
i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami
Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj
mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi
los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie
pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie
owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii
doświadczenia otwiera przede mną blask
zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie
będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski,
które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie
i dla braci moich w Chrystusie.
Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie
wszystkich ludzi!!! Amen.

Renata Nyrka
PIÓREM KRONIKARZA
 W dniu 09.09.2017 odbyła się
autokarowa
pielgrzymka
do
Sandomierza.
Pielgrzymi
wraz
z ks. proboszczem
Zbigniewem
Sucheckim zwiedzili najpierw zamek
w
Baranowie
Sandomierskim.
Następnie udali się do Sandomierza,
gdzie w kościele seminaryjnym
diecezji sandomierskiej, uczestniczyli
w Mszy Św. Po Mszy udali się na
Stare Miasto. Ostatnim punktem
pielgrzymki był Zamek Krzyżtopór.
 Dnia 16.09.17 dzieci z naszej Parafii
wraz z opiekunami udały się do
Przasnysza i Rostkowa - miejsca
Chrztu św. Stanisława Kostki,
patrona dzieci i młodzieży. Przed
Kościołem farnym w Przasnyszu
rozpoczęła
się
piesza
cześć
pielgrzymki. Dzieci po 1,5 godzinnym
marszu przeszły przez Bramę im.
Stanisława Kostki w Rostkowie oraz
wzięły udział w Eucharystii, której
przewodniczył Biskup Mirosław
Milewski. Mali pielgrzymi zmęczeni,
ale szczęśliwi wrócili do Grójca.
 W dniach 8-9.09.2017 odbył się
Open'er duszpasterstwa młodzieży
MAGIS. Młodzież wraz z opiekunem
Ks. Kamilem Falkowskim miała
okazję do zaplanowania nowego
sezonu. Był również czas na
modlitwę i integrację.

Czy wiesz, co ujawniły badania archeologiczne przeprowadzone na
terenie naszego kościoła?

Z Ksiąg Parafialnych:

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI:
1. Dorota Wyrzykowska,
W dniach 25.06.-17.07.1976 r zostały przeprowadzone badania archeologiczne na wzgórzu kościelnym i w 2. Maja Syczewska
okolicy. Podczas badań wykonano trzynaście wykopów sondażowych w różnych miejscach w pobliżu 3, Amelia Krawczyk,
kościoła. W bezpośrednim sąsiedztwie murów świątyni wykonano dwa wykopy: przy apsydzie i północnej 4. Laura Krawczyk
ścianie kościoła. Pod warstwą ziemi odkryto liczne szkielety ludzkie świadczące o istnieniu tu 5. Barbara Kowalczyk, 6. Maja Dorocińska,
średniowiecznego cmentarza. Przy szkieletach znaleziono medaliki religijne, pierścionek, brązową obrączkę, 7. Michalina Sadowska, 8. Pola Przychodzień
guziki rogowe, różaniec i fragmenty naczyń ceramicznych. Tylko w kilku przypadkach stwierdzono ślady
trumny. Z uwagi na sposób ułożenia rąk zmarłych i odnalezione przedmioty przypuszcza się, że początek 9. Katarzyna Łubińska, 10. Jan Otulak,
cmentarza przykościelnego przypada na wiek XIII, przy czym założono go w części wschodniej wzgórza, skąd 11. Szymon Bielecki, 12. Antoni Komorowski,
rozprzestrzenił się ku zachodowi. Groby przy ścianie północnej kościoła wydają się być młodsze od grobów 13. Anna Elżbieta Oleniacz
przy apsydzie. Wskazują na to m.in. ułożenie rąk zmarłych (na brzuchu) oraz obecność różańca i fragmentów SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
naczyń zawartych w wykopach grobowych. Pozostałością cmentarza przykościelnego jest tablica nagrobna, 1. Karolina Noremberg
wmurowana w ścianę południową kościoła, pod zegarem słonecznym. Upamiętnia ona Teodozję i Mariusz Odziemski
Raczyńską urodzoną w 1797, a zmarłą w 1817r. Był to częsty zwyczaj praktykowany w kościele – stare, 2. Izabela Skiba
zapomniane tablice nagrobne wmurowywano w elewację kościoła, aby przypominały o dawnych i Michał Chmielewski
nekropoliach otaczających świątynie. W trakcie badań archeologicznych, przy północnej ścianie kościoła, 3. Aleksandra Jańczak i Grzegorz Romanowski
znaleziono kamienny fundament niezidentyfikowanego budynku z około XVI wieku. Prawdopodobnie mógł 4. Zuzanna Lichosik i Hubert Szaławiński
on stanowić aneks do kościoła, analogiczny do zachowanego dziś tzw. skarbca przy zakrystii. Odkryto
również fragmenty ceramicznej posadzki dawnegoopr.
kościoła
romańskiego
z 1134 r, który znajdował się na ODESZLI DO DOMU OJCA:
Julita
Prus
miejscu obecnego kościoła gotyckiego. W górnych partiach wykopu występowało dużo gruzu ceglanego. 1. Aniceta Lubowska
Być może jest to cegła rozbiórkowa z zachodniej wieży kościoła, która została rozebrana w 1833 r. Zebrane 2. Alina Szymańska
materiały archeologiczne potwierdziły obecność na wzgórzu kościelnym osadnictwa starożytnego u schyłku 3. Norbert Olak
XII wieku. Nie znaleziono jednak śladów umocnień obronnych wokół wzgórza kościelnego, co może 4. Andrzej Hetnarowicz
świadczyć, że nie tu mieścił się gród.
opr. Rafał Nowicki 5. Władysław Januszek
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KANCELARIA CZYNNA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
8.30 - 10.00
16.00 - 17.30

MSZE ŚWIĘTE

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE Z PROCESJĄ

13 X

po Mszy św. wieczornej

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, 9.00
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
- 2. piątek m-ca, po Mszy
św. wieczornej
Opiekun: ks. Mariusz

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

RÓŻANIEC RODZICÓW
Opiekun: ks. Paweł

SCHOLA DZIECIĘCA

KORONKA DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
piątek - godz. 18.00
WYPOMINKI ROCZNE
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI
Każdy I poniedziałek miesiąca PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO
godz. 17.00 – wypominki
I KOMUNII ŚWIĘTEJ, godz. 19.00
godz. 18.00 – Msza św.
MSZA ŚW.
O BEATYFIKACJĘ
KS. PIOTRA SKARGI
27. dzień każdego m-ca
– godz. 18.00

- piątek, 18:00
Opiekun: ks. Paweł

17 X

REDAKCJA

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

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

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

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

MAMY NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII!
Zajrzyj: http://mikolaj.grojec.eu 

Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu

Kontakt do redakcji:
nicolaus.grojec@gmail.com

DRUK
GAZETY

Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów .

ZAPROSZENIA: na chrzest, komunię, ślub. Grójec, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl

