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2 WRZEŚNIA

Prawo Boże a zwyczaje

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek
nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk
nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli
i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi
rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz
sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie napróżno, ucząc zasadpodanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie
się ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi
z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie,
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
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Mamy wiele wspólnego z Apostołami. Oni kochali Jezusa – my też.
Oni poszli za Nim – my też pragniemy za Nim iść. Oni chcieli Mu się
podobać – my również. Lecz
podobnie jak oni odczuwamy też
boleśnie swoje ludzkie ograniczenia. Dzisiejsza ewangelia opowiada nam o tym, jak Jezus próbował
nauczać Apostołów, lecz oni nie
mieli ochoty słuchać tego, co do
nich mówił. Dyskutowali, a raczej
kłócili się, który z nich jest największy, najważniejszy. Podobnie
jak my ulegali oni ludzkiej skłonności do uważania się za lepszych
od innych, albo stawiania własnych pragnień i potrzeb na pierwszym miejscu. Jezus pragnie uczynić z nami to samo, co uczynił
z Apostołami. Chce pokazać nam
inny sposób życia, uświadomić
nam jak bardzo podoba się Mu
nasze oddanie i jak ceni w nas
postawę służby. Abyśmy
unikali bezsensownych sporów, nie
podsycali pychy
Ks. Mariusz Miodek
i zazdrości.

Lb 11,25-29, Jk 5,1-6,

Każdy kto weźmie nas w obronę
lub pomoże wyjść z kłopotów
budzi w nas uczucie wdzięczności.
Jezus staje dziś bardzo stanowczo
w naszej obronie. Co ciekawe
broni nas przed nami samymi.
Piotr jest taki jak my i wyraża to,
co my myślimy. Nie chcemy
widzieć Jezusa idącego drogą dla
nas trudną do przyjęcia. Chcemy
Jezusa komfortowego. On jednak
stanowczo burzy takie myślenie
jako przeciwne Bożemu. Jest
Mesjaszem oddającym życie za
nasze zbawienie a więc to nie
żarty. Ceną naszego życia jest Jego
cierpienie i śmierć. Aż tyle.
Powinniśmy traktować nasze życie
wieczne tak samo poważnie
jak Jezus. On realnie
nas uratował.

Mk 9, 30-37

Mk 8, 27-35

i próbuje w swój własny sposób komunikować
się z innymi. Próby te stają się nieudolne.
Głuchoniemy z dzisiejszej Ewangelii nie umie
powiedzieć o swoich potrzebach. Gdy uświadomimy sobie pewne rzeczy i staniemy
w prawdzie, wtedy nadchodzi Chrystus
i mówi: „Otwórz Się!”. Użyte słowo aramejskie
„Effata”, które jest kalką hebrajskiego słowa
„Fatah” oznacza rycie. Chrystus dotyka
głuchoniemego ręką -wkłada palce do uszu i
języka, czyli ryje, jakby coś, tak jak na górze Synaj
Bóg napisał Mojżeszowi tablice Dekalogu. Bóg
otwiera głuchoniemego przez swoje Słowo,
wlewa mu wiarę, stwarza na nowo. Wszyscy
pamiętamy fresk Michała Anioła z kaplicy
Sykstyńskiej –stworzenie Adama dokonało się
przez dotyk. To cud otwierania swego
serca na Boga, po długim
czasie zapomnienia
o Nim.
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Liturgia dzisiejszej niedzieli wzywa nas
nieubłagalnie do „rewizji życia”. Jeśli
jesteśmy choć trochę lojalni wobec
Ewangelii, nie możemy nie zwrócić uwagi
na naleganie Jezusa, który odsyła
faryzeuszów i uczonych w Piśmie do ich
codziennego życia. Oto i my jesteśmy
wezwani, by „patrzeć”, „sądzić”, „działać”,
co jest podstawą życia chrześcijańskiego.
Zobaczyć nasze życie codzienne,
zweryfikować nasze konkretne
postępowanie i przemienić to, co nie jest
prawe, co nie jest właściwe. Jezus daje
nam koncepcję moralności, która jest
naturalna. To podstawa każdego życia
wspołeczności. To prawdziwy rachunek
sumienia, do którego jesteśmy wezwani,
aby zweryfikować
autentyczność naszej
religijności.
.
Ks. Zbigniew Suchecki

