
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu „Ad Gentes”  

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – Z misjonarzami budujemy Kościół 

 

Bracia i siostry! 

Troska o dzieło misyjne Kościoła sprawiła, że od 2006 roku druga niedziela Wielkiego Postu w Polsce jest Dniem 

Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dzień ten jest sposobnością, by wesprzeć modlitewnie i finansowo 1743 

polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata. Ich codzienne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne 

i medyczne mogą rozwijać się dzięki naszej modlitwie i jałmużnie. 

W tym roku Niedzielę „Ad Gentes” obchodzimy pod hasłem „Z misjonarzami budujemy Kościół”. Miejmy 

świadomość, że misjonarze są posłani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą Ewangelię, tworząc wspólnoty nowych 

uczniów Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Dzięki ich ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy 

wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne.  

Dokończenie na str. 4–5 

 

Parafia Rzymskokatolicka 

pod wezwaniem św. Floriana 
 

ul. Biskupicka 2, Brwinów 

http://swflorian.home.pl 

 

Msze Święte w niedziele:  
7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 13.00, 18.00  

Msze Święte  

w dni powszednie:  
7.00, 8.00, 18.00  

Nabożeństwa:  

Adoracja Najświętszego Sakramentu  

we wtorki w godz. 8.30–18.00  
oraz w I piątki miesiąca po wieczornej Mszy 
Świętej 

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
w piątki po wieczornej Mszy Świętej 

Kancelaria:  
informacje na str. 4 
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TYGODNIK PARAFII ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE 



JUBILEUSZOWA PARAFIALNA 

PIELGRZYMKA  

DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 

W dniach 11–18 lutego 2023 r. w naszej parafii św. Floriana 

odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej, z okazji 600-lecia 

parafii. Przewodnikiem był salezjanin – ks. Krzysztof 

Toczyski SDB, a opiekunami duchowymi oczywiście nasz 

proboszcz ks. Maciej Kurzawa i ks. Mariusz Białęcki. 

Pielgrzymka to według encyklopedii PWN indywidualna 

lub grupowa wędrówka do miejsca uświęconego przez daną 

tradycję religijną, dawniej zwana też peregrynacją. 

Wszystko się zgadzało, wspólnie – 47 osób z Brwinowa – 

podróżowaliśmy do miejsc świętych dla naszej religii. 

Najpierw staranne pakowanie bagaży, aby nie było 

problemów z kontrolami na lotnisku, i już możemy 

przenieść się z zimnego, deszczowego Brwinowa do innego 

klimatu, jakby do innej rzeczywistości. Czekałem na 

moment, kiedy moja stopa dotknie Ziemi Świętej. 

Dzień I – 11 lutego (sobota) 

Zaraz po Mszy Świętej odprawionej w naszym kościele 

o godzinie 9.00 pojechaliśmy autokarem na Okęcie i po 

odprawie wylecieliśmy polskimi liniami LOT, tak aby 

w godzinach wieczornych wylądować w stolicy Izraela. 

Z okien samolotu Tel Aviv wygląda jak każde duże miasto 

europejskie – wiele świateł, wysokie budynki biurowe 

centra handlowe. Po wyjściu z samolotu już dało się odczuć 

zmianę temperatury. Żaden bagaż nie zginął, a po sprawnej 

kontroli granicznej przeszliśmy do autokaru. Widać, słychać 

i czuć, że to inne otoczenie.  Po półtoragodzinnej podróży 

na północ, dojechaliśmy do miasta Nazaret. Drugi tydzień 

lutego, a ulice oświetlone ozdobami świątecznymi (w tych 

dzielnicach, gdzie mieszkają chrześcijanie). Nasz hotel był 

na jednym ze wzgórz, do którego prowadzą wąskie i kręte 

ulice. Hotel nazywa się Tabar, prawie tak samo jak słynna 

biblijna góra Tabor. Zakwaterowanie i szybki sen, nazajutrz 

czekał nas wyczerpujący dzień. 

Dzień II – 12 lutego (niedziela) 

Po śniadaniu pojechaliśmy do Hajfy, trzeciego co do 

wielkości miasta Izraela, położonego w paśmie gór Karmel. 

Dotarliśmy na szczyt góry Karmel, gdzie znajduje się 

sanktuarium poświęcone Najświętszej Marii Pannie „Stella 

Maris”, klasztor Karmelitów Bosych. To jest miejsce, gdzie 

w czasie wypraw krzyżowych rozpoczęto prowadzić życie 

pustelnicze w grotach, na wzór proroka Eliasza. 

