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Po raz kolejny usłyszymy opis 
Męki i Śmierci Pana Jezusa 
i możemy czuć się zmęczeni 
czasem umartwienia Wielkiego 
Postu. Opis godzin Meki jest długi, 
jednak zwróćmy uwagę na 
Apostołów w Ogrójcu. Co oni 
robią? Śpią. W najważniejszym 
momencie, gdy Chrystus 
ostatecznie oznajmia Ojcu, że 
przyjmuje ten nietypowy sposób 
zbawienia człowieka. Niech 
Niedziela Męki Pańskiej pomoże 
nam wsłuchać się w słowa: 
„Nie moja, ale Twoja wola niech 
się stanie” i uczmy się ją 
podejmować zwłaszcza 
w Wielkim Tygodniu.
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Piotr przybył do grobu ostatni. 
Jego obecność pomogła Janowi 
i Marii Magdalenie uwierzyć. 
Jednocześnie Piotr usłyszał 
świadectwo Marii i przyjął jej 
słowa na poważnie. Wszyscy 
stali się sobie potrzebni na 
drodze wiary.  Tak dzieje się do 
dziś. Gdzie jest Piotr tam pełne 
doświadczenie wiary. Z Piotrem 
czyli z Kościołem możemy 
w pełni poznać kim jest Bóg 
i gdzie nas prowadzi. Maria 
Magdalena i Jan oparli się 
o Skałę. Jeśli pójdziemy ich 
śladami nasza wiara pogłębi się 
i spotkamy Jezusa prawdziwie 
żyjącego czyli nieobecnego 
w grobie a obecnego 
w naszym życiu. 
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„Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzą-
cym!” (J 20,27)  W Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego słuchamy tych słów, mając przed 
oczyma obraz Jezusa Miłosiernego. 
Widzimy idącego ku nam Zmartwych-
wstałego, z ręką wzniesioną do błogo-
sławieństwa i promieniami łaski płyną-
cymi z serca. Nie idzie, aby potępiać, lecz 
by błogosławić i obdarzać pokojem –tak 
jak przyszedł do Tomasza. Jezus zna całą 
prawdę o nas. Nie sądzi po pozorach jak 
sądzą ludzie. Nie koncentruje się na tym, 
co zewnętrzne. Patrzy w ludzkie serce, 
widzi jasno całą jego słabość i niegodzi-
wość, ale także każde dobre pragnienie, 
każdy odruch dobra, każde, nawet 
najmniejsze zwycięstwo. Potrafi nas 
zobaczyć nie tylko takimi, jakimi dziś 
jesteśmy, ale także takimi, jakimi za Jego 
łaską możemy się stać. Jego miłosierdzie 
nie jest słabością, nie jest przymykaniem 
oczu na prawdę, nie jest naiwnością. On 
zna nasz grzech. Przychodzi do nas, aby 
nas z niego wyzwolić. Dzisiejszy dzień 
według siostry Faustyny ma być dniem 
powrotu do Jezusa największych 
grzeszników. Dzisiejsze Święto niesie 
nadzieję wszystkim, którzy 
zagubili ją na trudnych 
życiowych ścieżkach. 

  

  

 

Od tej chwili już nie grzesz  
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, 
a On, usiadłszy, nauczał ich. 
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono 
na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» 
Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do 
nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał 
na ziemi. 
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał 
tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. 
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona 
odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 
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Ewangelia niedzielna 
 

M I E S I Ę C Z N I K  P A R A F I I  Ś W .  M I K O Ł A J A  W  G R Ó J C U  
 

Iz 43, 16-21; Flp 3, 8-14; 

   J 8, 1-11 

14 IV 21 IV 28 IV 

7 KWIETNIA KALENDARZ LITURGICZNY:  
14 IV  

Niedziela Palmowa Męki 
Pańskiej 

18, 19, 20 IV  
Święte Triduum Paschalne: 

