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Wymagania, jakie Jan Chrzciciel 
postawił przed pytającymi go 
ludźmi, wydają się możliwe do 
spełnienia bez większego wysiłku. 
Żeby jednak móc je wprowadzić 
w życie, trzeba chcieć własnego 
nawrócenia. Tajemnica jakiego-
kolwiek naszego wyboru w życiu, 
także tego o nawróceniu, tkwi 
w korzyściach. Prawdziwe nawró-
cenie to wybór tego, czego chce 
dla nas Bóg, ale realnie zrobimy to 
tylko wtedy, gdy odkryjemy, że 
nam się to opłaca. Np. doświad-
czymy Bożej miłości i chcemy ją 
mieć na zawsze lub boimy się kary 
i wolimy jej uniknąć. Adwent jest 
dobrą okazją żebyśmy zastanowili 
się, czego spodziewamy się
w dniach 24-25 grudnia. Mesjasza
dającego nowe życie, 
czy tylko niczego 
niezmieniającej 
„magii” Świąt? 
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Kiedy otrzymujemy pięknie zapakowa-
ny prezent, zwykle przed otwarciem go 
próbujemy odgadnąć, co jest w środku? 
Jego kształt, waga, nawet zapach 
pomagają nam domyślić się zawartości 
i cieszyć się nią jeszcze przed zobacze-
niem jej na własne oczy. Kiedy Elżbieta 
ujrzała Maryję, dziecko które nosiła w 
swym łonie, odgadło ten ukryty jeszcze 
przed wszystkimi Dar. Poruszyło się 
z radości, a jego matkę napełnił Duch 
Święty. I Elżbieta także rozpoznała 
sercem, że jest nim wyczekiwany 
Mesjasz. Tak właśnie działa Duch Święty. 
Przyjmuje nas takich, jakimi jesteśmy, ale 
jeśli mu pozwolimy, wyzwala nas 
z naszych ludzkich ograniczeń, pociągając 
ku życiu, dla którego zostaliśmy 
stworzeni. Także i nasze serca napełniają 
się radością, gdy w duchu zaczynamy 
doświadczać prawdy Ewangelii, którą do 
tej pory znaliśmy jedynie intelektem. 
Rozpoznając poruszenia w naszym sercu, 
których sprawcą jest sam Bóg, 
możemy rozradować się jak 
niegdyś Elżbieta. 
Zaufajmy Bogu 
i idźmy za Nim.
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Rodzina bierze swój początek 
w miłości. Bóg uświęca związek 
dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny i nie 
zostawia ich na tej drodze osamot-
nionych, ale każdego dnia jest obecny, 
gotowy przemieniać to, co trudne... 
On wyrył wasze imiona na swoich 
dłoniach jak mówi Księga Izajasza. Z tej 
perspektywy sakrament małżeństwo 
jest świętym znakiem powołania 
małżonków do świętości, w którym 
Bóg staje się Partnerem dwojga ludzi, 
w którym Bóg jest nieustannie obecny. 
Módlcie się za rodziny, módlcie się za 
siebie nawzajem z ufnością, nadzieją 
i miłością. Święta Rodzino 
Nazaretańska, wzorze każdej rodziny 
chrześcijańskiej, cześć najgłębszą Ci 
składamy. Poświęcamy się Tobie 
prosząc pokornie, by nasze rodziny 
stały się siedzibą Boga, by w nich 
rodzice i dzieci, starzy 
i młodsi, żyli we 
wzajemnej 
miłości. 

