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Zapowiedź męki i zmartwychwstania

KALENDARZ
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za
stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy
LITURGICZNY:
sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety
bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd
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i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano:
Ur. św. Józefa,
«Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
Oblubieńca NMP
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie
rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na
nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu
i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił.
Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam
bowiem wiedział, co jest w człowieku.
Co ma się dokonać w nas podczas Wielkiego Postu? Odpowiedź daje nam dzisiejsza Ewangelia. Chrystus wprowadza
ład do świątyni Bożej. Jest to obraz tego, czego dokonuje On w naszym wnętrzu. Wielki Post, to czas wewnętrznej
przemiany. Mocą Bożej łaski dokonuje się nasze nawrócenie. Najdziwniejsze jest to, że ta wielka moc nie jest
przemocą. Dlatego wydaje się być głupstwem dla tych, którzy polegają na własnych siłach. Jest mądrością najwyższą,
gdyż wybiega w przyszłość, która jest wiecznością. Jednak dla ludzi przebiegłych jest zgorszeniem, ponieważ oni cenią
to, co przynosi im korzyść. Jest to jednak największa moc, jest to najwyższa mądrość, gdyż opiera się na miłości Boga.
Najprostszą drogą miłości i życia jest droga Bożych przykazań,
na którą z pokorą wracamy.
Ks. Zbigniew Suchecki
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Ks. Paweł Kulpiński
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Obumieranie jest dla nas trudnym
tematem. Raczej dążymy do życia niż
do śmierci. Obumieranie jest jednak
naturalnym źródłem nowego życia.
Dziś spójrzmy na rodzinę. Wymaga od
małżonków wielu wyrzeczeń
i wysiłków. Rodzina zmusza do
rezygnacji z siebie ale w zamian pozwala
cieszyć się życiem dzielonym i
dawanym. Rodzice potrafią oddawać
życie dla swoich dzieci a te dla swoich
rodziców. To doświadczenie pozwala
poznać tajemnicę obumierania, by
mogło rozwinąć się życie. Jezus mówi
o tym w kontekście królestwa Bożego.
Człowiek odrzucający niebo, nie
osiągnie niczego poza tym co ziemskie
i… skazane na śmierć w procesie
przemijania od którego wolne jest
niebo.

Iż 50, 4-7; Flp 2, 6-11;

11 III

V Niedziela Wielkiego Postu

J 12, 20-33

Czy nie jest tak, że gdy grzeszymy –
wstydzimy się tego, boimy się, żeby
nie wyszło na jaw, a często wręcz
przyzwyczajamy się do półmroku?
Narkoman i bezdomny spotkany na
Centralnym – on wie, że dobrze jest
mieć dobrą rodzinę i piękny dom,
wie, że powinien wyjść stąd, iść do
lekarza albo do kogoś z rodziny, żeby
mu pożyczył pieniądze na nowe
ciuchy. Ale wcale nie wychodzi.
Nienawidzi światła, nie chce
wychodzić na zewnątrz, żeby go nie
potępiono – żeby nie potępiono jego
uczynków. W świetle wszystko
dobrze widać. Widać prawdę. Nie
idzie do światła ze strachu. Kto
spełnia wymagania prawdy, zbliża się
do światła, aby się okazało, że jego
uczynki są dokonane w Bogu.
Ewangelia mówi, że ofertą,
z którą przychodzi Bóg j
est Życie. Życie
w obfitości.
Tęsknisz?
Ks. Kamil Falkowski
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„A zasłonaprzybytkurozdarłasięna
dwoje,z góryna dół”. Przezrozerwanie
tej zasłonyBógoznajmiłz mocą,żebariera
pomiędzyNim a Jegoludem została
obalona.Ta zasłonaświątynna,
oddzielającaludodobecnościi świętości
Boga,symbolizujegęstązasłonęgrzechui
winy,dzielącąnasod naszegoStwórcy.
Jednakwraz ześmierciąJezusata zasłona
rozdarłasięod górydo dołu. Drogado
niebazostałaotwarta,a życieBożei Boża
miłośćpopłynęłyswobodniedokażdegoz
nas. Teraz już wszyscymożemyusłyszeć
głos Bogai osobiściedoświadczyćJego
obecności.Jezusumarłpo to, byśmymogli
oglądaćJegochwałęi napełniaćsięJego
miłością.W tym tygodniuniepogrążajmy
się w smutku,aleotwierajmynaszeserca
dla Jezusa.Niebądźmyponurzy,leczpełni
nadziei.TylkoJezusmożeusunąćwszelkie
przeszkody,któreprzeszkadzająnam
wpatrywaćsięw Jegojasnośći
przemieniaćnaJego
podobieństwo.
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Ks. Mariusz Miodek

