
 

 

 
 

Czytając Ewangelię św. Jana, 

myśląc o Świętym Janie Pawle II 

Z Ewangelii św. Jana: 
 

 (…) wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, 

że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki 

palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! 

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie 

oraz «Król izraelski!» 
 

Rok 1979 - Pielgrzymka Św. Jana Pawła II do Ojczyzny (relacja ze strony historiaposzukaj.pl) 
 

Prawdziwie gorące przyjęcie zgotowali papieżowi warszawiacy i wszyscy,  

którym udało się przybyć do stolicy z innych stron kraju.  

Ojciec Święty, zmierzając do katedry świętego Jana, przejeżdżał ulicami miasta  

w specjalnym otwartym samochodzie (…). Emocje sięgały zenitu – na ulice 

rzucano kwiaty, powiewały biało-czerwone i biało-żółte flagi. 
 

Z Ewangelii św. Jana: 
 

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę  

z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem 

podchodzili do Niego (…) I policzkowali Go. (…) Jezus więc wyszedł na zewnątrz, 

w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. (…) Gdy Go ujrzeli arcykapłani  

i słudzy, zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!» 
 

Rok 2023 
 

Kto pamięta nauczanie Św. Jana Pawła II? Kto sięga po jego pisma, encykliki, 

teksty przemówień? Kto pamięta świadectwo jego życia – zatopienie w modlitwie, 

zanurzenie w Bogu? Słychać krzyk: Zburzyć jego pomniki! Wymazać go z historii! 

Zniszczyć dobrą pamięć o nim!…. Św. Jan Paweł II – za kogo go uważamy?  

„Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha,  

który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha 

Świętego”. 
 

METROPOLITA WARSZAWSKI ZAPRASZA WIERNYCH DO ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ 

Dziesięć lat temu, 13 marca 2013 roku, Ojciec Święty Franciszek został wybrany na papieża  

po niespodziewanej rezygnacji papieża Benedykta XVI. 

Zapraszam wszystkich diecezjan na Mszę Świętą dziękczynną z udziałem Episkopatu Polski, która 

będzie sprawowana w Świątyni Opatrzności Bożej w poniedziałek, 13 marca o godzinie 18.00. 

Dziękujemy za pontyfikat i prosimy o Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla papieża Franciszka. 
 

Mamy także jeszcze jeden powód do dziękczynienia. Nuncjusz Apostolski w Polsce  

abp Salvatore Pennacchio po sześciu latach posługiwania w naszej ojczyźnie przechodzi do pracy  

w Papieskiej Akademii Dyplomatycznej w Rzymie. Podziękujemy Bogu za lata reprezentowania przez 

niego Ojca Świętego w Polsce, za nominacje i wiele decyzji, które pogłębiły łączność Kościoła w Polsce ze Stolicą Apostolską. 
 

Bardzo serdecznie zapraszam kapłanów wraz z parafianami do udziału w tej dziękczynnej Eucharystii. Zapraszam osoby życia 

konsekrowanego, wiernych z ruchów i stowarzyszeń, Drogi Neokatechumenalnej oraz przedstawicieli władz publicznych. 

Szczególnie serdecznie zapraszam przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego oraz wiernych z parafii, w których Ksiądz 

Arcybiskup Nuncjusz posługiwał sprawując Msze Święte i udzielając sakramentu bierzmowania. 

Ta podwójna uroczystość jest szczególnym powodem do licznej obecności.  Wszystkim z serca błogosławię. 
 

† Kazimierz Kardynał Nycz 

Arcybiskup Metropolita Warszawski 

   

 

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 

Florianus

papers 

nr 11 (108) rok IV 

12.03.2023 r. 

TYGODNIK PARAFII ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE 



JUBILEUSZOWA PARAFIALNA  

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
 

Dzień III – 13 lutego (poniedziałek) 

Wstaliśmy wcześnie rano, bo trzeba było spakować się 

i wymeldować. Zmienialiśmy hotel. Z Nazaretu wyjecha-

liśmy w towarzystwie pięknej słonecznej pogody, która 

pozostała do końca dnia.  

