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Jezus został uniesiony do nieba

KALENDARZ LITURGICZNY:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom,
począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc
z wysoka».
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi
i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc
i błogosławiąc Boga.
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fascynującą przygodą. Nigdy nie
wiadomo, dokąd On cię
zaprowadzi. Widzimy to
w dzisiejszej Ewangelii.
Z pewnością Piotr zastanawiał się,
co jeszcze może go spotkać?
Wiemy, że idąc za Jezusem, Piotr
przebył drogę, jakiej wcześniej
nawet sobie nie wyobrażał –
z prostego rybaka stał się Skałą,
na której Jezus zbudował swój
Kościół. Nie wiedział tego na
początku drogi, nie wydarzyło się
to też w ciągu jednej nocy. Jednak
Piotr złożył swoją ufność w Panu
i stawiał kolejne kroki za Jezusem,
nawet gdy musiał wyrzec się
swych własnych planów.
Twoja przygoda z Bogiem także
będzie miała niespodziewane
zakręty i nagłe zwroty akcji.
Pamiętaj o tym, że Jezus jest
zawsze przy tobie i zaprasza
cię, byś z całą ufnością
poszedł za Nim.
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Ks. Mariusz Miodek
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XIII Niedziela zwykła
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XIIPójście
Niedziela
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za Jezusem jest
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jest Duch Święty. To relacja Ojca
z Synem – tą relacją jest Miłość.
Duch Stworzyciel, Duch
Ożywiciel, Duch Pocieszyciel
rozpoznajemy takie działanie
Ducha przez miłość. W bardzo
prosty sposób możemy Go
doświadczyć – w każdym
przejawie ludzkiej miłości –
chociażby w zwykłym dobrym
uczynku, szczególnie gdy
wcielamy w swoje życie Jezusowe
nowe przykazanie.
„Jeśli kto mnie miłuje,
wypełnia moja naukę,
a Ojciec umiłuje go.”

Ks. Paweł Komar

Uroczystość Najświętszej Trójcy
Wszyscy ludzie dobrej woli
zgodnie mówią o Jezusie same
dobre rzeczy. Wierzący, spośród
nich, nierzadko Go kochają
a zwykle mówią, że tak jest.
Okazuje się, że to, co o Nim
wiemy dzięki Biblii, to jeszcze nie
wszystko. Duch Święty działający
w Kościele pogłębia naszą wiedzę
o Bogu i nasze doświadczenie
Jego miłości. Możemy dzięki
Niemu odkrywać piękno
i wspaniałość Boga oraz… że to
jeszcze nie wszystko, co dla nas
przygotował. Świadomość tego
może zapierać dech w piersiach.
To dlatego święci i mistycy tak
tęsknili za niebem i tak pragnęli
być już z Bogiem. Spotkali Go na
ziemi ponieważ otworzyli serca
i umysły, zaprzyjaźnili się
z Nim i chcieli więcej.
Czas na nasze
otwarcie na
więcej Boga.
Ks. Paweł Kulpiński

J 14, 15-16. 23b-26
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przypomina swoim uczniom, jaka droga
wiodła ku temu i jaką powierza im misję.
Następnie w geście błogosławieństwa rozstaje
się z nimi. Z reguły pożegnania są pełne
smutku. Może dlatego, że pozosta-wiają w
niepewności co do ponownego spotkania?
Skąd więc radość uczniów po wstąpieniu
Jezusa do nieba? „Z wielką radością wrócili do
Jeruzalem” . Oni wiedzą, że nie pozostaną
sami, że słowo Jezusa się wypełni i że
otrzymają obiecaną moc z wysoka. Dzięki
Duchowi Świętemu będą mogli głosić
Ewangelię po krańce ziemi. Teraz kolej na nas.
Ojczyzna jest w niebie, ale nie można tam
zdążać samemu. Ale Jezus nie pozostawił
nas samych, idźmy więc
w radości. On spełnia swą
obietnicę również
wobec nas.
Ks. Zbigniew Suchecki

Łk 9, 18-24

Łk 24, 46-53
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Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego Niedziela zesłania Ducha św.
Miłość Boga
Św. Augustyn z Hippony w bardzo
Ziemskie życie Jezusa kończy się wydarzeobrazowy sposób wyjaśnił kim
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
niem wniebowstąpienia.
Jezus krótko