  

  

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa 

Jezus powiedział do swoich uczniów:  
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego 
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios 
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się 
to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.  
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 
dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć 
przed Synem Człowieczym». 
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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. 
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Większość z nas może pochwalić się tym, 
że na drodze swojego życia poznał kogoś, 
w kim był zachwycony i był autorytetem. 
Każda taka osoba jest inna możemy 
opowiadać o niej bez końca. Jednak każdą 
z nich, w świetle dzisiejszej Ewangelii, łączy 
jedno: doprowadzenie nas do zmiany 
sposobu życia, postępowania, może 
nawrócenia. Bądźmy dzisiaj wdzięczni 
Panu Bogu za te osoby. Oprócz 
dziękczynienia, dodajmy jeszcze jedną 
rzecz. Ja i Ty możesz być dla innych 
Prorokiem Boga, przychodzącego Jezusa, 
ogniwem do zmiany, nawrócenia. Każdy 
autorytet, musi się zmieniać, nawracać się, 
aby być świadkiem przyjścia Jezusa. 
Dlatego nie przestawajmy się uczyć się, że 
Adwent jest czasem gotowości 
do dawania świadectwa 
i woli przemiany. 2 XII 9 XII 

I Niedziela Adwentu II Niedziela Adwentu 

Niedziela Świętej Rodziny 

Bernadeta Karczewska 



  

 

Te słowa dobrze oddają istotę 
Adwentu i sprawowanych o poranku 
mszy św. roratnich. Gotowość, czuwanie 
to wartości, na które w tym czasie 
zwracamy szczególną uwagę. Wszystko, 
co dotyczy okresu Adwentu, ma nam 
pomóc w przygotowaniu do przyjęcia 
przychodzącego Mesjasza. Zwrot 
zacytowany w tytule artykułu był 
stosowany podczas mszy św. roratnich, 
odprawianych w Katedrze Wawelskiej 
w obecności króla Zygmunta Starego 
oraz przedstawicieli wszystkich stanów. 
Każdy z nich podchodził przed 
rozpoczęciem liturgii do 
siedmioramiennego lichtarza stojącego 
niedaleko ołtarza i zapalając świecę 
wypowiadał głośno słowa „Sum paratus 
ad adventum Dei”- „Jestem gotowy na 
przyjście Pana”. Prawdopodobnie owe 
świece stały się prekursorkami dzisiejszej 
świecy maryjnej nazywanej Roratką.  
Świeca ta ozdobiona niebieską lub białą 
wstążką, oraz mirtem lub bukszpanem, 
do dziś zapalana jest w czasie Rorat 
i traktowana najczęściej jako symbol 
Maryi, niosącej prawdziwe światło, 
Maryi-jutrzenki, poprzedzającej Jezusa-
słońce.  

Skrótem przez historię Rorat 

Początki Rorat związane są z dawną 
tradycją celebrowania Zwiastowania 
Pańskiego właśnie w okresie Adwentu. 
W Kościołach Wschodnich od V w. Święto 
Zwiastowania przypadało 18 grudnia. 
W liturgii rzymskiej od czasów 
starożytnych znane były tzw. „Dni 
kwartalne”, czyli środa, piątek i sobota na 
początku każdej nowej pory roku, 
poświęcone przez Kościół na post 
i modlitwę (w Polsce nazywano je 
suchymi dniami od staropolskiego 
„suszyć”, czyli „pościć”). Te adwentowe 
przybrały charakter przygotowania do 
uroczystości Bożego Narodzenia. 
Pierwsze wzmianki o porannej mszy 

JAN PAWEŁ II 
Dziesięć przykazań nie narzucił arbitralnie 
tyrański władca. Dzisiaj stanowią one 
jedyną przyszłość całej rodziny ludzkiej. To 
one ratują ludzkość przed niszczycielskimi 
siłami egoizmu, nienawiści i kłamstwa. 

ABP. WIKTOR SKWORC 
Pytania o środowisko naturalne powinniśmy 

uwzględniać także w naszym osobistym 
rachunku sumienia. Tymczasem proszę zajrzeć 

do modlitewników: rzadko kiedy znajdziemy 
tam pytania dotyczące poszanowania ziemi, 

szacunku dla stworzenia.  Przed nami 
wszystkimi praca, budzenie sumień i 

ekologiczne zadbanie o własne podwórko.   