Ponad połowę dnia spędziliśmy w okolicach Jeziora 

Galilejskiego. Pierwszym miejscem, jakie odwiedziliśmy, 

była Góra Błogosławieństw. Na tym wzgórzu Jezus 

wygłosił Kazanie na Górze. Sanktuarium w kształcie 

ośmiokąta, wybudowane w XX w. jest symbolem ośmiu 

błogosławieństw. We wnętrzu kopuły znajduje się osiem 

witraży z tekstami błogosławieństw w języku łacińskim.  

Dla pielgrzymów przygotowano 

miejsca, gdzie mogą uczest-

niczyć we Mszy Świętej na 

powietrzu. Siedząc na ka-

miennych ławkach podczas Mszy 

Świętej, widzieliśmy jezioro 

Genezaret. Było to niezapom-

niane wrażenie – liturgia na 

wzgórzu, gdzie Jezus nauczał 

tłumy. Tutaj złożyłem intencje 

swoje i osób, które mnie prosiły. 
 

Po mszy świętej zjechaliśmy nad Jezioro Galilejskie  

do Tabghi, czyli miejsca w którym Jezus dokonał 

cudownego rozmnożenia chleba  

i ryb. W przeszłości wody  

z siedmiu źródeł spotykały się  

w tym punkcie i wpływały do 

jeziora. W kościele tu 

zbudowanym, którym opiekują 

się benedyktyni, znajduje się 

mozaika przedstawiająca bo-

chenki chleba i ryby. Ten obraz 

często wykorzystywany jest jako 

symbol eucharystyczny.  

Obok znajduje się kościół pw. Prymacji św. Piotra, jako 

pamiątka powołania Szymona Piotra na głowę Kościoła. 

Nie oglądaliśmy wnętrza kościoła, ponieważ trafiliśmy na 

poobiednią przerwę (godz. 12–14). W zamian za to 

zeszliśmy nad sam brzeg Jeziora Galilejskiego.  

 

Jest to największe jezioro w Izraelu, do którego na północy 

wpływa Jordan, aby na południu wypłynąć i skończyć swój 

bieg w Morzu Martwym. Posiada aż pięć nazw.  

W Ewangeliach występuje jako jezioro Genezaret  

(św. Mateusz i św. Łukasz), Jezioro Tyberiadzkie (św. Jan)  

i Jezioro Galilejskie (św. Jan i św. Mateusz). Do tego 

dochodzi nazwa Morze Galilejskie, a w hebrajskim – Morze 

Kinneret. Tu na brzegu, zanurzając ręce w wodzie, 

przypominaliśmy sobie sceny ewangeliczne, Jezusa  

z uczniami.  

Następnym przystankiem było Kafarnaum, miasto 

wielokrotnie wspominane w Ewangeliach, gdzie osiadł 

Jezus po opuszczeniu Nazaretu. Kafarnaum stało się 

centrum Jego działalności. Tu spotkał swoich pierwszych 

uczniów – rybaków Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana oraz 

celnika Mateusza, tu 

dokonał wielu cu-

dów i głosił wiele 

nauk z przypowieś-

ciami. Obecnie jest 

tu zespół odkrytych 

wykopalisk i ruin 

budynków, m.in. sy-

nagogi. W central-

nym punkcie znaj-

duje się współczesny kościół wybudowany na miejscu,  

w którym znajdował się dom św. Piotra. Rezultaty 

wykopalisk nie przeczą takiej identyfikacji, zaś bryła 

kościoła przypomina bardziej latający spodek, niż znany 

nam kształt świątyni.  

Z Kafarnaum skierowaliśmy się do przystani łodzi, która 

oppłynęliśmy w rejs po jeziorze. Obsługa przywitała nas 

pieśnią „Barka”, ale w takim wykonaniu, że ostatecznie 

sami odśpiewaliśmy 

„Barkę” a cappella. 

W południe, przy 

pełnym słońcu woda 

mieniła się barwą 

zielononiebieską, in- 

ną niż błękit widzia-

ny z Góry Błogo-

sławieństw, czy turkus widziany z brzegu. Na jeziorze 

można było dostrzec rybaków na małych łódkach. 

