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Największe przykazanie

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do
Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli:
„W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując
ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym
i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie
było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego,
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i
mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

Ewangelia z dzisiejszej uroczystości i dwa pozostałe teksty, które ją wyjaśniają, objawiają nam jasno
cudowny zamiar Boga względem stworzenia. Wszyscy ludzie są przeznaczeni do zgromadzenia się
wokół jednego króla. Jest nim nowo narodzony Dziecię, Jezus Chrystus. My zaś mamy ukazywać,
czyli objawiać ową tajemnicę. Tajemnicą jest Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem. Taki jest sen
dzisiejszej uroczystości. Jeśli zatrzymasz się przy żłóbku, to nic jeszcze nie rozumiesz. Idź i głoś
Dobrą Nowinę, o nowo narodzonym Królu, tym wszystkim,

Ks. Zbigniew Suchecki

Ks. Paweł Komar

Słowa starosty weselnego dotykają
prawdy aktualnej także dziś.
Zasadę pierwszego wrażenia. Jeśli
jest dobre ludzie będą zadowoleni,
towar sprzedany, kontrakt
podpisany a nawet zaiskrzy coś
między dwojgiem młodych. Potem
bywa różnie. Towar okazuje się
wadliwy, człowiek nie taki
wspaniały itp. Powstało nawet
sporo przysłów na ten temat. Np.
Nie wszystko złoto, co się świeci.
Tak jest u nas, u Boga natomiast
odwrotnie
i warto to wiedzieć. To, co
najlepsze przygotowuje na koniec.
Słudzy zaufali Jezusowi i Maryi
niejako w imieniu pana młodego
i dzięki temu został on pochwalony
wobec wszystkich gości. Podobnie
będzie z każdym, kto zaufa
Jezusowi.
Będzie zaskoczony
jak wiele zyska.
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Ewangelia dzisiaj mówi nam
o dwóch bohaterach: Janie
Chrzcicielu i Jezusie Chrystusie,
którzy różnią się od siebie tym, że
Pan Jezus przychodzi po to, aby
chrzcić Duchem Świętym. Jest On
Mesjaszem tzn. Namaszczonym,
który uwalania. Św. Jan Chrzciciel co
prawda obmywa wodą grzechy, ale
jest to dopiero zapowiedź
prawdziwej wolności w Jezusie
Chrystusie. My już jesteśmy
uczestnikami tej prawdziwej
wolności, dlatego że, każdy z nas
otrzymał Sakrament Chrztu
Świętego. Jednak Ewangelia ta
przypomina albo wskazuje nam na
nowo, że będąc zniewoleni
grzechem, możemy zwrócić
się do Chrystusa, który
jest prawdziwym
wyzwolicielem.

J 2, 1-11

II Niedziela Zwykła

Niedziela Chrztu Pańskiego

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

których spotkasz na swej drodze życia.

KALENDARZ LITURGICZNY:

W każdą niedzielę przychodzimy na
Mszę św. aby celebrować mękę,
śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa, celebrować nasze
wybawienie od grzechu. Każda
niedziela jest dniem świętym, dniem
zmartwychwstania. Podobnie jak
Izraelici, świętujemy nasze
wybawienie od śmierci. Jak oni,
cieszymy się już z góry na powrót do
naszej niebieskiej ojczyzny – do
nieba.
Mamy tyle powodów do
świętowania. Przychodźmy
z radością na Mszę św. aby wyrazić
wdzięczność za krzyż Jezusa i cieszyć
się otrzymaną wolnością.
A jeśli przychodzimy na Mszę świętą
nastawieni na uważne słuchanie,
Słowo Boże stanie się dla nas żywe,
Jezus wypełni nasze serca swoją
miłością i łaską, abyśmy
mogli prowadzić
święte życie.
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Ks. Mariusz Miodek

KS. PAWEŁ KOMAR

Święto Trzech Króli to święto
najwcześniej ustanowione przez Kościół. Na
Wschodzie obchodzone było już w III wieku.
Od czasów Kościoła starożytnego,
uroczystość ta była nazywana Epifanią –
z jez. greckiego „objawieniem”. Słowo to
oddaje wagę i moc wydarzeń zbawczych
w historii całego świata. W II Nieszporach
Liturgii Godzin antyfona Pieśni Maryi
„Magnificat”, oddaje w następujący sposób:
„W tym dniu tak świętym trzy cuda
wysławiamy:
dziś gwiazda przywiodła
mędrców do żłóbka; / dziś podczas godów
woda stała się winem; / dziś Chrystus dla
naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest
w Jordanie.” Bóg w Jezusie Chrystusie
objawia poprzez hołd Trzech Króli – władzę
królewską Jezusa; Cud w Kanie Galilejskiej –
zapowiedź godów w królestwie niebieskim;
Chrzest w Jordanie – zwycięstwo Chrystusa
nad Złym, grzechem i nad śmiercią. Dlatego
obchodząc
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego wchodzimy niejako w dzieło
zbawcze Jezusa Chrystusa – jesteśmy jego
czynnymi uczestnikami.
Dlaczego popularna stała się nazwa
„Święto Trzech Króli”?