Jeśli pytamy o coś Jezusa, on na serio
odpowiada. Odsłania On przed nami
nasze prawdziwe intencje. Dzisiaj
w Ewangelii obnaża postawę uczniów,
którzy wprawdzie wierzą w Jezusa:
w Jego niespotykaną nigdzie dotąd
moc, która nawet „ogień zrzuca na
ziemię.” Jednak jest ona płytka, oparta
na egoistycznym spełnieniu własnych
planów. Wiara Jana i Jakuba – w ich
zamierzeniach miała pokazać potęgę
i moc oraz szczególne względy
u samego Boga. Jezus odkrywa przed
nimi ich własną obłudę. Bóg nie
niszczy, On daje szansę. Kandydatom
na uczniów Jezus pokazuje,
odpowiadając im, że ten ma władze,
kto dobrowolnie rezygnuje
z przywilejów, uciech, własnych
planów oraz zamierzeń, tym samym
ufając do końca samemu Bogu.
Ponieważ sama wolność jest
w stanie uszczęśliwić
człowieka.
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Ks. Paweł Komar
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Dodatek dla małżeństw

Czerwiec 2019

Kiedy i jak rozmawiać
z dziećmi o seksualności?

czas na uczciwą odpowiedź, która musi dotknąć tematu
różnicy płci, cielesności i seksualności człowieka.

Zupełnie nie rozumiem zawstydzenia katolików własną
seksualnością. To trochę kłóci się z kultem i uwielbieniem,
jakim Polacy darzą Jana Pawła II. Czasem mam wrażenie, że
większość katolików zafascynowanych Janem Pawłem II
zupełnie nie zna Jego nauczania. Przecież to niemożliwe
żeby ktoś, kto zapoznał się teologią ciała, czy cyklem
katechez „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, mógł
wstydzić się własnej seksualności i traktować ją jak temat
tabu.

My postanowiliśmy skorzystać z pomocy książkowej,
użyliśmy do tego „Encyklopedii dla rodziców” Larousse’a.
Była to ulubiona książka naszych córek, zresztą jej obecny
stan zdecydowanie to potwierdza. Skorzystaliśmy
z rysunków i zdjęć, żeby wyjaśnić różnice w budowie
kobiety i mężczyzny. Rysunki są podpisane określeniami
medycznymi i żadna z naszych córek nie miała problemu,
żeby posługiwać się tymi nazwami. Traktowały je zupełnie
naturalnie. Nie czuły się ani zawstydzone, ani zażenowane,
bo my używaliśmy tych nazw zupełnie naturalnie.

Zostaliśmy powołani do małżeństwa, więc i do miłości
fizycznej. Bliskość fizyczna służy budowaniu więzi
małżonków. Jest to najpiękniejszy dar, jaki może ofiarować
człowiek drugiej osobie. Zjednoczenie seksualne jest
wyrazem miłości małżonków i choć może wielu nadal to
gorszy – tak, w tym zjednoczeniu obecny jest sam Bóg.
My nie mieliśmy i nie mamy żadnych problemów, żeby
rozmawiać z naszymi córkami o seksualności człowieka. Na
ten temat z naszymi córkami rozmawiamy od czasu, kiedy
każda z nich miała około 1,5 roku, to znaczy od momentu,
kiedy same wykazywały zainteresowanie - czyli od
pierwszego pytania „skąd się wzięłam?”, czy „skąd się biorą
dzieci?”. Nie, nie było to wcale za wcześnie. Obie nasze
córki szybciej mówiły niż chodziły, więc bardzo szybko
pojawiały się takie pytania. Pytanie „skąd się wzięłam?” to
nie jest tylko i wyłącznie pytanie o fizyczny aspekt: „jak to
się stało, że pojawiłam się na świecie”, ale przede
wszystkim jest to pytanie o tożsamość.
Wychowując nasze córki przyjęliśmy zasadę, że od
„małego” rozmawiamy z nimi, jak z człowiekiem – bez
pieszczenia się, bez zdrobnień, nienaturalnego seplenienia
i bez kłamstw. Nasze córki nigdy nie usłyszały, że to bocian
przynosi dzieci. Swoją drogą to jest straszne – życie
człowieka w skrzydłach bociana.
Najważniejsze dla nas było, żeby nasze córki wiedziały,
że są owocem naszej miłości. Na początek taka odpowiedź
była wystarczająca, ale kiedy padało pytanie skąd się bierze
dziecko w brzuchu mamy, to już wiedzieliśmy, że jest to