Msza Wieczerzy Pańskiej, 
Liturgia Męki Pańskiej, Wigilia 

Paschalna 

21 IV  
Niedziela Zmartwychwstania 

Pańskiego, rozpoczęcie Oktawy 
Wielkanocy 

28 IV  
Druga Niedziela Wielkanocy, 

Święto Miłosierdzia Bożego 

29 IV  
Święto św. Katarzyny 

Sieneńskiej Dziewicy i Doktora 
Kościoła 

30 IV  
Przeniesiona Uroczystość 

Świętego Wojciecha 
Męczennika, głównego patrona 

Polski 

Ks. Paweł Komar Ks. Paweł Kulpiński 

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  Niedziela Miłosierdzia Bożego 
 

Ks. Mariusz Miodek 

Cała dzisiejsza Ewangelia znajduje swój punkt kulminacyjny w ostatnim zdaniu: „I Ja ciebie 
nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.  W ten sposób wszystkie teksty tej liturgii 
słowa ukazują nam Boga, który „ratuje” człowieka z jego nieszczęścia i jego zła. Boga, który 
stwarza na nowo. Pan Jezus był jedynym, dla którego ta cudzołożnica była osobą, a nie 
„ludzkim śmieciem”. Był jedynym, któremu naprawdę chodziło o jej dobro. Jezus 
w dzisiejszej Ewangelii, przywracając godność kobiecie cudzołożnej, pomaga jej pięknie 
żyć z uzdrowionym sumieniem.  Dzisiaj Jezus dotyka też mojego sumienia jak kobiety, 
uczonego w piśmie i faryzeusza. Czy spotkanie z Nim mnie wewnętrznie uzdrawia?  
Czy odejdę z tego spotkania, jako lepszy człowiek? 

Ks. Zbigniew Suchecki  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czego mogę nauczyć się od dzieci?  
Gdzie i jak spotkać Boga. 
Ania: Jak pokonywać własne ograniczenia wynikające z wieku. Jak 
czerpać radość z małych rzeczy i że nadal mogę mieć wielkie 
marzenia. Oraz tego jak zsiadać z kanapki na wyciągu narciarskim, 
żeby się nie przewrócić. To ostatnie jest dla mnie niezwykle cenne, 
ponieważ już nie muszę przez cały wjazd martwić się co zrobić, 
żeby się nie przewrócić. Mogę czerpać prawdziwą radość 
i przyjemność z jazdy na nartach, bo kanapka już mnie nie 
„przestrasza”.  Co najważniejsze mogę (możemy) nauczyć się gdzie 
i jak spotkać Boga, jak dostrzec Jego obecność w naszej 
codzienności. 

Mamy swoje lata, więc trochę rekolekcji mamy już za sobą - 
różnych rekolekcji: adwentowych, wielkopostnych, małżeńskich 
i indywidualnych. Takich, o których nawet nie chcemy pamiętać bo 
była to strata czasu i takich, których nie zapomnimy do końca życia. 
Tych, które zrobiła nam nasza młodsza córka w samochodzie, 
w drodze do babci, też nie zapomnimy. Jak dla mnie są to najlepsze 
rekolekcje w moim życiu. Zawstydziła mnie i poruszyła moje serce. 
Sprawiła też, że poczułam zazdrość - ale po kolei.  

Wielki Post jest dla nas czasem znacznie większej dynamiki i ilości 
działań ukierunkowanych na poprawę czy wręcz „złapanie” relacji 
z Bogiem. Realizujemy różne zadania, które mają nam pomóc 
lepiej poznać Boga i pogłębić naszą relację z Nim. W tym roku 
początek dla mnie, ale myślę że i dla Tomka, był dość trudny: 
byliśmy zabiegani i zmęczeni. Męczyła mnie modlitwa i szybko się 
rozpraszałam. O codziennym spotykaniu się ze Słowem Bożym 
nawet nie wspominam – wiecznie brakowało mi czasu. Kiedy 
wieczorem słuchałam rekolekcji internetowych, to zasypiałam, 
a rano budziłam się z wyrzutami sumienia.  