Wyciągali sieci z niedużymi „rybami św. Piotra”, czyli 

tilapiami galilejskimi.  

Przejechaliśmy do Kany Galilejskiej, gdzie Chrystus 

dokonał swojego pierwszego cudu, pierwszego znaku mocy 

Boskiej. W kościele, którym opiekują się franciszkanie, 

zobaczyliśmy fragmenty mozaiki podłogowej z napisami  

w języku aramejskim (którym posługiwał się Jezus) oraz 

amfory, czyli dzbany do noszenia wody, jakich używano  

w czasach Jezusa. W kaplicy, w obecności pielgrzymów  



z naszej parafii i przed 

celebransem, ks. probosz-

czem Maciejem Kurzawą 

pięć par małżeńskich 

odnowiło przysięgę, ślubu-

jąc sobie miłość, wierność  

i uczciwość małżeńską.  

Później udaliśmy się do Betlejem (znajdującego się  

w Autonomii Palestyńskiej), do hotelu Ararat. Jego nazwa 

kojarzyła się od razu ze świętą górą Ormian, na której miała 

osiąść po potopie arka Noego. Podróż zajęła ok. dwóch 

godzin. Na miejsce dotarliśmy późną porą. 

Dzień IV – 14 lutego (wtorek) 

Ten dzień spędziliśmy głównie w Betlejem. Odwiedziliśmy 

Pole Pasterzy w miejscowości Beit Sahour. Uznawane jest 

za miejsce, w którym pasterzom objawiona została nowina 

o narodzinach Zbawiciela. Już w pierwszych wiekach 

znajdował się w tym miejscu klasztor. Archeologom udało 

się odkopać dobrze zachowane ruiny i fragmenty mozaik 

o charakterze religijnym, udostępnione dla zwiedzających.  

 Na wzniesieniu znajduje się kościół 

poświęcony aniołom ukazującym 

się pasterzom. Konstrukcja świątyni 

nawiązuje do pasterskiego namiotu. 

Światło dociera tu przez świetliki 

umieszczone w kopule. Na terenie, 

którym opiekują się franciszkanie, 

znajdują się groty pasterskie, gdzie 

odkryto ślady zamieszkania ludzi. 

Są tak przestronne, że mogły pomieścić też stado owiec.  

W jednej z grot zobaczyliśmy żłób, taki w jakim mógł leżeć 

nowo Narodzony. Żłóbek przedstawiany w naszej kulturze 

przypomina drewniany paśnik dla zwierząt, a tutaj jest to 

wyżłobiona półka skalna. W bramie franciszkańskiego 

kompleksu i na najbliższej ulicy pracowali handlarze 

pamiątkami – świątobliwymi i nieświątobliwymi. Jest przy 

każdym obiekcie odwiedzanym przez turystów, ale 

pomysłowość i kreatywność tutaj przebiła wszystko. Tylko 

dwa przykładowe obrazy: handlowiec z piszczałkami, 

nawołujący po polsku „fujarka za dolarka” i chłopiec  

w stroju pasterza, pozujący do zdjęcia za opłatą  

z jagnięciem na rękach. Podszczypywał je, aby beczało. 

Przejechaliśmy do Betlejem  

i przespacerowaliśmy się na wzgó-

rze, gdzie wznosi się Bazylika 

Narodzenia Pańskiego. Najpierw 

udaliśmy się do Groty Mlecznej,  

w której według tradycji Matka 

Boska karmiła Jezusa. Stąd biały 

kolor skały kredowej wewnątrz 

groty, naznaczony macierzyństwem 

Maryi.  

Grota jest celem pielgrzymek wielu kobiet i małżeństw, 

które mają problemy z zajściem w ciążę. Świeżo 

odrestaurowana grota została połączona korytarzem z nową 

kaplicą poświęconą Matce Boga. Takie rozwiązanie 

pozwala pielgrzymom odwiedzającym Grotę Mleczną 

zatrzymać się na modlitwę w zakonnej kaplicy Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. 