Tu narodziły się zasady życia zakonnego, przekształcone 

w Regułę Karmelitańską zatwierdzoną później przez 

papieża. Kościół zbudowany jest nad grotą proroka Eliasza, 

w której miał mieszkać. W tym miejscu, w bocznej kaplicy, 

uczestniczyliśmy w pierwszej Mszy Świętej w Ziemi 

Obiecanej. Zwiedzając kościół, warto przyjrzeć się 

malowidłom sufitowym przedstawiającym Eliasza i słynny 

wóz ognisty, króla Dawida z harfą, proroków Izajasza 

i Ezechiela. Nazwa sanktuarium „Gwiazda Morza” 

przywodzi obraz Najświętszej Marii Panny jako „światła 

przewodniego” naszego Kościoła. W pobliżu znajduje się 

latarnia morska, z tarasów której rozciąga się widok na 

Hajfę, piaszczyste wybrzeże i błękitne Morze Śródziemne. 

Następnym przystankiem był słynny ogród bahaitów z ich 

świątynią, przykrytą złotą kopułą. Bahaizm to religia 

monoteistyczna łączącą w sobie elementy judaizmu, 

chrześcijaństwa, islamu i babizmu. Ogród Bahaitów, 

wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 

położony na zboczu, oglądaliśmy z podnóża góry, a 

następnie z jej szczytu. 

Wróciliśmy do Nazaretu do  bazyliki Zwiastowania Pań-

skiego. Według tradycji to tutaj Matka Najświę-

tsza  wypowiedziała „fiat” – „niech się stanie”. Nad grotą 

Zwiastowania wznosi się bazylika Zwiastowania Pańskiego, 

wybudowana w XX w. na miejscu, gdzie przez wieki 

wznoszone były świątynie. Obecnie jest to największa 

chrześcijańska świątynia na Bliskim Wschodzie. Opiekę 

sprawuje zakon Franciszkanów w Nazarecie. W północnej 

części kompleksu mieści się kościół pod wezwaniem 

św. Józefa, a w podziemiach grota, gdzie odkryto narzędzia 

ciesielskie. 

Zjechaliśmy z góry Karmel i udaliśmy się, jadąc wzdłuż 

wybrzeża, do Cezarei Nadmorskiej na plażę. Znajduje się tu 

rzymski akwedukt z II wieku n.e. Sprawdziliśmy ciepłotę 

Morza Śródziemnego. Okazało się, że temperatura wody 

w lutym jest taka, jak w lecie w Morzu Bałtyckim. 

Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy, przecinając dolinę 

Ezdrelon, na górę Tabor. Z autokaru musieliśmy się 

przesiąść do mniejszych busów i po kilkunastu 

serpentynach, z zakrętami, na których wstrzymywało się 

oddech, wspięliśmy się na Górę Przemienienia. Według 

Tradycji jest to góra, na którą Jezus udał się ze swoimi 

uczniami, Piotrem, Jakubem i Janem, aby przemienić się 

w ich obecności. Zobaczyli Go w nieziemskiej chwale, 

rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Wydarzenie to 

upamiętnia franciszkańska bazylika Przemienienia 

Pańskiego. Obecny kościół zbudowano sto lat temu w stylu 

neobizantyjskim na ruinach bizantyjskiego kościoła z V w. 

Podobny jest do syryjskiego kościoła w Aleppo. 

W zachodzącym słońcu jasne kamienie, którymi obłożona 

jest fasada, sprawiają wrażenie ciepła, zapraszając do 

wnętrza. Bazylika posiada dwie wysokie nawy z wieżami 

(dla Mojżesza i Eliasza). Kopuła apsydy wyróżnia się 

mozaiką przedstawiającą scenę Przemienia Pańskiego. Jezus 

Chrystus jest pośrodku, obok Mojżesz i Eliasz, poniżej 

apostołowie Piotr, Jakub i Jan. Widok z góry Tabor na 

dolinę Ezdrelon, pełną zielonych upraw, jest zachwycający. 

Zjechaliśmy na dół, zasłaniając niekiedy oczy. Do hotelu 

dojechaliśmy już po ciemku, bardziej na kolacjo-obiad niż 

obiadokolację. 