Mk 7, 31-37

XXIII Niedziela
Zwykła
Głuchoniema osoba to taka, która nie słyszy

XXII Niedziela Zwykła

KALENDARZ LITURGICZNY:

Nikt nie ma monopolu na dobro.
Dobry Bóg chce dawać się
wszystkim. Jest obecny w każdym
dobrym czynie. W każdym geście
życzliwym, wobec tych
najmniejszych (zob. Mt 25,40). Nie
straci ten, kto daje (Mk 9,41):
«Dawaj – mówi Bóg – jak ci braknie,
to dodam!». Każdy, według swej
miary, może czynić dobro. Nie
zazdrość, lecz działaj!
Nie zazdrość też bogatym, co
czynem złym się chwalą (zob. Ps 49).
Nie straci ten, kto w oczach ludzi
utraci bogactwo, ale zachowa serce
otwarte dla innych. Jeśli coś jest dla
ciebie powodem do grzechu –
odetnij to, odrzuć, uciekaj…
„Lepiej jest dla ciebie [ubogim] wejść
do Królestwa Bożego, niż [bogatym
w grzechy] być wrzuconym do
piekła” (Mk 9,47).
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FILIP GRZĘDOWSKI

23 czerwca dzieci ze scholi wraz
z opiekunem
Ks.
Pawłem
pojechały
na
wyjazd
podsumowujący rok. Celem
naszej podróży był Badów Górny
a dokładnie znajdujące się tam
rancho Bonanza. Po przybyciu na
miejsce kowbojskim zwyczajem
dzieciom nadano barwy wojenne
i przydomki. Pomimo dość
niesprzyjającej pogody mieliśmy
okazje
pojeździć
konno,
sprawdzić swoje umiejętności
rzutu podkową i strzelania z łuku.
Przeżyliśmy również napad na
pociąg. Każde dziecko mogło
wzbogacić się o wypłukaną
własnoręcznie bryłkę złota. Dzieci
miały okazję wykazać się
umiejętnościami
detektywistycznymi, a jedno z nich jako
pierwsze w historii rancho
odkryło kto jest koniokradem.
Zwieńczeniem
wyjazdu
był
wspólny grill oraz dyskoteka
odbywająca się w saloonie. Po
intensywnie
i
bardzo
sympatycznie spędzonym dniu
wszyscy wrócili w doskonałych
humorach. Tym miłym akcentem
rozpoczęliśmy
zasłużone
wakacje.

Poniedziałek:
 Lokum w Grand Hotel (cztery gwiazdki)
i przeprowadzka do Domu Sióstr Sercanek
(zmieniamy warunki na lepsze).
 Wejście na Gubałówkę.
 Żywa lekcja historii z Młodym Kielasem.
 Podstawa programowa obejmowała
historię powstania Gubałówki (Giewontu),
historię najstarszej na świecie kopalni
cukru położonej nieopodal Hans - stolicy
Estonii.
 Gofry, zapiekanki i niedobre kołacze
z orzechami na szczycie.
 Powrót do Sióstr przez Krupówki.
 Obiad w Monte Rosa (Pomidorowa po raz
pierwszy). Czas wolny na Krupówkach.
 Sen, większość w śpiworach a chętni
w szafie.

Niedziela
 Msza Święta w Kościele Świętej Rodziny
w Zakopanem.
 Odpoczynek w Termach Chochołów po
wymagającej trasie dzień wcześniej.
 Wspólna kolacja w Sphinxie, burgery i szrararaoma.
 Wieczorny spacer po Krupówkach i pożegnanie
z Zakopanem.
 Nocna podróż do Grójca.