historyczne i literackie, zwraca uwagę, że
opowiadanie
"Ewangelii
Mateusza"
o pokłonie trzech króli nie ma charakteru
kronikarskiego. W najstarszych źródłach
mówiących o tych niezwykłych gościach
w Betlejem nie jest powiedziane, że było ich
trzech. Nie jest też powiedziane, że przybyli
w dzień narodzin Jezusa, bo Mateusz pisze,
że znaleźli go w domu, a nie w stajence.
- Przedstawiani są jako trzej królowie
tylko w tradycji, nie w źródłach
historycznych. Tak naprawdę nie wiadomo,
ilu ich przybyło. Liczbę tę określono na
podstawie darów – mówiła prof. Anna
Świderkówna, historyk literatury, biblistka. –
Najpóźniej w tradycji pojawiają się imiona
Kacper, Melchior i Baltazar.

Czy nie zastanawiało nas co tajemniczy
goście zobaczyli na niebie? Czy Gwiazda
Betlejemska była prawdziwa? Astronom
z Watykańskiego
Obserwatorium
Astronomicznego o. Guy Consolmagno SI
zauważa, że do tej pory nie ma logicznego
wytłumaczenia dla istoty
gwiazdy
betlejemskiej, która prowadziła mędrców
i pasterzy do miejsca narodzenia Chrystusa –
Nie wiemy, co widzieli na niebie pasterze
i Trzej Królowie – podkreśla duchowny
w rozmowie z gazetą “L’Osservatore
Romano”. Jezuita zauważa, że żadna
z dotychczas wysuwanych hipotez nie jest do
końca przekonująca. Podkreśla, że gwiazda
betlejemska była swoistym kosmicznym
fenomenem. – Najgłębszym przesłaniem
historii o mędrcach jest to, iż narodziny
Jezusa miały znaczenie kosmiczne – mówi
o. Consolmagno.

Święty Mateusz określa ich nie królami
tylko magami, później łączono ich imiona
z mędrcami – astronomami - astrologami.
Z całą pewnością nie byli królami, ale byli to
ludzie wykształceni, jak na ówczesne czasy,
Portal przytacza także wypowiedź
bogaci, sądząc po darach, które złożyli watykańskiego astronoma podkreślającego,
małemu Jezusowi. Mirra i kadzidło były że dla niego osobiście najbardziej
darami tak cennymi jak złoto.
„fascynująca” wydaje się teoria astronoma
O
wyglądzie
trzech
magów Michaela Molnara, według której znakiem
zadecydowały
obrazy,
które
już dla pielgrzymujących do betlejemskiej
w średniowieczu przedstawiały ich postacie. stajenki było jednoczesne ukazanie się –
- Już wtedy te trzy postacie mogły 17 marca w 6 roku przed Chrystusem – kilku
symbolizować trzy strony świata, trzech planet. Koniunkcja ta mogła zostać
synów Noego, ale też trzy najważniejsze rasy zinterpretowana przez mędrców z Syrii, jako
ludzkie. Może dlatego zaczęto jednego narodziny króla.

"Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem
w Judei za panowania króla Heroda oto
mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali, gdzie jest nowonarodzony król
żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę
na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu
pokłon (…) Gwiazda, którą widzieli na
Wschodzie szła przed nimi aż przyszła
i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było
dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się
uradowali (…) zobaczyli dziecię z matką jego
Maryją, upadli na twarz i oddali Mu pokłon
i otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu
dary – złoto, kadzidło i mirrę (…)" – czytamy
z królów przedstawiać jako ciemnoskórego,
w Ewangelii św. Mateusza ( 2, 1-2. 9-11).
żeby pokazać hołd całego świata przed
Jedyna informacja o mędrcach znajduje nowonarodzonym. Historia sztuki, tradycja
się w Ewangelii Mateusza (2,1-12), gdzie nie tym samym podpowiada nam, że prawdziwy
podano, ilu ich było. Współczesna egzegeza, hołd Królowi mogą oddać jedynie głowy
badając w sposób krytyczny źródła koronowane, które reprezentują cały świat.

PAPIEŻ FRANCISZEK

Co widzieli Magowie - Królowie?