JAN PAWEŁ II

Wytłumaczyliśmy, że żeby powstało dziecko musi
połączyć się plemniczek z jajeczkiem. Żadna z naszych
córek w wieku 2 lat nie dopytywała się, jak ten plemniczek
dostał się do tego jajeczka. To nie było im do niczego
potrzebne, za to godzinami potrafiły wertować książkę
i dopytywać się, czy też były takie małe, jak dziecko na
obrazku, jak dostawały jedzenie, dlaczego dziecko
w brzuszku mamy jest w wodzie, itd. Szybko też pojawiło
się pytanie: Jeśli Adam i Ewa mieli dwóch synów, to skąd
oni wzięli żony?
Pytania rosły razem z dziećmi, ale dzięki temu, że
mieliśmy praktykę kilkunastu lat rozmów, to w wieku
dorastania, temat seksualności nie był ani dla nas, ani dla
naszej starszej a teraz już i dla młodszej córki, żadnym
problemem. Wiele razy słyszały od nas, że nie tylko będą
coraz wredniejsze, bo hormony będą im szaleć, ale że ich
ciało będzie się zmieniać i że jest to naturalne i bardzo
piękne.
Wiedzą też, że seksualność jest integralną funkcją
człowieka. Potrafią o niej rozmawiać w aspekcie
biologicznym,
psychicznym,
kulturowym
i,
co
najważniejsze, w aspekcie wiary.
Dzięki naszym rozmowom wiem, że ani lekcje
wychowania do życia w rodzinie, ani daleka od teologii
katechizacja, nie zrobią krzywdy naszym córką, bo solidną
edukację odebrały i nadal odbierają w rodzinie.
Ania i Tomek

BISKUP SAAD SIROP HANNA

I dlatego — zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to
W chwili, gdy mnie schwytali i wieźli w bagażniku
duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze
samochodu od razu przyszedł mi do głowy i stał się
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką zaszczepia
moją modlitwą Psalm 23. Pan jest moim Pasterzem,
w was Chrystus na chrzcie świętym,
nie brak mi niczego”. Właśnie ta modlitwa oraz dobre
— abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
wspomnienia słów Boga i tego, co Jezus zrobił dla
— abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których
mnie – to bardzo mi pomogło zrozumieć, że nie
wyrastamy.
jestem sam. Modlitwa dawała mi wielką nadzieję,
Proszę was:
wielkie pocieszenie by przez to przejść i dawała mi tą
— abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
pewność, że nie jestem sam, że Bóg jest przy mnie.
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle
rodowity Irakijczyk, w sierpniu 2006 r. porwany
pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało
i więziony przez ekstremistów islamskich.
homilia wygłoszona w Krakowie 10.06. 1979

Dziesiąte przykazanie
X przykazanie Boże stanowi kontynuację przykazania IX i dopełnia je.
Porządkuje też nasze spojrzenie na dobra doczesne. Nie jest złem posiadanie,
ale zły może być sposób zdobywania dóbr i użytkowania ich.
2534 Dziesiąte przykazanie stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania
dziewiątego(…) Zabrania ono pożądania dóbr drugiego człowieka, które jest
źródłem kradzieży, grabieży i oszustwa (…)
2536 Dziesiąte przykazanie zakazuje chciwości i pragnienia przywłaszczania
sobie bez umiaru dóbr ziemskich; zabrania nieumiarkowanej zachłanności,
zrodzonej z pozbawionej miary żądzy bogactw i ich potęgi. Zakazuje także
pragnienia popełniania niesprawiedliwości, jaka mogłaby przynieść szkodę
bliźniemu w jego dobrach doczesnych:
2538 Dziesiąte przykazanie żąda usunięcia zazdrości z serca ludzkiego.(…)
2539 Zazdrość jest wadą główną. Oznacza ona smutek doznawany z powodu
dobra drugiego człowieka i nadmierne pragnienie przywłaszczenia go sobie,
nawet w sposób niewłaściwy. Zazdrość jest grzechem śmiertelnym, gdy życzy
bliźniemu poważnego zła:
2540 Zazdrość jest jedną z form smutku, a zatem odrzuceniem miłości;
ochrzczony powinien zwalczać ją życzliwością. Zazdrość często pochodzi
z pychy; ochrzczony powinien starać się żyć w pokorze.
2545 Wszyscy chrześcijanie powinni starać się "należycie kierować swymi
uczuciami, aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie do bogactw wbrew
duchowi ewangelicznego ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu
doskonałej miłości".
Jeśli posiadam dużo – mam dużo możliwości czynienia dobra. Czy umiem
cieszyć się z bogactwa innych? Czy potrafię wyrazić swój podziw dla osiągnięć
bliźniego? Czy dobrze życzę sowim sąsiadom? „Nagi wyszedłem z łona matki
i nagi tam wrócę.” (Koh 1, 21)