PAPIEŻ FRANCISZEK

BP JÓZEF ZAWITKOWSKI

Jest tylko jeden wymóg, by uzyskać Królowo żebrzemy: daj nam uprzątnąć nasz
dom, niech będzie biedny, ale czysty.
dostęp do serca Jezusa:
Daj rządy dobrych i czystych ludzi
poczucie potrzeby uzdrowienia
Bp
Józef
Zawitkowski,
homilia na Koronacji
i powierzenie się Jemu
powiedział Ojciec Święty w rozważaniu
przed modlitwą "Anioł Pański", 01.07.2018
r.

cudownego obrazu Matki Bożej
Szkaplerznej, 20.05.2018.

Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
To pytanie nurtuje każdego wierzącego człowieka. Jedyną i najlepszą
odpowiedź daje na nie nasz Mistrz: "Zachowuj przykazania"( Mt 19, 17). Tak
krótka odpowiedź niesie ze sobą wiele treści. W tegorocznym cyklu
"Z nauczania Kościoła" przyjrzymy się bliżej X przykazaniom, które ludzkość
otrzymała od Boga jako drogowskazy do Nieba. Oczywiście - nie sposób
zmieścić całej bogatej treści w tak małej rubryce, dlatego odsyłam do źródła
KKK 2052 - 2195.
"Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną."
2133 "Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej
duszy swojej, ze wszystkich swych sił" (Pwt 6, 5).
2134 Pierwsze przykazanie wzywa człowieka do wiary w Boga, do
pokładania w Nim nadziei i do miłowania Go nade wszystko.
2135 "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon" (Mt 4, 10). Adoracja
Boga, zanoszenie do Niego modlitw, oddawanie należnej Mu czci,
wypełnianie przyrzeczeń i złożonych Mu ślubów są aktami cnoty religijności,
które wchodzą w zakres posłuszeństwa pierwszemu przykazaniu.
2136 Obowiązek oddawania Bogu autentycznej czci odnosi się do człowieka
w wymiarze indywidualnym i społecznym.
2137 Człowiek powinien "mieć możność swobodnego wyznawania religii
prywatnie i publicznie".
2138 Zabobon jest wypaczeniem kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu.
Przejawia się on w bałwochwalstwie, jak również w różnych formach
wróżbiarstwa i magii.
2139 Wystawianie Boga na próbę w słowach lub czynach, świętokradztwo
i symonia są grzechami bezbożności zakazanymi przez pierwsze przykazanie.
2140 Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest grzechem przeciw
pierwszemu przykazaniu.
2141 Podstawą kultu świętych obrazów jest misterium Wcielenia Słowa
Bożego Kult ten nie sprzeciwia się pierwszemu przykazaniu.
Czy potrafię znaleźć czas dla Boga w swoim zabieganym życiu? Czy naprawdę
Mu ufam, a może powierzam swoje sprawy tajemnym siłom, noszę amulety
i uciekam przed czarnym kotem? Jak odnoszę się do przepowiedni,
horoskopów? Czy korzystam z usług wróżek? Czy moim zdrowiem zajmują
się bioenergoterapeuci? Bogiem w moim życiu jest to, co stawiam na
pierwszym miejscu i czemu podporządkowuję całą resztę. Czy naprawdę jest
to "Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli."?

Dziękujemy serdecznie Księdzu Kamilowi
Falkowskiemu za 4 lata współpracy.
Będziemy ciepło wspominać promienny
uśmiech, którym zawsze nas Ksiądz
witał, inspirujące rozmowy i wspólnie
spędzony czas. Na dalszą drogę
kapłańskiej posługi życzymy obfitości
łask Bożych. Niech Pan Bóg da siłę
i roztropność do realizacji nowych zadań,
które przed Księdzem stawia. My
zachowamy Księdza na zawsze w pamięci
i będziemy otaczać naszą modlitwą.