KATARZYNA SZCZYGIELSKA

Owocem zaś ducha
jest: miłość, radość,
pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność,
opanowanie.
(Gal 5, 22-23.)
Co za czasy - mówimy często człowiek w wiecznym biegu, ciągle się
gdzieś spieszy. Dlaczego tak jest, dlaczego
nasze życie jest takie niespokojne? Może
spróbujmy się nad tym zastanowić
i poszukać przyczyny tego stanu rzeczy.
Nasze ciało jest świątynią Ducha
Świętego. Udziela On nam hojnie swych
darów, a my nie możemy dostrzec ich
owoców w swoim życiu. Bóg stworzył
nas jako istoty wolne, myślące i zdolne do
miłości. Jednak nikogo nie uszczęśliwia
na siłę. To trochę tak jak z częstowaniem
gości: możemy zachęcać, zachwalać,
zapewniać, że wszystko swojej roboty
i dużo pracy kosztowało; jeśli ktoś nie
chce - to się nie poczęstuje. I jego
podniebienie nie zazna obiecywanej
rozkoszy.
Żeby dostrzec owoc działania Ducha musimy podjąć z Nim współpracę.
Otworzyć się na Jego działanie. Tylko
zjednoczenie z Chrystusem pozwala na
wydawanie dobrych owoców. A zatem
spójrzmy na swoje życie: jak często
korzystam z sakramentu Eucharystii?
Kiedy ostatnio byłem u spowiedzi? Czy
nasłuchuję głosu Boga w swoim
sumieniu? A może wręcz przeciwnie:
wiem, że postępuję źle i zagłuszam
sumienie
telewizorem,
radiem,
komputerem itp?
Niektórzy próbują innych metod:
medytacja, joga, treningi personalne. To
one mają zapewnić spokój wewnętrzny,
dystans do spraw codziennych,
opanowanie w trudnych sytuacjach. Ale
czy to dobra droga?

Efekty mogą być, ale raczej
tymczasowe. Prawdziwy pokój,
opanowanie, cierpliwość da tylko
spojrzenie w wieczność. Jedynie
człowiek
świadomy
swej
nieśmiertelności, a jednocześnie
znikomości ziemskiego życia,
umie z łagodnością uśmiechnąć
się wobec trudnej sytuacji,
dotrzymać danego słowa, choć to
dla niego niekorzystne czy
z opanowaniem patrzeć na
brawurę innych. Jeśli dobrze się
przyjrzymy owocom Ducha, to
rodzi się w nas pewna
sprzeczność. Któż nie chciałby
miłości w swoim życiu?
Ale dużo łatwiej siać nienawiść: ona
przychodzi bez wysiłku. "Warczenie" na
kierowcę w samochodzie obok,
wpychanie się bez kolejki czy
wykorzystywanie słabości innych. Nic
nie kosztuje, a same korzyści: jestem
pierwszy, lepszy, głośniej krzyczę, mam
rację. Każdy ceni sobie uprzejmość najlepiej innych wobec mnie. Ale
wszyscy wiemy, że uprzejmemu
wszędzie schodzi się dłużej, bo musi się
wykazać cierpliwością. I znowu: kiedy
wchodzę z krzykiem i awanturą,
wszyscy schodzą mi z drogi. Hmmm...
Tylko
czy
ciągle
jestem
chrześcijaninem?
Owoce, które Duch Święty w nas
sprawi, nie są w dzisiejszym świecie
zbyt popularne. Musimy najpierw
odpowiedzieć sobie na pytanie czy ja
ich chcę? Jeśli tak to najwyższy czas na
podjęcie współpracy.
Każdy wie i nie trzeba być do tego
wytrawnym ogrodnikiem, że aby mieć
piękne jabłka, nie wystarczy wsadzić
drzewko do ziemi i przyjść po trzech
latach po zbiory. Drzewko wymaga
pielęgnacji. Nawet jeśli na owoce jest
za wcześnie - nie można go
zaniedbywać, bo później też ich nie
wyda. Jeśli więc chcemy się cieszyć
owocami
Ducha,
zacznijmy
pielęgnować Jego dary. Otwórzmy się
i pozwólmy Mu działać.

