
FLORIANUS 
Tygodnik parafii św. Floriana w Brwinowie nr 9 (64) rok III 

27. 02. 2022 r. 

VIII Niedziela Zwykła                                                               

 Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie:  Syr 27,4-7 (Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość) 

Psalm responsoryjny: Ps 92,2-3.13-14.15-16 (Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże) 

Drugie czytanie: 1 Kor 15,54b-58 (Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć) 

Ewangelia: Łk 6,39-45 (Z obfitości serca mówią usta) 

 

W tym tygodniu otrzymaliśmy podziękowanie od Papieża Franciszka za nadesłane 

życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia. Poniżej przedstawiamy list  

nadesłany ze Stolicy Apostolskiej do ks. Proboszcza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

św. Floriana 
ul. Biskupicka 2 
05-840 Brwinów 

tel. + 48227296144  
florianustv@gmail.com 
http://swflorian.home.pl/ 

Duszpasterze: 
Proboszcz: .  

Ks. Maciej Kurzawa 
Wikariusze:  

ks. Mariusz Białęcki 
ks. Dariusz Drozdek 

ks. Wojciech Koszutski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. Marian Wnuk 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek - piątek 

godz. 9.00 - 10.00 
        16.30 – 17.30 

sobota 
9.00 – 10.00 

DYŻURY KSIĘŻY 
Poniedziałek: ks. Mariusz 

Wtorek: ks. Proboszcz 
Środa: ks. Mariusz 

Czwartek: ks. Dariusz 
Piątek: ks. Wojciech 

Msze św. 
Niedziela 

7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 
13.00,  

14.30(w rycie łacińskim), 
18.00 

 Dni powszednie 
7.00, 8.00, 18.00 

Nabożeństwa stałe: 
Nowenna do MB 

Nieustającej Pomocy  
w środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w piątki po Mszy 

św. wieczornej 
I piątki miesiąca Adoracja 

Najśw. Sakramentu po 
Mszy Św. wieczornej 

I Sobota miesiąca  
o godz. 8:00 Msza Św. 
wynagradzająca ku czci 

Niepokalanego Serca NMP 

Odwiedziny chorych 
na indywidualne 

wezwanie 

Chrzest św. 
w II i IV  niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 



 Wielki Post, Ogrójec i problem zła 

 

Jaki jest cel Wielkiego Postu? Odpowiedź, którą najczęściej 

słyszymy: „Wielki Post ma nas przygotować na obchód świąt 

Wielkanocy”, nie mówi jeszcze, co to znaczy być 

przygotowanym na Wielkanoc. Wiele kazań o Wielkim Poście 

jest poświęconych temu, jak się przygotowywać, ale nie mówi, 

po co. Często kaznodzieje zachowują się jak trenerzy, którzy 

rozpisują plan treningowy, ale nie mówią zawodnikowi, w jakich 

zawodach wystąpi i jakie cechy są mu na nich najbardziej 

potrzebne. W piosence Craiga Armstronga „Let It Be Love” 

Steven Lindsay śpiewa, że jeśli moglibyśmy powiedzieć tylko 

jedno słowo, wydobyć z siebie tylko jeden dźwięk, to niech 

będzie to: „Miłość”. Hasło to stało się w naszych czasach bardzo 

pojemne, stąd powiem, że w ogóle zgadzam się z autorami, ale 

jeśli chcielibyśmy być bardziej konkretni, to powinniśmy 

zdecydować się na coś bardziej treściwego jako najważniejszą 

wypowiedź naszego życia. Na co? Współcześnie żyjący 

amerykański filozof chrześcijański, Paul Moser, twierdzi, że 

najważniejszym zdaniem Nowego Testamentu jest wers  

z Ewangelii św. Marka (Mk 14, 36b): „Nie to, co Ja chcę, ale to, 

co Ty!”. Moserowi nie chodzi oczywiście o ważność pod 

względem doktrynalnym, ale o wagę tego zdania dla życia 

duchowego. Wszystkie praktyki duchowe, wg Mosera, zmierzają 

do tego, byśmy byli w stanie powiedzieć to, co Jezus w Ogrójcu: 