PIÓREM KRONIKARZA – ks. Paweł Komar
 12 – 13 maja przeżywaliśmy wizytację
kanoniczną. W naszych progach gościliśmy
Księdza Kardynała Kazimierza Nycza
i Księdza Biskupa Piotra Jareckiego.
 13 maja odbyło się pierwsze w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20.00.
Naszej modlitwie przewodniczył Ksiądz
Biskup Piotr Jarecki.
 19 maja w naszej wspólnocie parafialnej
przeżywaliśmy I Komunię Św. dzieci klas III
szkoły podstawowej. Uroczystość odbyła się
kolejno na każdej Mszy Św. o godz. 9.30,
11.00, 12.30. Natomiast 26 maja odbyła się
rocznica I Komunii Św. o godz. 9.30, 11.00,
12.30.
 18 maja nasza drużyna ministrancka
zdobyła II miejsce w kategorii szkół
średnich w rozgrywkach piłkarskich
Rejonowej Ligi Ministranckiej
Archidiecezji Warszawskiej w Belsku
Dużym.

opr. Katarzyna Szczygielska

KOCHAĆ TYLKO CIEBIE
O serce Jezusa, Ty dałeś przebić się włócznią,
aby pokazać mi nadmiar Twojej miłości
i aby stać się mieszkaniem mojej duszy.
Jezu, poprzez ranę w Twoim otwartym boku
wprowadź jak najprędzej moją duszę
w tajemnicę Twego najmilszego i umiłowanego serca,
aby została oczyszczona, upiększona,
aby rozpłomieniła się Twoją miłością
i myślała tylko o tym, by kochać Ciebie, mój ukrzyżowany Boże.

Czy wiesz, w którym roku został wybudowany kościół św. Mikołaja?
Kościół św. Mikołaja usytuowany jest na wzgórzu wyniesionym ok. 156 m n.p.m. Zgodnie
z opinią badaczy na miejscu tym mógł wcześniej funkcjonować ośrodek kultu pogańskiego
z czasów przedchrześcijańskich, wczesnośredniowieczne grodzisko, a także pierwszy kościół na
południowym Mazowszu. W XII w. była tu siedziba kasztelana i archidiakona południowego
Mazowsza. Wybudowano wówczas kościół romański, który miał rangę kolegiaty. Romański
kościół, poprzednik obecnie istniejącego gotyckiego, został wzniesiony prawdopodobnie około
1134 r. Nieznane jest imię i pozycja społeczna dobrodzieja i budowniczego świątyni. Przed
rozpoczęciem budowy kościoła gotyckiego, przed końcem XIV w., został rozebrany kamienny
kościół romański. Zachowały się jednak relikty tego kościoła, które umożliwiają odtworzyć zarys
fundamentów i przybliżony wygląd. Są to: krypta grobowa, zlokalizowana pierwotnie pod
prezbiterium kościoła romańskiego (obecnie pod zakrystią kościoła gotyckiego);
prawdopodobnie mógł być w niej pochowany dobrodziej i budowniczy świątyni. W trakcie
badań archeologicznych na wzgórzu kościelnym w 1976 r. odnaleziono fragmenty ceramicznej
posadzki dawnego kościoła. Wewnętrzne wymiary prezbiterium kościoła romańskiego były
zapewne podobne do wymiarów krypty – 360 x 584 cm. Na miejscu rozebranego kościoła
przystąpiono do budowy nowego, większego kościoła gotyckiego. Prace budowalne
rozpoczęto od wzniesienia prezbiterium, które zostało ukończone prawdopodobnie w 1398 r,
co zostało odnotowane w kronice, która do wybuch wojny znajdowała się w magistracie
grójeckim, a później zaginęła. Pierwotnie we wschodniej i południowowschodniej ścianie
apsydy znajdowały się okna, które zostały później zamurowane, a wnęki otynkowane.
Fundamenty prezbiterium o głębokości 2.25 m zostały ułożone w kilku warstwach
z nieobrabianych głazów i bez zaprawy. Nawę kościoła wykonano na rzucie prostokąta. Przy
ścianie zachodniej, od strony drzwi wejściowych, została wzniesiona wieża ceglana z zegarem
i dwoma dzwonami. W 1833 r. wieża została rozebrana,
ponieważ
opr. Julita
Prus osuwała się i groziła
zawaleniem. Budowa kościoła została zakończona prawdopodobnie
przed 1480 r. Zaczęto
wówczas sprowadzać wyposażenie świątyni m.in. gotycką chrzcielnicę z 1482 r. Nieznani są
budowniczowie grójeckiej świątyni. Prawdopodobnie pochodzili z Ziemi Chełmińskiej, gdzie
w XIV w. wybudowano wiele gotyckich świątyń. Wzorem dla kościoła św. Mikołaja mógł być
kościół św. Katarzyny w Golubiu mający podobne wymiary nawy i wieżę
od zachodu.
opr. Rafał Nowicki