Pierwsze zawstydzenie miało miejsce, kiedy nasza młodsza córka 
przyniosła nam do sprawdzenia pracę domową z języka polskiego 
– opis krajobrazu. Przeczytałam i nie skojarzyłam tego opisu 
z żadnym znanym mi krajobrazem. Więc zapytałam co to za 
miejsce, które opisała.  

- To jest moje miejsce w wyobraźni, w którym wypoczywam, bawię 
się i spotykam Boga. 

- Spotykasz Boga, a na czym to polega? Co wtedy robisz? 

- Nic, ja się bawię, a On po prostu jest. A mama nie ma takiego 
swojego miejsca, w którym spotyka Boga?  

Zawstydziłam się, bo takiego nie mam. Przyznałam się do tego i co 
usłyszałam: Dopóki mama nie znajdzie swojego miejsca, może 
korzystać z mojego.  

Postanowiłam jednak, że będę szukać swojego.  

Po raz drugi nasza młodsza córka zawstydziła nas oboje podczas 
wcześniej wspomnianej podróży.  

PAPIEŻ FRANCISZEK 
Niemoralność nie jest czynem, ale stanem, stanem 
osobowym i społecznym, w którym ktoś 
przyzwyczaja się żyć. Niemoralny jest tak zamknięty  
i spełniony w satysfakcji ze swojej 
samowystarczalności. Niemoralność sprawia, że się 
traci poczucie wstydu, które strzeże prawdy,  
dobra i piękna. 

„Miłosierdzie to imię Boga” 

ABP GRZEGORZ RYŚ 
Nasz układ z Jezusem Chrystusem nie jest układem dwóch 

równych partnerów. Jezus określa warunki. 
 To, co mu poddasz, będzie przemienione. To, czego mu 

nie poddasz, nie będzie przemienione.  
Podczas Mszy świętej rozpoczynającej rekolekcje wielkopostne 

 w Kościele Akademickim KUL 

Zapytała, jakie mam pragnienie. Odpowiedziałam, że spotkać 
Boga, poczuć Jego obecność, ale że zupełnie mi to nie wychodzi. 
I co usłyszałam? 

- Mama musi się zatrzymać i poczekać. 

- Ale jak mam to zrobić, skoro mam tyle obowiązków? 

- Musi mama zostawić to wszystko, co mamę blokuje. To, że mama 
jest dorosłą, kobietą i do tego matką. Mamie przeszkadza 
dorosłość.  

Tomek: Ze mną było jeszcze gorzej usłyszałem, że muszę zrzucić 
skorupę i otworzyć serce:  

- Tata, musisz powiedzieć, co czujesz. Kim jesteś naprawdę 
w środku. Wtedy będziesz mógł zacząć etap otwierania serca. 
Kiedy otworzysz serce, pozbędziesz się wszelkich problemów. Nie 
ważne czy są duże, czy małe. Musisz skoczyć tak, żeby Bóg Cię 
złapał, poniósł Cię na własnych rękach.  

- Ale ja już skoczyłem. 

- A mnie się wydaje, że Ty stoisz nad przepaścią i wahasz się, czy 
skoczyć. Najpierw musisz powiedzieć co czujesz, kim jesteś, żeby 
skoczyć.  

- Ale ja już mówiłem nie raz. 

- Ale mnie się wydaje, że to było z myśli, a nie z serca. 

- Z serca, z serca – ze wszystkiego! 

- Skoro ze wszystkiego, to znaczy, że nie było to z serca, tam serca, 
to był taki mały kawałek, tam więcej było mózgu, a dorośli nie 
umieją otworzyć serca. To wszystko przez doświadczenie. Jak byś 
skoczył, to byśmy to poznali po byciu Ducha. I ja tego ducha właśnie 
nie czuję i dlatego musisz to komuś powiedzieć. Może być to sam 
Bóg, ale żeby to zrobić, musisz mieć na to cały dzień.  