„Nie moja, lecz Twoja, Boże, wola niech się stanie!”. Właśnie 

wtedy jesteśmy gotowi na naszą Paschę – przejście od śmierci 

do stanu zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, a więc do życia 

wiecznego. Ogrójec daje nam w ten sposób proste kryterium 

tego, gdzie jesteśmy na naszej drodze do Boga. Ujęcie Mosera 

zgadza się ze starą tradycją chrześcijańską. Pod koniec XIII 

wieku w swych „Pouczeniach duchowych” Mistrz Eckhart pisał, 

że wielu ludziom wydaje się, że mają dobrą wolę, ale to 

nieprawda. „Oni chcą zachować swoją własną wolę i pouczać 

Boga, co ma czynić. To wcale nie jest dobra wola. Boga należy 

szukać zgodnie z Jego wolą”, pisał dominikanin. Dla Eckharta 

wyrzeczenie się własnej woli było warunkiem wolnego serca  

i ostatecznie szczęścia. Wyrzec się własnego „ja”. Często 

wyrażenie to rozumiane jest jako zapomnienie o własnych 

potrzebach i pragnieniach. Z tego punktu widzenia każda 

przyjemność, czy też zainteresowania niezwiązane z religią 

mogą uchodzić za kultywowanie własnego ja. Upodobanie  

w meczach Ligi Mistrzów staje się wtedy moralnie podejrzane,  

a śledzenie ulubionego serialu zaczyna być przeszkodą  

w drodze do Boga. Oczywiście, szukanie woli Bożej często 

wiąże się z ascezą. Ktoś, kto umie sobie odmówić przyjemności, 

ćwiczy swoją wolę. Jest to jak najbardziej godne pochwały, ale 

nie to jest główną lekcją Ogrójca. Wrócę do „Pouczeń” Eckharta, 

gdzie czytamy: „Nie trap się, kiedy zbyt dobre wydają ci się 

potrawy lub szaty”. Nie chodzi o to, by np. unikać jedzenia  

w dobrych restauracjach, lecz o to, by, gdy nas na nie nie stać, 

przyjąć to z pokojem w sercu, nie mając takiej sytuacji za wielką 

stratę. „Jeśli Bóg coś nam daje – kontynuuje Mistrz Eckhart – 

przyjmijmy to od Niego wprost, uważajmy to za najlepsze dla 

siebie i bądźmy z tego zadowoleni”. Taką drogę wyznaczył mi 

Bóg i ona w związku z tym jest dla mnie najlepsza – winien móc 

powiedzieć wierzący. Nie najgorliwszy asceta jest ideałem 

chrześcijanina (nie zapominajmy, że dla wielu Mu 

współczesnych Jezus uchodził za żarłoka), lecz ten, kto nie 

kaprysi, gdy życie przynosi mu takie, a nie inne dary od Boga. 
Postawienie doświadczenia Ogrójca w centrum duchowości 

chrześcijańskiej nie ma na celu promowania fatalizmu, 

rezygnacji z jakichkolwiek ambicji czy pochwałę bierności. 

Eckhart wyraźnie mówił, że rezygnacja z własnej woli ma na 

celu zrobienie miejsca Bogu we własnym sercu. Przyznajmy się 

jednak szczerze, że powiedzenie: „Nie moja wola, lecz Twoja” 

jest niezwykle ciężkie i zazwyczaj nie mamy na nie ochoty. Ja 

przynajmniej często nie mam na to ochoty. Gdy budzę się rano, 

częściej zaczynam dzień z nadzieją, że upłynie mi on wygodnie, 

niż z nadzieją, że spełni się w nim wola Boża. Chcę, aby życie w 

miarę mi się układało, moje sprawy były pod kontrolą, 

okoliczności sprzyjały, a ludzie byli względem mnie przychylni. 
Nie sądzę, abym się z takimi życzeniami szczególnie wyróżniał. 