PAPIEŻ FRANCISZEK
Potrzebujecie poczucia, że ktoś
naprawdę w was wierzy: wiedzcie, że
Papież wam ufa, że Kościół wam ufa.
Franciszek w opublikowanym orędziu
na 33. Światowy Dzień Młodzieży.
Będzie on obchodzony w diecezjach na
całym świecie w Niedzielę Palmową.

Recenzja filmu „Mocna kawa
wcale nie jest taka zła”
Jest to film z 2014 r. w reżyserii
Aleksandra Pietrzaka. Głównymi
bohaterami są Jacek, w którego
wcielił się Marian Dziędziel, Łukasz
- w jego roli Mecwaldowski
i w postać
Wandy
Dorota
Pomykała.
Film opowiada o stosunkach
między ojcem a synem. Od 18 lat
się nie widzieli a mimo to nie
umieją się pojednać. Na szczęście
z pomocą przychodzi im Wanda
i pewien chłopczyk, który jak się
okazuje jest bity.

Jest to film krótki, ponieważ
trwa tylko 48 minut a do tego ma
mało bohaterów, a jednak
przedstawia
nam
problemy
współczesne, znane niektórym
z własnego doświadczenia. Bardzo
dobrze pokazuje jak to między
ojcem a synem może być niezgoda,
która tak szybko nie znika. Film
pokazuje, że kłótnia między
pokoleniami jest możliwa do
rozwiązania tylko wtedy, gdy obie
strony będą tego chciały i zdadzą
sobie sprawę, że wina leży po obu
stronach a nie tylko po przeciwnej.
Jest to film godny polecenia.
Swoim przekazem zaciekawi wielu
ludzi i może pomoże niektórym
rozwiązać ich własne problemy.
Uczennica LO im. Piotra Skargi

KARD. KAZIMIERZ NYCZ
Otwartość i ortodoksja – tak. Pytanie brzmi nie czy tak
ma być, ale jak to w praktyce osiągnąć, żeby otwartość
nie była naiwnością, próbą pertraktowania i ugody z tym
światem za wszelką cenę? A z drugiej strony, żeby
ortodoksja była przekazywana w sposób zrozumiały
i otwierający się na dzisiejszego człowieka i świat
Kard. Kazimierz Nycz, homilia z okazji 60-lecia „Więzi”,
19.02.2018

Ks. Kamil Falkowski

Co znaczy być chrześcijaninem we współczesnym świecie?
Czy jestem nim tylko w budynku kościoła? Czy głoszenie Ewangelii to także moja sprawa?
DA 15. Świeccy mogą prowadzić działalność apostolską bądź to indywidualnie, bądź
zrzeszeni w różnych wspólnotach lub stowarzyszeniach.
DA 16. Apostolstwo indywidualne, którego przeobfitym źródłem jest życie prawdziwie
chrześcijańskie (por. J 4,14), stanowi początek i warunek wszelkiego apostolstwa świeckich
(...) i nie można go niczym zastąpić.(...)
Szczególną formą apostolstwa indywidualnego, a w naszych czasach również
najwłaściwszym znakiem ukazującym Chrystusa żyjącego w swoich wiernych, jest
świadectwo całego życia świeckiego, płynącego z wiary, nadziei i miłości. Natomiast przez
apostolstwo słowa, które w pewnych okolicznościach jest bezwzględnie konieczne, głoszą
świeccy Chrystusa, wyjaśniają i szerzą Jego naukę, każdy stosownie do swych warunków
i znajomości rzeczy, a przy tym i sami wiernie ją wyznają.(…)
Niech wszyscy pamiętają, że przez kult publiczny i modlitwę, pokutę i dobrowolne
przyjmowanie trudów oraz utrapień, przez które upodabniają się do cierpiącego
Chrystusa (2 Kor 4,10; Kol 1,24), mogą dotrzeć do wszystkich ludzi i przyczynić się do
zbawienia całego świata.
Katarzyna
Szczygielska
Każdy mój dzień, od rana do wieczora, ma być świadectwemopr.
miłości
Boga i bliźniego.
Wtedy
będę mógł powiedzieć z czystym sumieniem : "Jestem chrześcijaninem!"