TYTUŁY I GODNOŚCI W KOŚCIELE
W Kościele katolickim hierarchia kościelna składa się
z trzech stopni, wynikających z kolejnych święceń
sakramentalnych. Na ich podstawie możemy wyróżnić
trzy podstawowe stopnie hierarchii:
 biskup – po święceniach biskupich
 prezbiter – po święceniach prezbiteratu (ksiądz)
 diakon – po święceniach diakonatu
Godności honorowe przyznawane przez papieża to:
 kardynał,
 prymas,
 arcybiskup,
 protonotariusz apostolski (infułat),
 archidiakon
 archiprezbiter
Księża diecezjalni (czasem też zakonni) mogą być
wyróżnieni przez papieża godnością prałata niższego
stopnia (honorowaną w całym Kościele katolickim) kapelana honorowego Jego Świątobliwości (prałata)
Natomiast biskup diecezjalny może wyróżnić księdza
przyznając mu godność kanonika katedralnego lub
kolegiackiego, gremialnego lub honorowego potocznie
nazywani prałatami oraz przywilejem noszenia rokiety
i mantoletu ( zwany kanonikiem).
Urzędy (stanowiska) kościelne to na przykład:
 papież – najwyższy urząd w Kościele katolickim
 sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej;
 nuncjusz apostolski;
 biskup diecezjalny
Do powyższej grupy można zaliczyć stanowiska
kościelne, wynikające z podziału terytorialnego Kościoła
(stojący wyżej w hierarchii posiadają prawne
uprawnienia kontrolne, nadzorcze itp.), na przykład:
 metropolita – stoi na czele metropolii kościelnej;
 biskup diecezjalny (stoi na czele diecezji)
 biskup pomocniczy – pomaga biskupowi
diecezjalnemu w diecezji;
 dziekan – zwierzchnik dekanatu;
 proboszcz – stoi na czele parafii;
 wikariusz parafialny – zastępca i pomocnik
proboszcza.
x.Z.S.

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
MSZA ŚW.O BEATYFIKACJĘ
KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO
28. dzień każdego m-ca
– godz. 18.00
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
w dni powszednie
po Mszy św. wieczornej,
w niedziele
o godz. 18.30

MINISTANCI
sobota, 9.30
Opiekun: ks. Paweł Komar

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

LEKTORZY
1. czwartek m-ca po Mszy
św. wieczornej
Opiekun: ks. Paweł Komar

BIELANKI
1. sobota miesiąca,
godz. 11.00
opiekunka s. Małgorzata

REDAKCJA PARAFIALNEJ
GAZETKI NICOLAUS
Opiekunowie:
ks. Zbigniew Suchecki
ks. Paweł Komar

CHÓR PARAFIALNY

RODZINA RADIO MARYJA
- 2. piątek m-ca, po Mszy
św. wieczornej
Opiekun:
ks. Mariusz Miodek

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

RÓŻANIEC RODZICÓW
Opiekun:
ks. Paweł Kulpiński

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

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

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE
- 3. piątek m-ca, 19:30
Opiekun:
ks. Paweł Kulpiński
WOLONTARIAT - ADOPTUJ
DZIADKA
2. czwartek m-ca po Mszy
św. wieczornej
Opiekun: ks. Paweł Komar

- czwartki
po Mszy św. wieczornej
Opiekun:
ks. Zbigniew Suchecki

KATECHEZY DLA
DOROSŁYCH
- 2. czwartek miesiąca
Opiekun:
ks. Zbigniew Suchecki
KATECHEZY DLA
RODZICÓW DZIECI
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO
I KOMUNII ŚWIĘTEJ
- 4. wtorek m-ca, 19:00
Opiekun: ks. Zbigniew Suchecki
KANDYDACI NA
MINISTRANTÓW
- soboty, 9:30
Opiekun: ks. Paweł Komar

REDAKCJA
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