Paul Moser w związku z tym wątpi, byśmy sami z siebie byli 

dostatecznie zmotywowani, by przejść doświadczenie Ogrójca. 

Ponieważ jednak Bogu zależy na tym, abyśmy zrobili Mu 

miejsce w naszych sercach, to będzie stwarzał nam 

okoliczności sprzyjające do tego, by powtórzyć Jezusowe słowa 

z Getsemani. Te okoliczności to wszelkie cierpienie i zło, które 

dotyka nas w życiu. W ten sposób Ogrójec jest nie tylko 

wskazówką dla duchowości, ale i chrześcijańską odpowiedzią 

na problem zła. Jeśli ktoś zastanawia się nad tym, dlaczego 

Bóg dopuścił w jego życiu do nieszczęścia, to być może 

odpowiedzią jest to, że chciał On zachęcić do powiedzenia: „nie 

moja wola, lecz Twoja”. Często ludzie oburzają się na próby 

wyjaśnienia cierpienia w ich życiu. Uważają, że każda taka 

próba z konieczności łączy się z niezrozumieniem tego, co ich 

spotkało lub spotyka w życiu. Na swą obronę mogę powiedzieć 

tyle, że w świetle tego, co pisałem wcześniej, zdanie: „Nie moja 

wola, lecz Twoja” jest najważniejszym, jakie możemy 

wypowiedzieć w swoim życiu i nie powinniśmy się dziwić, że 

Bóg używa wszelkich środków (nawet takich, które będą się 

wydawać bardzo surowe), byśmy w końcu je wypowiedzieli. 
Wielki Post ma nas przygotować na święta Wielkanocy. Teraz, 

mam nadzieję, to zdanie staje się trochę jaśniejsze. Wielkanoc – 

rozumiana w Kościele jako Triduum Męki i Zmartwychwstania 

Pańskiego – zaczyna się w Wielki Czwartek, kiedy to Jezus po 

Ostatniej Wieczerzy udał się na Górę Oliwną, by stoczyć 

najważniejszą walkę duchową w historii ludzkości. Jesteśmy 

przez Wielki Post przygotowani do Wielkanocy wtedy, gdy 

potrafimy wejść razem z Chrystusem do Ogrójca i modlić się 

słowami, które On tam wypowiedział. /ks. Marek Dobrzeniecki/ 



 

15 prostych wyrzeczeń na Wielki Post. 

Może znajdziesz coś dla siebie? 

 

Czas Wielkiego Postu pełen jest łaski i nawrócenia, które daje 

nam Bóg. To czterdzieści dni bardzo produktywnych dla 

naszego życia duchowego. Nie chodzi w nim tylko o to, by 

spełniać jakieś zewnętrzne rytuały, ale o wzniesienie serca do 

Boga.  To o wiele więcej niż żal za grzechy, czy pełna 

świadomość uczynionego zła. Nawrócić się to obrać nową 

drogę ukierunkowaną przez miłosierdzie Boga, jednocześnie nie 

przestając być samym sobą. Jeśli nie wiesz jeszcze, co możesz 

dać z siebie w czasie tego Wielkiego Postu, mamy dla ciebie 

kilka prostych podpowiedzi na co dzień..                              

1. „Ojcze nasz” za każdą osobę, z którą nie jesteśmy  

w zgodzie                                                    . 

Jeśli łatwo ci jest pokłócić się z kimś, to tak samo łatwo 

pomodlić się jednym „Ojcze nasz”. Czy jest ktoś, kto nie zna tej 

modlitwy? Pomódl się raz, tylko jeden raz, a zobaczysz, jak 

odzyskasz nieco pokoju w sercu i pomożesz osobie, z którą 

jesteś skonfliktowany. Ona potrzebuje modlitwy.   