– MR 

Ciąg dalszy  w następnym numerze

   



 

   

 

 



 

Komentarz  
do Ewangelii 

Czytanie pierwsze   
Rdz 12, 1-4a 

Psalm  
Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 

 

 Pan Bóg rzekł do Abrama:  
«Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej  
i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. 
Uczynię bowiem z  ciebie wielki naród,  
będę ci błogosławił i  twoje imię rozsławię: 
staniesz się błogosławieństwem.  
Będę błogosławił tym, którzy tobie 
błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą 
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie 
będą otrzymywały błogosławieństwo ludy 
całej ziemi». 
 
Abram udał się w drogę, jak mu Pan 
rozkazał. 

Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

Słowo Pana jest prawe, 
 a każde Jego dzieło godne zaufania.  
On miłuje prawo i  sprawiedliwość,  
ziemia jest pełna Jego łaski. 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,  
na tych, którzy oczekują Jego łaski,  
aby ocalił ich życie od śmierci  
i żywił ich w czasie głodu. 

Dusza nasza oczekuje Pana,  
On jest naszą pomocą i tarczą.  
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 
według nadziei pokładanej w  Tobie. 

 

 

Z misjonarzami budujemy Kościół  – dokończenie ze str. 1 

Misjonarki i misjonarze są budowniczymi także Kościoła w Polsce, bowiem otwierają nasze serca i oczy na potrzeby 

Kościoła powszechnego, pomagają nam w realizacji chrzcielnego powołania uczniów-misjonarzy (zob. Redemptoris missio, 

77). Ukazują piękno bezinteresownej ofiarności i solidarności z ubogimi. Pozwalają nam wierzyć, że w Jezusie Chrystusie, 

pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, na wszystkich kontynentach, tworzymy jeden, święty, powszechny 

i apostolski Kościół (zob. Credo). Jest on wspólnotą wiary, na różne sposoby wyrażającą swą wierność orędziu 

ewangelicznemu, którego istotą jest miłość Boga i bliźniego. 

 

Nasze zaangażowanie misyjne 

 

Aby misyjne dzieło Kościoła mogło się rozwijać i przynosić błogosławione owoce, trzeba z naszej strony dojrzenia 

w wierze, aby z niej rodziło się nasze misyjne zaangażowanie. Dlatego zwracam się do wszystkich tworzących wspólnotę 

Kościoła na polskiej ziemi, tak duchownych, jak i świeckich, z prośbą o modlitwę i wsparcie misji. „A zatem, dopóki mamy 

czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6,10). 

Szczególną prośbę o rozbudzenie w sobie ducha misyjnego kieruję do osób chorych, cierpiących i starszych. Z dźwigania 

waszego krzyża cierpienia i samotności uczyńcie osobisty dar dla polskich misjonarzy. 

Kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego zachęcam, by nadali swemu powołaniu misyjną dynamikę, i uczynili 

odpowiedzialność za misje drogą wzrastania w świętości nie tylko osobistej, ale wszystkich członków powierzonych sobie 

wspólnot. 

Proszę także dzieci i młodzież, aby w swoim entuzjazmie młodości i solidarności ze swoimi rówieśnikami zainteresowali 

się potrzebami duchowymi i materialnymi i włączyli się w działalność parafialnych lub szkolnych kół misyjnych. 

Przejawem zainteresowania się pracą misjonarzy jest coraz liczniejszy wolontariat misyjny w Polsce, którego ikoną 

na zawsze pozostanie młodziutka Helenka Kmieć, która swoje życie ofiarowała w służbie misjom. Misje zawsze przyczynią 

się do duchowego wzrostu każdego człowieka, a jednocześnie ubogacą nasze spojrzenie na świat. 

 

Razem z misjonarzami 

 

Z uznaniem patrzymy, jak misjonarki misjonarze z oddaniem realizują swoje zadania misyjne. Nierzadko przeżywają 

trudności z powodu niedostatku, doświadczają obojętności lub odrzucenia. Przygniata ich ogrom ludzkiej nędzy, której nie 

są w stanie zaradzić. Doświadczają swej bezsilności i niekiedy pokusy, by się poddać. Nagląco potrzebują naszej modlitwy  

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LITURGIA SŁOWA 

Św. Paweł przypomina nam dzisiaj, 

 że mamy wziąć udział w trudach  

i przeciwnościach znoszonych  

dla Ewangelii. Podejmujemy różne 

postanowienia wielkopostne, 

uczestniczymy w nabożeństwach  

pasyjnych i częściej myślimy  

o pomaganiu bliźnim, czyli o jałmużnie.  