MODLITWA O SIEDEM DARÓW
DUCHA ŚWIĘTEGO

PIÓREM KRONIKARZA

 Zakończyliśmy w Parafii wizytę
duszpasterską, zwaną kolędą.
Zapukaliśmy do 4629 mieszkań, zostaliśmy
przyjęci przez 2942 rodziny, co stanowi
63% mieszkańców parafii. Tym, którzy nas
przyjęli, dziękujemy za życzliwość, wspólną
modlitwę, gotowość do rozmowy i za
złożone ofiary na kościół. Ofiary zostaną
przeznaczone na rozpoczynający się w tym
roku remont nawierzchni przed kościołem
oraz prace związane z konserwacją
i restauracją obiektów zabytkowych
znajdujących się we wnętrzu kościoła.
 W dniach: 21-23 lutego odbyły się
rekolekcje parafialne dla uczniów klas
gimnazjalnych, klas 7 ze Szkół
Podstawowych oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych. Prowadził je
ks. Przemysław Bogusz wraz z młodzieżą z
duszpasterstwa TAU z Warki. Tematem
rekolekcji były słowa: Zrobiłem to dla
ciebie. Można je odnieść do Boga, bliźniego
i nas samych. Były katechezy w kościele,
świadectwa, pantomimy i tańce w szkole
oraz film w GOK. Ostatniego dnia młodzież
uczestniczyła w Eucharystii oraz miała
możliwość przystąpienia do sakramentu
pokuty i pojednania.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła
i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty,
dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.
Amen.