2. „Zdrowaś Maryjo” przed każdym wejściem do mediów 

społecznościowych 

 Chyba zmówisz wiele różańców w czasie tego Wielkiego 

Postu… Ale w ten sposób przybliżasz się do Maryi i trwasz  

w Bożej obecności w ciągu dnia. Możesz ofiarować tę modlitwę 

za osobę, której zdjęcia właśnie przeglądałeś na Instagramie, 

albo z którą rozmawiasz przez WhatsApp czy Facebooka. 

3. Nie zaglądaj do telefonu, gdy jesz lub z kimś rozmawiasz 

Pamiętasz, jak to jest patrzeć drugiemu w oczy? Spotkać się  

z kimś nie oznacza być z kimś w tym samym miejscu, lecz 

interesować się jego życiem, chcieć poznawać tę osobę, wejść 

w kontakt z jej rzeczywistością i zobowiązać się wobec niej. 

4. Codziennie akceptuj po jednej wadzie, którą masz  

i dziękuj za nią Bogu                                                      .  

Twoje braki i słabości są częścią ciebie. Niejednokrotnie to one 

sprawiły, że zbliżyłeś się do Boga, pomogły zrozumieć innych  

i wspierać ich. Wybacz sobie i zaakceptuj to, kim jesteś. Bóg już 

to zrobił. Zrozumienie, że nie jesteśmy perfekcyjni,  

jest pierwszym krokiem do bycia lepszym. Bycie świętym 

oznacza szukanie perfekcji, ale w miłości.                           .                                                 

5. Idź na Mszę św. nie tylko w niedzielę                               .                                

Pewnie chodzisz do kościoła w niedzielnej krzątaninie spraw  

i nie wiesz, co to znaczy pobyć z Jezusem w trakcie tygodnia. 

To prawda, są to dni pracy i stresu, ale nie ma to jak pod koniec 

takiego dnia wejść do zupełnie cichego kościoła, zobaczyć 

prawie puste ławki i czekającego tam tylko na Ciebie Chrystusa. 

6. Przebacz osobom, które cię zraniły                                    .  

Pozwól, by Bóg pokazał ci twoje rany, ból, który spowodowali 

inni. Choćby nie wiem, jak bolało, nie unikaj tego. Skonfrontuj je 

z Bogiem i pozwól, by On dał pokój twojemu sercu. Boli nas zło 

wyrządzone nam, ale jeśli spojrzymy na nie oczami i sercem 

Boga, zobaczymy samych siebie oczyszczonych z żalu  

i rozgoryczenia.                                         .  

7. Bądź radosny w pracy                                  .  

Trzeba to powiedzieć raz jeszcze: radość jest właściwa 

chrześcijanom. To, co robimy, chociaż często nudne i trudne, 

gdy robione jest z miłością i uśmiechem na twarzy, ma większą 

wartość niż jakikolwiek najbardziej opłacalny interes świata.  

8. Gdy ktoś chce coś od ciebie pożyczyć, zgódź się  

Jeśli trudno ci pożyczać czy dzielić się tym, co masz, bo 

uważasz, że twoje rzeczy są zbyt cenne, by ktoś inny ich użył, 

masz przed sobą niezwykłą okazję do tego, by przestać 

przywiązywać wagę do tego, co materialne, a zyskać cnotę 

hojności.  

9. Co wieczór wypisz, za co jesteś wdzięczny                       .  

A jeśli miałbyś się jutro obudzić tylko z tym, za co dzisiaj 

podziękowałeś? Pamiętaj: nie brak ci niczego.                          .  

10. Nie spóźniaj się na spotkania i lekcje                    .  

Niektóre przewodniki dobrej spowiedzi zaznaczają, że kraść 

można również czas. Może przyzwyczaiłeś się już do bycie 

niepunktualnym, może uważasz, że twoje życie nie jest aż tak 

ważne, żeby wykorzystywać najlepiej jak się da każdy dzień.  

A może ci się nie chce i, skoro wiesz, że ta druga osoba i tak na 

ciebie poczeka, nie wysilasz się. Zrób to jednak w ten Wielki 

Post, a zobaczysz ile cnót poza punktualnością możesz zyskać.  