Pamiętajmy jednak, że możemy to robić 

zawsze, nie licząc tylko na własne siły, 

dzięki mocy Bożej.  

Piotr miał pomysł, co zrobić, gdy 

zobaczył Mojżesza Eliasza i przemie-

nionego Jezusa... Jednak dostał inną 

wskazówkę, którą i nam dziś daje Bóg: 

„To jest mój Syn umiłowany –  

Jego słuchajcie”!                        

– ks. Wojciech 

 



Tweet od Papieża 

W czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego  

Słowo „żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12). Wytrwałe słuchanie Słowa Bożego rozwija gotowość  

do uległości wobec Jego działania, które czyni nasze życie owocnym. 

 

 Czytanie drugie 
2 Tm 1, 8b-10 
 
Najdroższy: 
 
Weź udział w trudach i przeciwnościach 
 znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!  
On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem  
nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego 
postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie 
Jezusie przed wiecznymi czasami.  
Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego 
Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć,  
a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. 

Ewangelia  
Mt 17, 1-9 
 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, 
i  zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił 
się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś 
stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz  
i Eliasz, rozmawiający z Nim. 
 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; 
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich,  
a  z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany,  
w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»  
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i  bardzo się zlękli. 
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie,  
nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli,  
tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc:  
«Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 
zmartwychwstanie». 

 
 

i duchowych ofiar, aby wytrwać w swym powołaniu. By pozostać wiernymi nakazowi Chrystusa: „Idźcie na cały świat 

i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).Dołączmy do nich w modlitwach i duchowych ofiarach. Prośmy 

Chrystusa, Boskiego Misjonarza, który jest Głową Kościoła, o liczne i święte, oddane Bogu i ludziom powołania misyjne 

wśród duchownych i świeckich. 

 

Wyrazem naszego zaangażowania misyjnego jest jałmużna na rzecz misji. Misjonarze bowiem potrzebują środków 

finansowych i materialnych, by tworzyć i rozwijać dzieła charytatywne, solidarności i braterstwa z ubogimi, chorymi 

i potrzebującymi pomocy. Z Ewangelią miłosierdzia docierają do rodzin żyjących w ubóstwie, dzieci ulicy, osób chorych 

i wykluczonych społecznie. Dzisiaj więc mamy okazję do wsparcia ich naszym darem serca poprzez Dzieło Pomocy „Ad 

Gentes”, które przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji jest „długą ręką” Kościoła w Polsce i wspiera wysiłki polskich 

misjonarzy. W roku 2022, dzięki Darczyńcom, szczególnie z naszych polskich parafii, Dzieło sfinansowało 124 projekty 

pomocowe na misjach o wartości prawie 140 tys. euro. Pomoc finansową otrzymało 59 sióstr zakonnych, 29 zakonników, 

30 księży fideidonistów [czyli kapłanów diecezjalnych posłanych na pewien czas przez swojego biskupa do pracy na 

misjach, nazwa od encykliki Piusa XII „Fidei donum” – przyp. red.] oraz 5 misjonarzy świeckich. 

 

Dlatego bądźmy z naszymi misjonarzami zarówno dzisiaj, jak i przez cały rok. Niech naszą będzie radość z czynienia dobra 

na misjach i wspierania misjonarzy. Dziś, w Dniu Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, gorąco dziękuję za troskę 

o misyjne dzieło Kościoła, za wszystkie modlitwy i ofiary, za pamięć o polskich misjonarzach. Niech świadomość,  

że z misjonarzami budujemy Kościół i czynimy dobro w świecie towarzyszy Waszym modlitwom i wysiłkom. 

 

Zapewniając o wdzięczności za zaangażowanie misyjne wiernych Kościoła w Polsce, wszystkim z serca błogosławię:  

w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

† Jan Piotrowski 

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
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OGŁOSZENIA parafialne – Druga Niedziela Wielkiego Postu – 5 marca 2023 r. 

 

1. Dziś obchodzimy Niedzielę „Ad Gentes” – dzień modlitwy i solidarności 

z misjonarzami. Po Mszy św. do puszek możemy złożyć dobrowolną ofiarę 

na pomoc polskim misjonarzom, natomiast taca gospodarcza przeznaczona jest  

na renowację ołtarza św. Floriana. 