Następnie udaliśmy się na Mszę Świętą do kościoła  

św. Katarzyny, przyległego do Bazyliki Narodzenia 

Pańskiego. Z tej świątyni, transmitowana jest corocznie 

Pasterka celebrowana przez patriarchę łacińskiego. Po Mszy 

stanęliśmy w kolejce do Groty Narodzenia Pańskiego, gdzie 

spędziliśmy około półtorej godziny. Kolejka do zejścia na 

dół zwężała się, aż pojedynczo 

można było wejść do groty i 

dotknąć skały wewnątrz srebrnej 

gwiazdy  

z napisem Hic de Virgine Maria 

Jesus Christus natus est (Tu z Maryi 

Dziewicy narodził się Jezus 

Chrystus). Uderzające w swoim 

konkrecie „TU”. Bóg objawił się 

bowiem nie tylko  

w konkretnej historii (historia objawienia), lecz także  

w konkretnym miejscu. Bazylika wybudowana w IV w., 

wielokrotnie uszkadzana i przebudowywana jest jednym  

z najstarszych nieprzerwanie funkcjonujących kościołów na 

świecie. Z zewnątrz przypomina średniowieczną fortecę, 

której fasada zamknięta jest murami trzech klasztorów: 

franciszkańskiego, greckiego i ormiańskiego. Te trzy 

chrześcijańskie wyznania sprawują opiekę na bazyliką 

Ostatnim odwiedzonym miejscem tego dnia była niewielka 

biblijna miejscowość Ein Karem, będąca obecnie dzielnicą 

Jerozolimy. W tym 

urokliwym miej-

scu, gdzie jest dużo 

zieleni, wspięliśmy 

się po wyślizga-

nych wapiennych 

schodach do Sank-

tuarium Nawiedze-

nia św. Elżbiety. 

Dwupoziomowa 

świątynia posiada dziedziniec, gdzie na murze umieszczono 

kilkadziesiąt tablic z tekstem hymnu Magnificat w różnych 

językach, m.in. po polsku.  

Kolejnym przystankiem był kościół św. Jana Chrzciciela, 

wybudowany, jak mówi tradycja, nad domem Zachariasza, 

gdzie miał się urodzić św. Jan Chrzciciel. Podobnie jak we 

wcześniejszym sanktuarium, na dziedzińcu znajdują się 

tablice w kilkudziesięciu językach, z tekstem Benedictus.  

Stamtąd powróciliśmy do hotelu i zakończyliśmy czwarty 

dzień pobytu w Ziemi Świętej.                        MR

  



 

Komentarz  
do czytań 

Czytanie pierwsze   
Wj 17, 3-7 

Psalm  
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 

 Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim,  
a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał 
przeciw Mojżeszowi i mówił:  
«Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu,  
aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać  
na śmierć z pragnienia?»  
Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc:  
«Co mam uczynić z tym ludem?  
Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» 
P 
an odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed 
lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. 
Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil,  
i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale,  
na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie 
z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». 
Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny 
izraelskiej. 
I nazwał to miejsce Massa i Meriba, 
ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana 
wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan jest 
rzeczywiście wśród nas, czy też nie?» 
 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki  
ku chwale Opoki naszego zbawienia.  
Stańmy przed obliczem Jego 
z uwielbieniem, z weselem  
śpiewajmy Mu pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając  
na twarze, klęknijmy przed Panem,  
który nas stworzył. Albowiem On jest 
naszym Bogiem, a my ludem  
Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:  
«Niech nie twardnieją wasze serca  
jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali 
Mnie, choć widzieli moje dzieła». 

 

Co to jest „modlitwa w intencjach Ojca Świętego”? Intencje na 2023 rok 

Przy okazji informacji o odpustach oraz pod koniec różnych nabożeństw padają słowa „pomódlmy się w intencjach Ojca 

Świętego”. Sporo osób modli się wówczas w intencji zdrowia Papieża, o błogosławieństwo Boże dla niego itp.. Tymczasem 

nie chodzi tu o modlitwę za Papieża, lecz W INTENCJACH PRZEZ NIEGO OGŁOSZONYCH. Ojciec Święty prosi 

wiernych o modlitwę dotyczącą różnych spraw. Co roku podawane są nowe intencje na 12 miesięcy. Apostolstwo Modlitwy 

– Krajowy Sekretariat w Polsce podaje ich objaśnienia i więcej informacji na stronie https://www.ampolska.co/. 