KS. PAWEŁ KULPIŃSKI 

nazywanej Missa Rorate pochodzą 
z klasztoru św. Gotharda w Hildesheim. 
Mnisi odprawiali ją o wschodzie słońca 
i początkowo nie była związana 
z Adwentem. Nawet w Polsce bractwa 
rorantystów uczestniczyli w Roratach raz 
w tygodniu, przez cały rok.  

W Europie Zachodniej przyjął się 
z czasem zwyczaj odprawiania tej mszy 
przez 9 dni przed Bożym Narodzeniem, 
zaś w niektórych krajach – głównie 
Niemczech, Czechach, na Węgrzech oraz 
w Polsce – na mocy specjalnych 
przywilejów nadawanych przez Stolicę 
Apostolską, rozciągnięto tę tradycję na 
cały okres Adwentu. Historia mszy św. 
roratnich w Polsce rozpoczyna się w XIII 
wieku. Najprawdopodobniej to dzięki 
żonie Bolesława Wstydliwego, bł. Kindze, 
Polacy z Małopolski poznali i pokochali 
Roraty a Wielkopolanie dzięki 
Przemysłowi II. Bardzo szybko, bo już 
w XIV w. msza przyjęła się w całej Polsce. 
Pierwsze ślady pisane tej liturgii znajdują 
się w księgach śląskich cystersów. 
Popularność jej rosła coraz bardziej do 
tego stopnia, że w XVI w., powstały 
specjalne bractwa/kapele rorantystów. 
Ich zadaniem było odprawianie mszy 
świętych roratnich, przede wszystkim 
w Adwencie. Jedno z bractw założył 
w 1540 r. sam król Zygmunt Stary przy 
Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Było 
ono najbardziej znanym bractwem 
i przetrwało aż do 1872 r. Śpiewali oni 
mszę roratnią przez cały rok, raz 
w tygodniu. Polacy nawet uzyskali 
w Stolicy Apostolskiej przywileje 
pozwalające odprawiać Roraty przez cały 

Adwent, podczas gdy w Europie praktyka 
ta zaczynała zanikać.  

Rola Rorat w życiu chrześcijan.  

Z Roratami w polskiej tradycji 
związane były ciekawe zwyczaje, dziś już 
z przyczyn naturalnych niepraktykowane. 
Np. w adwentowe niedziele odprawiano 
kolejno Roraty stanowe dla kobiet, 
panien, mężczyzn i kawalerów, wtedy 
również przystępowano do adwentowej 
spowiedzi. Na Roraty chodzono pieszo 
i wspólnie, zwykle rodzinami, a nawet 
całymi wsiami. Wieczorami zaś 
spotykano się na wspólnej pracy przy 
darciu pierza, naprawianiu ubrań czy 
uprzęży. Śpiewano adwentowe pieśni 
albo odmawiano Różaniec, czytano 
Pismo Święte oraz polską literaturę 
patriotyczną, robiono próby do 
bożonarodzeniowych jasełek. Kiedy 
robiło się już ciemno i wszelkie prace 
domowe były skończone, wszyscy 
domownicy siadali razem i w mroku izby 
rozmyślano, modlono się cicho, albo  
opowiadano młodym o dawnych 
tradycjach i o historii. Roraty i Adwent 
przyczyniały się tym samym nie tylko do 
pogłębienia pobożności, ale również 
kształtowały całe rodziny, umacniały je 
i pozwalały budować ich tożsamość.  

Dziś Roraty nadal cieszą się sporą 
popularnością w Polsce. Można 
zaobserwować zdecydowanie większą 
liczbę wiernych na tych porannych 
mszach niż w dni powszednie w ciągu 
roku. Chociaż nasz rytm życia bardzo się 
różni od tego sprzed dziesiątków a nawet 
setek lat, to ludzie nadal licznie 
gromadzą się wcześnie rano w kościele, 
by w Adwencie przeżyć tę, mającą 
wyjątkowy charakter liturgię. 



MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  
- PATRONA PARAFII 

Święty Mikołaju,  
patronie naszej parafii i stróżu naszego kościoła,  

Twojemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, pracę i nasze dusze. 
Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze  

żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. 
Błądzących prowadź do Kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokuty, 

miłującym ciebie ― wytrwanie.  
Weź w opiekę małżeństwa i rodziny,  

wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci, czuwaj nad młodzieżą. 
Módl się do Boga za chorych i cierpiących w naszej wspólnocie parafialnej. 

Uproś, patronie nasz, święty Mikołaju,  
błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów. 

Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej.  
Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół,  

żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga. 
Amen. 

 

  

  

Czwarte przykazanie 
2197 Czwarte przykazanie rozpoczyna drugą tablicę Dekalogu. Ukazuje 
porządek miłości. Bóg chciał, abyśmy po Nim czcili naszych rodziców, 
którym zawdzięczamy życie i którzy przekazali nam wiedzę o Bogu. 
Jesteśmy zobowiązani czcić i szanować tych wszystkich, którym Bóg - 
dla naszego dobra - udzielił swojej władzy. 
2203 Stwarzając mężczyznę i kobietę, Bóg ustanowił ludzką rodzinę 
i nadał jej podstawową strukturę. Jej członkami są osoby równe 
w godności. Dla dobra wspólnego swoich członków i społeczności 
rodzina zakłada różne formy odpowiedzialności, praw i obowiązków. 
2207(...)Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można 
nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać 
wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego. 
2214 (...). Szacunek dzieci - niepełnoletnich lub dorosłych - dla ojca 
i matki karmi się naturalnym uczuciem zrodzonym z łączącej ich więzi. 
Tego szacunku domaga się przykazanie Boże 
2222 Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować 
je, jako osoby ludzkie.(...) 
2235 Ci, którzy sprawują władzę, powinni traktować ją, jako służbę. (...) 
2239 Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami 
cywilnymi do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, 
solidarności i wolności. 
Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności 
i porządku miłości. (...) 
Jak odnoszę się do moich Rodziców, czy pamiętam o nich 
w modlitwie? Kiedy ostatnio ich odwiedzałem? Czwarte przykazanie 
niesie z sobą obietnice długiego życia, radości z dzieci i odpuszczenia 
grzechów. Czy doświadczam tego? 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 

Czy wiesz kiedy powstało pierwsze bractwo w kościele św. Mikołaja?  
W XVI i XVII wieku powstawały pierwsze bractwa kościelne działające na terenie 
Grójca i okolic, których celem było pogłębianie wiary katolickiej wśród 
mieszkańców oraz wzajemna pomoc członkom lub ich rodzinom w przypadkach 
losowych. Członkowie bractwa uczestniczyli w nabożeństwach 
i uroczystościach odbywających się w parafii, szczególnie związanych z kultem 
patrona bractwa.  
Do stowarzyszenia należeli głównie rzemieślnicy, 
a funkcje zwierzchnicze bractwa pełniły osoby 
wyróżniające się w miejscowym lub zawodowym 
środowisku. W 1520 r. w parafii św. Mikołaja powstało 
bractwo św. Anny. Do szerzenia kultu św. Anny 
przyczynił się proboszcz ks. Wawrzyniec Pindowicz, 
który w 1599 r. dobudował od południowej ściany 
kościoła kaplicę pod jej wezwaniem. Około 1625 r. 
starszym bractwa był Szymon Sikora, brat burmistrza 
miasta Grójec. Szczególne uroczystości brackie miały 
miejsce każdego roku w dniu 26 lipca, w czasie święta 
patronalnego. Z upoważnienia księdza Pindowicza 
1 kwietnia 1620 r. wikariusz kościoła w Raszynie – Jan 
Zastruski, odebrał na rzecz bractwa św. Anny w Grójcu 
sumę 13 florenów i 10 groszy. 

opr. Rafał Nowicki 
 

 1 i 2 listopada – Kościół przeżywał kolejno Uroczystość 
Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Na parafialnym cmentarzu przy ul. 
Mszczonowskiej 1 listopada o godz. 12.30 została 
odprawiona Msza Św., natomiast dzień później o godz. 
15.00 procesja żałobna, w której Bożemu Miłosierdziu 
polecaliśmy naszych zmarłych. 