 

Tomek: Ta rozmowa zawstydziła mnie i zmusiła do refleksji. Skoro 
moje myślenie o sobie nie zgadza się z tym, co myśli moja córka 
o mnie, jeśli Ona nie czuje, że całkowicie oddałem się Bogu  - to 
mam jeszcze dużo do zrobienia.  

 

Ania: Ja poczułam zazdrość, że w dużym stopniu utraciłam swoje 
dziecięctwo. Brakuje mi dziecięcej świadomości obecności Ojca, 
ufności w to, że zawsze jest przy mnie i że to On wie, czego mi 
potrzeba.  

 

Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 18, 3) 

     Ania, Tomek i Irmula (młodsza córka)  
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Dodatek dla małżeństw 
Kwiecień  2019 



MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW 
 

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały,  
udziel mu miłości i światła Ducha swego,  

daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe 
 kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. 

Panie, daj nam świętych kapłanów,  
Ty sam ich utrzymuj w świętości.  

O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego 
towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł 

diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana.  
Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie,  

kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło  
przyćmić świętość kapłana –  

bo Ty wszystko możesz. 

  

  

VIII PRZYKAZANIE 
We współczesnym świecie obserwujemy brak odpowiedzialności za  wypowiadane 
słowa. Ludzie mówią, obiecują, zapewniają… i nic z tego nie wynika. Każdy przyzna, 
że żyje nam się z tym coraz trudniej.  
„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.” 
Mt 5, 37 
2464 Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim 
człowiekiem. (…) 
2467 Człowiek z natury kieruje się ku prawdzie. Ma obowiązek szanować ją i o niej 
świadczyć(…) 
2472 Obowiązek uczestniczenia w życiu Kościoła przynagla chrześcijan do 
postępowania, jako świadkowie Ewangelii i do zobowiązań, które z niej wypływają. 
Świadectwo to polega na przekazywaniu wiary w słowach i czynach. (…) 
2477 Poszanowanie dobrego imienia osób zabrania jakiegokolwiek 
niesprawiedliwego czynu lub słowa, które mogłyby wyrządzić im krzywdę Staje się 
winnym: 
- pochopnego sądu, kto nawet milcząco uznaje za prawdziwą - bez dostatecznej 
podstawy - moralną wadę bliźniego; 
- obmowy, kto bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia wady i błędy drugiego 
człowieka osobom, które o tym nie wiedzą 222; 
- oszczerstwa, kto przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą szkodzi dobremu imieniu 
innych i daje okazję do fałszywych sądów na ich temat. 
2480 Należy potępić wszelkie słowa lub postawy, które przez komplementy, 
pochlebstwo lub służalczość zachęcają i utwierdzają drugiego człowieka 
w złośliwych czynach i w przewrotności jego postępowania. 
2494 Informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu pozostaje 
w służbie dobra wspólnego. Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na 
prawdzie, wolności, sprawiedliwości i solidarności (…) 
Czy w moim życiu kieruję się prawdą? Czy zastanawiam się czasem nad 
konsekwencjami wypowiadanych słów? Warto się czasem zapytać: po co to 
mówię? Jaki jest mój cel?   