W święto Trzech Króli jesteśmy
świadkami wielkiej tajemnicy, bo widzimy,
jak na naszych oczach władza oddaje pokłon
przed miłością, wiedza przed prawdą,
a wielkość przed małością.

BP GRZEGORZ RYŚ

Moje życzenie dobrych Świąt Bożego Narodzenia są Prawdziwy dom Bóg stawia człowiekowi.
życzeniami braterstwa. Braterstwa między ludźmi
W spotkaniu Boga z człowiekiem nie jest
każdego narodu i kultury. Braterstwa między ludźmi
tak, że Bóg ma zamieszkać wśród nas,
różnych idei, ale zdolnych do wzajemnego szacunku
ale to my mamy zamieszkać w Nim.
i słuchania drugiego. Braterstwa między ludźmi
Nie chodzi tylko o to, aby postawić
różnych religii. Jezus przyszedł, aby objawić oblicze kościół, ważniejsze jest poczuć się w Bogu
Boga wszystkim, którzy Go szukają –
jak w domu.
Orędzie Bożonarodzeniowe „Urbi et Orbi”
Pasterka 2018

PIÓREM KRONIKARZA – ks. Paweł Komar

W V przykazaniu Bóg domaga się od nas poszanowania
życia i zdrowia, własnego oraz bliźnich. Każdy, kto pozbawia życia drugą osobę,
niezależnie od jej wieku i stanu zdrowia, popełnia grzech ciężki.
2262 W Kazaniu na Górze Pan przypomina przykazanie: "Nie zabijaj!" (Mt 5, 21)
i dodaje do niego zakaz gniewu, nienawiści i odwetu. Co więcej, Chrystus żąda
od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka, miłowania nieprzyjaciół.
2264 (...) Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest
zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios.
2283 Nie powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które
odebrały sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać im możliwość
zbawiennego żalu. Kościół modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie.
2284 Zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego
człowieka do popełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się
kusicielem swego bliźniego (...)
2290 Cnota umiarkowania uzdalnia do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć
dotyczących pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków (...)
2299 Należy okazywać szacunek i troskę umierającym, by pomóc im przeżyć
ostatnie chwile w godności i w pokoju. Powinna wspomagać ich modlitwa
bliskich, którzy winni zatroszczyć się o to, by chorzy w odpowiedniej chwili
przyjęli sakramenty, przygotowujące na spotkanie z Bogiem żywym.
2304 Poszanowanie i rozwój życia ludzkiego domagają się pokoju. (...)
2307 (...) Kościół usilnie wzywa wszystkich do modlitwy i działania, by dobroć
Boża uwolniła nas od odwiecznego zniewolenia przez wojnę.
W tej części Katechizmu wprowadzono zmiany. Nie sposób napisać tu
o wszystkich, ale zachęcam do zapoznania się z nimi na stronie
www.katechizm.opoka.org.pl.

 2 XII – o 12.30 została
odprawiona Uroczysta Msza Św.
odpustowa, której przewodniczył
kanclerz Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej ks. dr Janusz
Bodzon.
 9 – 12 XII - Przeżywaliśmy
w naszej parafii rekolekcje
adwentowe, które poprowadził
Franciszkanin o. Alard
Maliszewski.
 20 XII - Zakończyła się akcja „I ty
możesz zostać św. Mikołajem”.
Od początku Adwentu nasi
parafianie przygotowywali paczki
świąteczne dla ubogich dzieci
z Grójca i okolic. Przy wsparciu
grójeckiego MOPS-u rozwieźliśmy
je do 200 dzieci, które mogły
cieszyć się prezentami na święta.
 W ostatnim czasie zakończyły
się prace konserwatorskorestauratorskie: figury Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego
i ołtarza głównego.