 1 – 8 listopada – W oktawie Uroczystości Wszystkich 
Świętych w naszym kościele modliliśmy się za zmarłych 
polecanych w Wypominkach. 

 7 listopada – o godz. 11.00 w naszym odbyła się Msza św. 
za Ojczyznę oraz uroczystość upamiętniająca 100. rocznicę 
odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorem 
tego wydarzenia był Powiat grójecki. Oprócz władz 
powiatu i samorządowców, obecni byli żołnierze, 
przedstawiciele policji, straży granicznej, straży pożarnej, 
służby więziennej, kombatanci. Czynny udział miała 
młodzież i cała społeczność LO im Piotra Skargi. 

 11 listopada – Przeżywaliśmy Narodowe Święto 
Niepodległości, w całym kraju obchodzono 100. rocznicę 
jej odzyskania. W naszym kościele o godz. 12.00 podczas 
Sumy modliliśmy się za Ojczyznę. 

 25 listopada – W Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata młodzież z duszpasterstwa  
MAGIS w pomieszczeniach przedszkola 
zorganizowała  kawiarenkę. Domowa atmosfera, 
humor, aromatyczna kawa, przepyszne smakołyki, 
niespodzianki, umilały ostatnią niedzielę roku 
liturgicznego. 

PIÓREM KRONIKARZA – ks. Paweł Komar      

Jak powinno się przyjmować komunię świętą? 
Wielu katolików stawia pytanie jak powinno się 
przyjmować Komunie Świętą? 
Na stojąco czy klęcząco, bezpośrednio do ust czy może 
na rękę. Jak powinno być?  
Konferencja Episkopatu Polski zezwala na 
przyjmowanie komunii świętej zarówno w postawie 
klęczącej, jak i stojącej: 
Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia 
Komunii świętej (zob. OWMR 44, 86 i 160).  Komunię 
świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub 
stojącej. Postawę stojącą należy zachować zawsze, gdy 
Komunii świętej udziela się pod obiema postaciami. 
Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej 
wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na 
jedno kolano. („Wskazania Episkopatu Polski po 
ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego 
Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego” z 2005 r.) 
Komunii świętej udziela się przez podanie Hostii 
wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś prosi o Komunię na 
rękę przez gest wyciągniętych dłoni, należy mu w taki 
sposób jej udzielić. Przyjmujący winien spożyć Ciało 
Pańskie wobec szafarza. Wierni przystępujący do 
Komunii świętej nie mogą sami brać konsekrowanego 
Chleba ani Kielicha Krwi Pańskiej (zob. OWMR 160). 
Nie wolno im też podawać na rękę Hostii zanurzonej 
we Krwi Pańskiej.  
W Polsce możemy zatem prosić kapłana o udzielenie 
komunii na rękę. Wybierając taki sposób 
przyjmowania sakramentu Eucharystii, warto 
pamiętać zawsze o kilku podstawowych zasadach: 
1. Komunię świętą na rękę przyjmuje się wyłącznie 

w pozycji stojącej. 
2. Ręce wyciągamy w stronę kapłana na wysokości 

ramion, odpowiednio ułożone (lewa dłoń, 
podtrzymywana przez prawą, powinna być płasko 
wyciągnięta). 

3. Nie całujemy hostii przed spożyciem i wkładamy ją 
od razu do ust przy kapłanie – nigdy nie można 
odchodzić z komunikantem na ręce. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

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 

MINISTANCI
sobota, 9.30 
Opiekun: ks. Paweł Komar

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

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

RODZINA RADIO MARYJA  

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

RÓŻANIEC RODZICÓW 

Opiekun: 
ks. Paweł Kulpiński

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

AKCJA KATOLICKA 

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

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

CHÓR PARAFIALNY 

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

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

GRUPA ŚW. O. PIO 

- 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

SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA 
WSPÓLNOT PARAFIALNYCH 
godz. 17.00 5 I 2019 
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