Witamy w naszej
wspólnocie parafialnej
ks. Pawła Komara.
Ks. Paweł urodził się
dn. 26 czerwca 1993 r.
w Łapach niedaleko
Białegostoku.
Ma troje rodzeństwa. Dnia 8 grudnia 2017 roku
w kościele seminaryjnym przy Krakowskim
Przedmieściu przyjął święcenia diakonatu,
a 26 maja br. w Archikatedrze przyjął święcenia
prezbiteratu. Studia teologiczne ukończył
w Wyższym Metropolitalnym Seminarium
Duchownym św. Jana Chrzciciela na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Warszawie. Bardzo
lubi historię, interesuje się tym wszystkim, co
zawiera wiedza o społeczeństwie.
Niech Pan Bóg „błogosławi i strzeże” Księdza,
Maryja otacza opieką a Duch św. prowadzi po
właściwych ścieżkach.

opr. Katarzyna Szczygielska

Czy wiesz, z którego roku pochodzą witraże
znajdujące się w oknach kościoła?
Witraże znajdujące się w oknach prezbiterium wstawiono
w 1954 r. Pierwszy przedstawia Chrystusa
Zmartwychwstałego z dwoma leżącymi żołnierzami oraz
napis: Dar lekarzy grójeckich. W drugim oknie znajduje się
wizerunek Matki Bożej Zielnej, a na dole napis: Dar Kółka
Żywego Różańca 1854-1954. W latach siedemdziesiątych
wykonano witraże w oknach południowej ściany kościoła.
W oknie pierwszym znajduje się scena z życia Świętej
Rodziny – Matka Boża przędzie, św. Józef niesie wiązki
drewna, a Jezus mu pomaga. W drugim oknie – św.
Stanisław biskup, a and nim dwa orły trzymające gałązki
palmowe. W oknie trzecim na chórze – grająca na
organach św. Cecylia, a nad nią fruwające aniołki.
W oknie ściany północnej – postać św. Wojciecha. W kaplicy św. Mikołaja, w oknie
zachodnim, znajduje się witraż przedstawiający fragment obrazu Jana Matejki Kazanie
Piotra Skargi i napis: Dar ks. Stanisława Malesy proboszcza grójeckiego oraz rok: 1968.
opr. Julita
Prus witraże. We wschodnim oknie
W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej znajdują
się dwa
witraż przedstawiający scenę zdjęcia z krzyża ciała Jezusa. W oknie zachodnim scena
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W zachodniej ścianie kościoła, nad drzwiami
wejściowym, znajduje się witraż z 2013 r. z wizerunkiem Jana Pawła II, a nad nim napis
Totus Tuus.
opr. Rafał Nowicki

Przyjmij nas
do Twego serca
O, miłosierny Jezu,
który ze skarbca
swego Miłosierdzia
w wielkiej obfitości
obdarowujesz
wszystkich swoimi łaskami,
przyjmij nas
do przybytku
Twego Najdroższego Serca
i spraw,
byśmy nie opuszczali Go
przez całą wieczność.
O to Cię błagamy
przez niewysławioną miłość,
jaką Twoje Serce płonie
ku Ojcu Niebieskiemu.
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MINISTANCI
sobota, 9.00
Opiekun: ks. Paweł Komar

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

AKCJA KATOLICKA
2. czwartek m-ca, 17:00
Opiekun:
ks. Zbigniew Suchecki

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

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
GRUPA ŚW. O. PIO

RÓŻANIEC RODZICÓW
Opiekun:
ks. Paweł Kulpiński

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

SCHOLA DZIECIĘCA
- piątek, 18:00
Opiekun:
ks. Paweł Kulpiński
SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE
- 3. piątek m-ca, 19:00
Opiekun:
ks. Paweł Kulpiński
WOLONTARIAT - ADOPTUJ
DZIADKA
2. czwartek m-ca po Mszy
św. wieczornej
Opiekun: ks. Paweł Komar

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