Styczeń – Za wychowawców 

Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając 

w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom. 
 

Luty – Za parafie 

Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary,  

braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących. 
 

Marzec – Za ofiary nadużyć 

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej,  

aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia. 
 

Kwiecień – O kulturę wyrzeczenia się przemocy 

Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, 

zarówno przez państwa, jak i obywateli. 
 

Maj – Za ruchy i grupy kościelne 

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje 

charyzmaty na służbę w potrzebach świata. 
 

Czerwiec – O zniesienie tortur 

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania,  

zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom. 

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LITURGIA SŁOWA 

W pierwszym czytaniu widzimy, jak Bóg 

wysłuchuje wołanie Mojżesza. Tak samo Bóg 

Ojciec nieustannie czuwa nad nami i chce być 

obecny w naszym życiu, jak był obecny  

w życiu narodu wybranego. Główną treścią 

dzisiejszego Psalmu 95 są słowa: ,,obyście 

dzisiaj usłyszeli głos Jego”.  

Natomiast św. Paweł w II czytaniu 

przypomina Rzymianom, że dostąpili 

już  usprawiedliwienia przez wiarę,  

ale przypomina im również, że przez 

tę samą wiarę mają oni dostęp do łaski 

zachowania pokoju z Bogiem. W scenie 

spotkania Jezusa z Samarytanką dokonuje się 

spełnienie obietnicy, jaka w życiu tej kobiety 

była obecna, a mianowicie wiara  

w Mesjasza, który zostanie nazwany 

Chrystusem. Ona na początku nie zdaje sobie 

sprawy, że dzieje się to właśnie na jej oczach.   

                                                 – ks. Mariusz 



 

 Czytanie drugie 
Rz 5, 1-2. 5-8 
 
Bracia: 
 
Dostąpiwszy usprawiedliwienia 
dzięki wierze, zachowajmy pokój 
z Bogiem przez Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu 
uzyskaliśmy na podstawie wiary 
dostęp do tej łaski, w której 
trwamy, i chlubimy się nadzieją 
chwały Bożej. 
 
A nadzieja zawieść nie może, 
ponieważ miłość Boża rozlana 
jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który został 
nam dany. Chrystus bowiem 
umarł za nas, jako za 
grzeszników,  
w oznaczonym czasie,  
gdy jeszcze byliśmy bezsilni.  
A nawet za człowieka 
sprawiedliwego podejmuje się 
ktoś umrzeć tylko z największą 
trudnością. Chociaż może 
jeszcze za człowieka życzliwego 
odważyłby się ktoś ponieść 
śmierć. Bóg zaś okazuje nam 
swoją miłość właśnie przez to,  
że Chrystus umarł za nas,  
gdy byliśmy jeszcze 
grzesznikami. 

Ewangelia  
J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 
 
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub 
synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy 
źródle. Było to około szóstej godziny. 
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej:  
«Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. 
Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, 
bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus 
odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: 
„Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: 
«Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej?  
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił,  
i jego synowie, i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę 
wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął 
na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu 
wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła  
i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć 
Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». 
 
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, 
ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to,  
co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, 
nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, 
a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali 
Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, 
zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: 
«Jestem nim Ja, który z tobą mówię». 
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc 
Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni.  
I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już  
nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On 
prawdziwie jest Zbawicielem świata». 

 
 

 

Lipiec – O życie eucharystyczne 

Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii,  

która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi. 
 

Sierpień – Za Światowy Dzień Młodzieży 

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę  

i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem. 
 

Wrzesień – Za ludzi żyjących na marginesie 

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych,  

nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości. 
 

Październik – Za Synod 

Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu,  

pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata. 
 