opr. Katarzyna Szczygielska

Modlitwa na Nowy Rok

Boże Ojcze wierzymy w Twoją miłość i prosimy Cię
zanurz nas w niej całkowicie.
Prosimy Cię o ochronę i troskę,
abyś w swojej opatrzności chronił nas.
Prosimy Cię o mur z ognia Twojej miłości wokół nas
i o krew Jezusa nad nami.
O pełną zbroję Bożą ponad nami
w imię Jezusa Chrystusa,
a także nad całym krajem, naszą rodziną,
nad osobami, za które się modlimy
i we wszystkich relacjach z ludźmi.
Nad naszym duchem, umysłem, ciałem, emocjami.
Nad naszym majątkiem i sprawami finansowymi.
Maryjo prosimy Cię, weź nas pod swój płaszcz modlitwy,
aby szatan nie miał do nas dostępu.
O Niepokalana, wraz z Archaniołami i Aniołami Stróżami
bądź nam obroną
Czy wiesz, że przy kościele św. Mikołaja funkcjonowała szkoła parafialna?
Nieznana jest dokładna data powstania pierwszej szkoły przy parafii św. Mikołaja, w której
pobierali nauki chłopcy pochodzący z Grójca i okolicznych miejscowości. Zapewne była jedną
z pierwszych szkół zorganizowanych na tym terenie. W archiwach Akademii Krakowskiej
odnotowane są osoby, które pochodziły z Grójca i były wcześniej uczniami szkoły parafialnej przy
kościele św. Mikołaja. Byli to m.in. Andrzej z Jasieńca z datą 1463 - późniejszy urzędnik kancelarii
książęcej i kanonik, Bartłomiej z Belska, który uzyskał bakalaureat w 1484 r. oraz Piotr z Belska
zanotowany z datą 1502 – obaj pisarze ziemscy i kanonicy, Jan z Mirowic z datą 1472 oraz
Stanisław z Mirowic z datą 1488 – również pisarze i członkowie wyższego kleru. Wymienione
osoby potwierdzają istnienie parafialnej szkoły grójeckiej przynajmniej do połowy wieku XV, która
była prowadzona na dobrym poziomie nauczania. W latach 1510-1570 krakowską uczelnię
ukończyło 19 uczniów grójeckiej szkoły parafialnej; wśród nich byli dwaj, sławni grójecczanie.
W 1553 r. ukończył ją Piotr Skarga i w tym samym roku rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej.
Kilkanaście lat później pobierał nauki w tej szkole Grzegorz Knapiusz, znany później jako wybitny
filolog i autor słownika polsko-łacińsko-greckiego. W połowie XVII w. ówczesny proboszcz grójecki
ks. Andrzej Wilski wybudował, w pobliżu plebanii, budynek szkoły, w którym zamieszkał organista,
jeden z nauczycieli miejscowej szkoły. W dokumencie z 10 listopada 1693 r. zostało odnotowane
nazwisko pierwszego znanego pedagoga i dyrektora miejscowej szkoły – Stanisław Brykiewicz
,,Rector Scholae Grodecensis” . W protokole wizytacyjnym z 1701 r. zanotowano nazwisko
drugiego nauczyciela szkoły, był to ,,Jan Rudzanowski schola inspector clericali, docet scholam”.
Funkcjonowanie szkoły było uzależnione od proboszcza oraz hojnych donatorów. Ks. Kilian
Trzciński, proboszcz parafii w latach 1746-1783, w obszernym tekście omawiającym aktualny stan
Julita
Prus były przekazywane ofiary
świadczeń z tytułu zapisów i fundacji podaje, że naopr.
szkołę
parafialną
w postaci gotówki, zapisów testamentowych lub w naturze – żywność czy opał. W sprawozdaniu
dziekana grójeckiego z 1862 r. zanotowano, że spośród 16 parafii dekanatu szkoły parafialne były
w 8, tj. w Belsku, Błędowie, Boglewicach, Goszczynie, Grójcu, Łęczeszycach, Prażmowie
i Przybyszewie.
opr. Rafał Nowicki

Msza Święta Gregoriańska
Oznacza 30 Mszy św. odprawianych
w kolejnych dniach, ofiarowanych za
jedną osobę zmarłą.
Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez
papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który
polecił w taki sposób modlić się za
zmarłego mnicha benedyktyńskiego. Jak
podaje pobożny przekaz, trzydziestego
dnia zakonnik miał się objawić papieżowi
i dziękować za wyświadczone mu w ten
sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawiania
gregorianki, opiera się na przekonaniu
wiernych o skuteczności tej formy
modlitwy, nie wiąże się z żadną doktryną
ani specjalną teologią Kościoła.
Modlitwa za zmarłych, do której zachęca
wiernych Kościół, jest wyrazem ufności
w Boże
miłosierdzie,
większe
od
niedoskonałości życia człowieka i jego
grzechów. Wiara w zmartwychwstanie
ciała i życie wieczne, które Jezus obiecuje
swoim uczniom, stanowi fundament
chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy
się o odpuszczenie grzechów i chwałę
nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli
z tego świata.
Cztery istotne elementy dotyczące Mszy
gregoriańskiej, na które wskazuje
Deklaracja
Kongregacji
ds.
Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r.:
• Msza św. sprawowana w intencji
jednej osoby;
• ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;
• odprawiana 30 razy (30 Mszy
świętych);
• w ciągu bezpośrednio następujących
po sobie dni (bez przerw).
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

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