2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.30.  

i Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 17.30. 

3. Wspólnota Młodych „Ławica” zaprasza chętnych do wzięcia udziału w Ekstremalnej 

Drodze Krzyżowej, która odbędzie się 19 marca br. po Mszy wieczornej.  

Zapisy i informacje u ks. Mariusza. 

 

Mój Psalm – Uwielbienie Boga 

 
Boże mój. 

Jesteś delikatnym powiewem wiatru, który daje ukojenie. 

Szeptem, który ucisza skołatane serce, łagodnym westchnieniem. 

Uwielbiam Ciebie Boże w ciszy swojego serca, w moim zabieganiu,  

w trosce o innych. 

Zachwycam się pięknem świata, który stworzyłeś, 

człowiekiem, któremu dałeś urok i talenty do pracy. 

Jak wielka jest Twoja miłość Panie, że pragniesz naszych relacji, 

towarszyszenia sobie nawzajem, radowania się w Bogu i wdrugim człowieku, 

zanoszenia dziękczynienia Wszechmogącemu Bogu. 

Rozmowa z Tobą Panie to uczta dla umysłu, to zachwyt nad Twoją  

wielkością i wspaniałością. 

Tak Wielki jesteś Boże, nieskończenie prawy i sprawiedliwy. 

Oddaję Ci moje serce, pełne miłości, abyś je przemieniał, 

W Tobie mój Boże jestem wolna. 

Ciebie Boże kocham i błogosławię. 

Tchnij Twoją moc we mnie, aja będę ci posłuszna. 

Ty Panie jesteś moją drogą, prawdą i życiem, moim westchnieniem, 

moim pragnieniem, aby ludzie byli Ci posłuszni. 

Ufam Tobie Boże, Tatusiu kochany. 

Posyłam Tobie pocaunek mojej miłości. 

Raduję się, Że jestem Twoją córką umiłowaną. 

W Tobie mój pokój i moje trwanie. Amen. 

 
– Roma Winiarska 

 
 

 
 
 
 

 

Redakcja: ks. Mariusz Białęcki  z zespołem. Kontakt do redakcji: tygodnikflorianus@gmail.com  

 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+Edmund Smolanka, + Roman Augustyniak, + Hanna Kuśmirek,  

+ Ryszard Danowski 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Floriana 

ul. Biskupicka 2  

05-840 Brwinów 

http://swflorian.home.pl/ 

tel. 22 729 61 4 

(czynny w godzinach pracy kancelarii) 

e-mail: 

florianustv@gmail.com 

 

Duszpasterze: (dni dyżuru) 

Proboszcz  

ks. Maciej Kurzawa 

(dyżur we wtorki) 

ks. Mariusz Białęcki 

(dyżury w poniedziałki i środy)  

ks. Dariusz Drozdek  

(dyżur w czwartki) 

ks. Wojciech Koszutski 

(dyżur w piątki) 

Pomoc duszpasterska: 

ks. Marian Wnuk 

 

Kancelaria parafialna: 

od poniedziałku do piątku  

w godz. 9–10 oraz 16.30–17.30 

W soboty w godz. 9–10 

 

Odwiedziny chorych 

na indywidualne wezwanie 

 

Sakrament chrztu 

w II i IV niedzielę podczas Mszy Świętej 
o godz. 13.00 
Należy zgłosić się dwa tygodnie 
wcześniej do kancelarii parafialnej 
z dokumentami  

 

Wspólnoty  

działające przy parafii 

Przyjaciele Oblubieńca  

spotkania I i II grupy we wtorki,  

– obie grupy o godz. 19.30 

Żywy Różaniec i Straż Honorowa 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 spotkania w I soboty miesiąca  

po Mszy Świętej o godz. 8.00 

Kościół Domowy  

spotkania kręgów w soboty  

ustalane z ks. Wojciechem 

Wspólnota Młodych „Ławica”  

spotkania w środy o godz. 19.00 

Wspólnota Matki w Modlitwie 

spotkania w środy o godz. 18.00 

Chór i schola dziecięca 

spotkania ustalane z p. Organistą 

Ministranci i Lektorzy 

zbiórki w soboty o godz. 10.00 

 

 
Nr konta bankowego parafii: 

51-9291-0001-0097-6464-2000-0010 