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 

Czy wiesz, kogo upamiętnia pomnik na skwerze przed kościołem?  
Z inicjatywy księdza proboszcza Stanisława Laskowskiego od 
wschodniego wejścia na skwer kościoła usytuowano pomnik 
księdza Piotra Skargi, który urodził się w Grójcu 2 lutego 1536 r. 
Pomnik wykonał artysta rzeźbiarz Andrzej Renes. Na pomniku 
mieszczą się data urodzenia i śmierci oraz napis: "Syn Ziemi 
Grójeckiej". Uroczyste odsłonięcie monumentu miało miejsce 
25  sierpnia 1996 przy udziale przedstawicieli Episkopatu, Sejmu 
i Senatu oraz władz województwa i miasta, a także delegacji 
z Krakowa, gdzie Skarga aktywnie działał społecznie pod koniec 
swojego życia. W Krakowie został także pochowany w kościele 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pomnik wymurowano  
w 460-lecie urodzin księdza Skargi, aby ,,upamiętnić dla potomnych 
urodzonego w Grójcu Kaznodzieje Królewskiego, Wielkiego Patriotę 
i działacza społecznego, którego zasługi powszechnie znane w całej 
Rzeczypospolitej przeszły trwale do historii naszego miasta  
i Ojczyzny”. opr. Rafał Nowicki 

 

 6 marca rozpoczęliśmy Wielki Post 
przygotowujący nas na świętowanie 
największej tajemnicy naszego 
zbawienia – Zmartwychwstania 
Pańskiego. Jeszcze nie jest za późno 
na zmianę sposobu życia. 
 

 W dniach od 25 do 27 marca 
młodzież z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz uczniowie 
klas III gimnazjum, siódmo  
i ósmoklasiści przeżywali swoje 
rekolekcje wielkopostne. Program 
tych rekolekcji przygotowali klerycy  
z Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego 
 w Warszawie na czele z diakonem 
Tomaszem Różackim, których 
gościliśmy w naszej parafii. Ciekawe 
konferencje, film, modlitwa, 
sakrament Pokuty i Pojednania, 
Eucharystia wypełniły czas 
przygotowania młodzieży na Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
 

 29 marca młodzież z naszego 
duszpasterstwa przygotowała 
Adorację Krzyża. Zaproszeni na to 
wydarzenie byli szczególnie 
kandydaci do Sakramentu 
Bierzmowania. Młodzież stanęła na 
wysokości zadania. Przygotowała 
rozważania, zaangażowała się w 
scholę, przygotowała dekorację. 
Cisza i półmrok gwarantowały 
atmosferę spokojnego spotkania się 
Bogiem. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
zorganizowania i dobrego przebiegu 
tej formy modlitwy na Wielki Post. 

PIÓREM KRONIKARZA – ks. Paweł Komar      

Jak to jest ze znakiem pokoju? 
  
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów zwraca uwagę na:  
 znak pokoju może być w liturgii pominięty, jeśli 

okoliczności za tym przemawiają, np. jeśli 
przewiduje się, że nie zostanie on wykonany 
należycie, 

 nie należy podczas znaku pokoju wykonywać 
żadnego śpiewu, np. „śpiewu o pokój”, 

 podczas znaku pokoju wierni nie powinni 
przemieszczać się w celu przekazania sobie znaku 
pokoju; nie jest konieczne podejście do 
wszystkich uczestniczących w liturgii, 

 celebrans główny oraz koncelebransi nie powinni 
oddalać się od ołtarza, aby przekazać znak 
niektórym wiernym (nie celebrans do 
ministrantów, lecz ministranci powinni podejść, 
aby przyjąć przekazywany znak pokoju), 

 należy unikać sytuacji, w której znak pokoju staje 
się okazją do wyrażenia gratulacji, życzeń, 
podziękowań czy kondolencji podczas 
uroczystości np. ślubu czy pogrzebu. 

W Kościele w Polsce znak pokoju wierni przekazują 
poprzez skłon głowy w stronę najbliżej stojących 
uczestników Mszy Św. Często jednak można 
spotkać praktykę przez podanie ręki. Gest ten 
powinno wykonywać się w milczeniu lub 
wypowiada słowa: Pokój Pański niech zawsze 
będzie z tobą albo: pokój z tobą, na co przyjmujący 
odpowiada: Amen (zob. OWMR 42).  

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 
26 kwietnia (wyjątkowo!), 
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

mailto:sw.mikolaj.grojec@gmail.com
mailto:nicolaus.grojec@gmail.com