11. Kupuj tylko to, co niezbędne.                                               

To tylko czterdzieści dni. Nic się nie stanie, jeśli ograniczysz 

wydatki. A jeśli możesz, zalecamy taką praktykę na całe życie. 

Na pewno dobrze ci to zrobi!                                        . 

12. Zgadzaj się na wspólne wyjścia                                     .  

Wyjdź poza samego siebie, poświęć czas rodzinie  

i przyjaciołom. Często mamy czas na wszystko poza tym, co 

najistotniejsze. 

13. Odwiedź chorych lub samotnych członków rodziny  

 
Refleksja na VIII Niedzielę zwykłą 

  
  Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do 
dawania przykładu Mówi się, że najlepszym 
przykładem jest dać własny przykład, czy też, 
że „obraz jest wart tysiąca słów”. Nie 

zapominajmy, że w chrześcijaństwie, wszyscy bez wyjątku, 
jesteśmy przewodnikami, jako że chrzest daje nam udział  
w kapłaństwie Chrystusa. Swoim zachowaniem możemy stać 
się inspiracją i wzorem dla innych ludzi.  Święty Jan Paweł II 
nauczał: ”Ukrzyżowany Pan jest niezrównanym świadectwem 
miłości cierpliwej i skromnej łagodności”: nie chodzi ani  
o fanatyka ani przesadę. Ale jest radykalny na tyle, że chce 
byśmy mówili za setnikiem, który był przy Jego śmierci: 
”Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy” (Łk 23,47). Dlatego 
wyzbywajmy się postawy nauczyciela dobrego postępowania. 
Nie wchodźmy w rolę eksperta od tego, "jak powinno być", 
stając się w ten sposób domorosłymi fachowcami, którzy tak 
naprawdę niewiele mają do zaoferowania. Tego "jak powinno 
być" uczymy się całe życie.                                   /ks. Mariusz/ 
 



Być może nie rozmawiacie dużo, albo wcale nie są twoimi 

najlepszymi towarzyszami, ale zawsze będą trochę ciebie 

potrzebować. Proś Boga, by pomógł ci mieć czas i cierpliwość 

dla nich, i pamiętaj, że jałmużna jest nie tylko materialna. Bóg 

zaprasza cię do dawania czasu i miłości.                       .  

14. Noś codziennie ze sobą jedzenie, które możesz 

ofiarować komuś potrzebującemu                          .  

Zaczynasz dzień z pełną, ciężką torbą. Z czasem coraz więcej 

przejdziesz, coraz więcej podarujesz i będzie ważyła mniej.  

W ten sposób przechodzimy przez życie nie tylko myśląc  

i patrząc na samych siebie, ale też na tych, którzy żyją obok 

nas.  

15. Nie wkładaj drogich ubrań i dodatków                              .  

Czasem chowamy się za drogimi rzeczami, które posiadamy. 

Sprawiają, że czujemy się pewniejsi siebie, bardziej atrakcyjni, 

bardziej godni miłości. Bądź dyskretny i prosty. Jeśli masz coś 

ponad to, co jest ci niezbędne, sprzedaj to, a za uzyskane 

pieniądze kup coś, czego brakuje drugiemu.            /misyjne.pl/ 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

 

1. Jutro o godz. 19.00 odbędzie się drugie spotkanie z cyklu "Droga 

do wolności". Temat spotkania "Chciwość".,  

2. Już za trzy dni Popielec, którym rozpoczynamy okres Wielkiego 

Postu. Msze Święte z obrzędem posypania głów Popiołem 

odprawimy o godz. 7.00, 8.00, 10.00 i 18.00. 

3. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli dwa posiłki 

lekkie i jeden do syta i powstrzymanie się od pokarmów mięsnych.. 

4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.30,  

a Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym  

w niedziele o godz. 17.30. 

5. Nasza parafia włącza się w pomoc uchodźcom wojennym z 

Ukrainy. Osoby które mogą przyjąć pod swój dach naszych 

wschodnich sąsiadów prosimy by się zgłaszali do zakrystii lub 

kancelarii parafialnej. 

6. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 

17.30. Po Mszy Świętej wieczornej Adoracja Najświętszego 

Sakramentu do godz. 20.00, zakończona Apelem Jasnogórskim. 

7. W sobotę z racji I soboty miesiąca o godz. 8.00 Msza Święta  

i nabożeństwo wynagradzające. Po nabożeństwie  

w organistówce spotkanie KŻR i Straży Honorowe NSPJ. 

8. W naszej parafii zawiązała się wspólnota młodzieżowa. 

Zapraszamy młodych ludzi, którzy pragną pogłębić swoją relację z 

Panem Bogiem, na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w środę 

o godz. 19.00 na plebanii. 

9. Dziś po Mszach Św. I w Środę Popielcową zbierane do puszek 

ofiary przekazane zostaną na wsparcie mieszkańców Ukrainy. 

10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W zakrystii są do 

nabycia "Gość Niedzielny" i "Niedziela". Z tyłu za ławkami wyłożony 

jest nowy numer "Florianusa". 

.         W Drogę…          . 
W poniedziałek 21 lutego w naszym kościele parafialnym odbyło 

się pierwsze spotkanie z cyklu spotkań „Droga do wolności”. 

Tematem spotkania była „Pycha”. Poniedziałkowy wieczór był 

czasem spotkania z Bogiem, który kocha. Był on również 

czasem doświadczenia żywej (i dodatkowo bardzo licznej) 

wspólnoty kościoła naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się 

modlitwą. Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Morawik, pallotyn, 

opiekun wspólnot Przyjaciele Oblubieńca z Prowincji 

Warszawskiej. W wygłoszonej konferencji usłyszeliśmy m.in., że 

zanim zaczniemy przyglądać się swojemu sercu i zanim 

zaczniemy walkę z grzechem powinniśmy przyjąć i uwierzyć  

w to, że dla Boga jestem Jego umiłowanym synem / umiłowaną 

córką. W przeciwnym wypadku konfrontacja swojego serca  

z odkrytym grzechem oraz wszelka walka z grzechem będzie 

prowadziła mnie do frustracji i zgorzknienia. Wygłoszona przez 

ks. Krzysztofa konferencja pomogła również spojrzeć z lotu 

ptaka na poszczególne obszary codziennego życia, gdzie może 

ukrywać się grzech pychy oraz to w jakich sytuacjach i w jaki 

sposób może się ten grzech przejawiać. Po konferencji nastąpił 

czas modlitwy przed. Był to czas odkrywania w sercu co jest 

moim grzechem pychy, czas jego wyrzekania się oraz czas 

oddawania tego grzechu Bogu. Spotkanie zakończyło się 

uwielbieniem Boga za to, że on zwyciężył grzech i że chce nas 

prowadzić do wolności. Już w najbliższy poniedziałek 28 lutego 

o godzinie 19.00 kolejne spotkanie. To okazja do modlitwy  

i słuchania Słowa Bożego we wspólnocie naszej parafii.  

To również okazja do przemiany i uwalniania serca. To również 

kolejny Gość, który wygłosi dla nas konferencję. Tematem 

spotkania będzie „Chciwość”. Zapraszamy.                                 . 

                                         /Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca/  

 

Jeśli nie możesz przyjść do kościoła, istnieje możliwość 

uczestnictwa przed ekranem komputera lub smartfona. 

Bezpośrednia transmisja ze spotkania będzie prowadzona  

z pośrednictwem strony:                                      : 

https://www.facebook.com/PrzyjacieleOblubiencaProwincjaWars

zawska/  

 

Jeśli chciałbyś powrócić do usłyszanych treści z poprzedniego 

spotkania zapraszamy na stronę naszej wspólnoty:                    : 

www.brwinow.przyjacieleoblubienca.pl 

 

Sakrament Chrztu Św. Przyjął: 
 

Aleksander Andrzej Bicz 
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