Listopad – Za Papieża 

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego,  

nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie. 
 

Grudzień – Za osoby z niepełnosprawnościami 

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa,  

a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo. 

  

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LITURGIA SŁOWA 

 



 

 OGŁOSZENIA parafialne – Trzecia Niedziela Wielkiego Postu – 12 marca 2023 r. 
 

 

1. W dniach 13-15 marca uczniowie szkół brwinowskich przeżywać będą rekolekcje 

wielkopostne. 

2. Wspólnota Młodych Ławica zaprasza na Parafialną Ekstremalną Drogę Krzyżową, 

która odbędzie 19 marca po Mszy św. wieczornej. Więcej informacji u ks. Mariusza. 

3. Z tyłu za ławkami wyłożone są kosze, do których możemy składać trwałe produkty 

spożywcze do wielkanocnych paczek dla naszych najuboższych parafian. 

 

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli: 

Filip Podolski, Maria Walos, Szymon Archutowski, Kacper Mikołaj Narkiewicz 

 

 

O Apostolstwie Modlitwy i intencjach papieskich 
 
Cała historia ma swój początek 3 grudnia 1844 r., w święto św. Franciszka Ksawerego, 

w jezuickim nowicjacie w Vals-près-le-Puy (Francja). Tego właśnie dnia ojciec 

duchowny nowicjatu o. Gautrelet SJ zwołał spotkanie z nowicjuszami, aby wyrazić 

swoje głębokie zaniepokojenie, wynikające z ich postawy. Młodzi studenci zamiast 

uczyć się potrzebnej teologii, chcieli już ewangelizować i wyruszyć na misje  

w dalekich Indiach. Na odprawianej tego dnia Mszy Świętej, podczas homilii, gdy 

opisywał jedną z misyjnych przygód św. Franciszka Ksawerego, wrócił do tematu  

i – zupełnie się tego nie spodziewając – wzbudził wielki entuzjazm w nowicjuszach. 

Czym? Mianowicie, ukazał jak ich codzienne życie poświęcone studiowaniu może już 

teraz stać się bardzo skutecznym apostolstwem. Mówił on tak: 

„Jeśli każdy zjednoczy swoje prace w duchu modlitwy i złoży z tego ofiarę;  

jeśli kilka osób zjednoczy się w takiej postawie, wówczas nastąpi  

taka „kumulacja” łaski, która będzie w stanie przenosić góry”. 

Zaakcentował też, że przez zwykłe codzienne trudy, które są oddawane Bogu, 

mogą czynić wielkie rzeczy dla Kościoła i bez wyjazdu do dalekich krajów mogą już 

teraz stać się misjonarzami. 

Kolejnym krokiem było stworzenie tzw. „Apostolstwa Modlitwy”, które zaczęło 

bardzo szybko rozprzestrzeniać się i przekazywać ten sposób ewangelizacji, 

mianowicie ducha ofiary i modlitwy w zwykłej codzienności. Przełomowym 

wydarzeniem było powierzenie Apostolstwu Modlitwy (w 1890 r.) przez papieża Leona 

XIII swoich comiesięcznych intencji modlitewnych. Od tego czasu, również następni 

papieże kontynuowali powierzanie swoich intencji Apostolstwu, co stało się tradycją, 

która trwa aż do dziś.  

Nie jest wskazana konkretna modlitwa – zwyczajowo przyjęły się takie modlitwy 

jak: „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga”, „Zdrowaś Maryjo” albo „Pod Twoją obronę”, 

można je odmawiać pojedynczo albo połączyć np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, 

ważne jedynie, aby były modlitwami według intencji Ojca Świętego. 

 

Skrót informacji ze strony modlitwy24.pl 

 
  

 

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

 

 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+ Jerzy Stanisław Bartyka, + Irena Zdunek, 

+ Aniela Antonina Maria Cieńska 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Floriana 

ul. Biskupicka 2  

05-840 Brwinów 

http://swflorian.home.pl/ 

tel. 22 729 61 44 

(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  

Seminarium Odnowy Wiary – SOW  

 we wtorki 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 