Odbudowa zniszczeń wojennych i czas posługi Prymasa Tysiąclecia

Stolica Apostolska w 1946 r. ustanowiła unię personalną między Warszawą i Gnieznem. Arcybiskupem Warszawy
został Prymas Polski kard. August Hlond. Powołał on do życia Prymasowską Radę Odbudowy Kościołów, której
zadaniem była troska o dobudowę świątyń zniszczonych podczas wojny. Podzielił też Warszawę na 2 dekanaty:
warszawski północny i warszawski południowy. Trzyletni okres rządów prymasa Hlonda był bardzo ważny dla
dalszych dziejów Kościoła w Polsce. Był to czas porządkowania wielu wewnętrznych dziedzin życia kościelnego
oraz pierwszych kontraktów z coraz agresywniejszym systemem politycznym, jaki zaczynał panować w Polsce. Po
śmierci kard. Hlonda, w 1947 r., nowym Prymasem Polski i arcybiskupem Warszawy został bp Stefan Wyszyński.
W 1950 r. z inicjatywy Prymasa Wyszyńskiego zawarto porozumienie między państwem i Kościołem. Władza
komunistyczna nie miała zamiaru przestrzegać zawartego porozumienia. W 1953 r. Prymas Wyszyński został
internowany. Przez 3 lata przebywał w odosobnieniu, w różnych miejscach Polski. W czasie internowania
opracował z okazji 300 rocznicy ślubów Jana Kazimierza Jasnogórskie Śluby Narodu, które zainicjowały nowy
program pracy duszpasterskiej, realizowany w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966), przygotowującej Naród
i Kościół do Milenium Chrztu Polski. W tym czasie powstały nowe duszpasterstwa środowiskowe, takie jak ruch
oazy, czy duszpasterstwo akademickie, środowisk robotników, osób chorych i niepełnosprawnych. Wielkim
wydarzeniem kościelnym i narodowym był wybór na Stolicę Piotrową, dnia 16 październiku 1978 r., najbliższego
współpracownika Prymasa, kard. Karola Wojtyły. Po śmierci kard. Wyszyńskiego arcybiskupem metropolitą
warszawskim i gnieźnieńskim oraz Prymasem Polski został mianowany w 1981 r. bp Józef Glemp. 13 grudnia
1981 r. rozpoczął się stan wojenny. W warszawskim kościele akademickim pw. św. Anny zebrała się grupa
naukowców i studentów, aby wspólnie z księżmi radzić nad zaistniałą sytuacją. 17 grudnia 1981 r. Prymas Glemp
powołał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, który udzielał
bezpośredniej pomocy osobom internowanym, a także zapewniał miejsca pracy dla ludności z terenu
Archidiecezji Warszawskiej. Wielu księży w tym czasie angażowało się w działalność duszpastersko-patriotyczną.
W kościołach odprawiano Mszę św. za Ojczyznę. Warszawski kościół pw. Św. Stanisława Kostki stał się miejscem,
gdzie sprawowano „słynne” Msze św. za Ojczyznę, sprawowane
opr. Julita Prus
przez ks. Jerzego Popiełuszkę, zamordowanego
w 1984 r. przez Służbę Bezpieczeństwa. Wśród 93 osób zamordowanych w okresie od 13 grudnia 1981 r. do
15 lipca 1989 r. znajduje się 3 warszawskich księży – ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Sylwester Zych i ks. Stefan Niedzielak.
Prymas Glemp nie dopuścił do tego by Kościół angażował się politycznie, lecz żeby spełniał swoją misję jednania
prowadzącą do pokojowego rozwiązania nabrzmiałych konfliktów.
opr. Rafał Nowicki

Z Ksiąg Parafialnych:
SAKRAMENT CHRZTU
ŚW. PRZYJĘLI:
1. Mikołaj Malinowski
2. Maria Szaruch

ODESZLI DO DOMU
OJCA:
1. Jerzy Łukasiak
2. Aleksander Pietrzak
3. Maria Kowalczyk
4. Genowefa Wąsik
5. Zofia Chmielewska
6. Jadwiga Ślusarczyk
7. Longina Makowska
8. Ryszard Oręziak
9. Tadeusz Zieliński
10. Helena Hejne
11. Alicja Żurawska
12. Jerzy Marzec
13. Szymon Czerwiński

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

5 ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA 12
FRANCISZKA
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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 DROGA KRZYŻOWA ULICAMI
GRÓJCA, godz. 19.00
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
środa – godz. 18.00
godz. 19:00
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
GORZKIE ŻALE
niedziela, godz. 18.15
DROGA KRZYŻOWA
piątek,
dzieci - godz. 16.30,
dorośli - godz. 17.15

MINISTANCI
sobota, 9.00
Opiekun: ks. Kamil

AKCJA KATOLICKA
1. wtorek m-ca,
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Proboszcz

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

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

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

RÓŻANIEC RODZICÓW
Opiekun: ks. Paweł

DUSZPASTERSTWO
MŁODZIEŻY MAGIS
- czwartki
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil

SCHOLA DZIECIĘCA
- piątek, 18:00
Opiekun: ks. Paweł

GRUPA ŚW. O. PIO
- 2. i 4. wtorek m-ca,
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Mariusz

23 III

REDAKCJA

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

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

KATECHEZY DLA
DOROSŁYCH
- 2. czwartek miesiąca
opiekun ks. Proboszcz
KATECHEZY DLA RODZICÓW
DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
- 3. wtorek m-ca, 19:00
Opiekun: ks. Proboszcz
KANDYDACI NA
MINISTRANTÓW
- soboty, 9:30
Opiekun: ks. Kamil

NOC KONFESJONAŁÓW, 17:00-22:00

28 III

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

