
 

 

 

 

ŚWIĘCI PRZYJACIELE 

 

 

uż w najbliższą środę w naszej parafii odbędzie się podniosła uroczystość. Tego dnia obchodzić 

będziemy odpust parafialny ku czci patrona naszej parafii św. Floriana. O godz. 18.00 rozpocznie się 

uroczysta Msza Święta, której przewodniczyć będzie J.E. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, podczas której 

dokona wprowadzenia relikwii św. Floriana oraz jedenastu innych świętych i błogosławionych, które nasza 

parafia otrzymała w ostatnim czasie. Oprócz patrona parafii zostaną wprowadzone relikwie: bł. kard. Stefana 

Wyszyńskiego, św. Maksymiliana Marii Kolbego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, św. Matki Teresy z Kalkuty, 

św. o. Pio z Pietrelciny,  bł. Róży Czackiej, bł. Honorata Koźmińskiego, św. Rafała Kalinowskiego, św. 

Stanisława Papczyńskiego, św. Brata Alberta oraz św. Andrzeja Boboli.  
 

Kult relikwii stanowi jeden z głównych przejawów pobożności chrześcijańskiej. Sam 

termin reliquiae wywodzi się z łaciny i posiada wiele znaczeń. Najbardziej podstawowe to „resztki” czy 

„pozostałości”. Wyróżniamy trzy stopnie relikwii. Do pierwszej należy ciało świętego – części jego układu 

kostnego, paznokcie czy też włosy. Drugi stopień relikwii stanowią rzeczy mające bezpośredni kontakt ze 

świętym – jego szaty, modlitewnik, różaniec i inne przedmioty codziennego użytku. Trzeci zaś stopień to 

rzeczy, które miały styczność z relikwią sklasyfikowaną w grupie pierwszej. Może to być na przykład 

płótno, którym otarto część ciała zmarłego.  

W najbliższych numerach przedstawiać będziemy sylwetki świętych, których relikwie na stałe zostaną 

umieszczone w naszym kościele. 

                                                                                                                            ks. Mariusz 

 

 
Parafia Rzymskokatolicka 

pod wezwaniem św. Floriana 
 

ul. Biskupicka 2, Brwinów 

http://swflorian.com.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 



Z Jezusem Zmartwychwstałym żadna noc nie jest nieskończona, 

 a nawet w najgęstszych ciemnościach jaśnieje gwiazda poranna. 

 

 

 

 

 

Komentarz  
do Ewangelii 

Czytanie pierwsze   
Dz 5,27b-32.40b-41 
 

Psalm: Ps 30,2 i 4.5-6ab.11 i 12a i 13b 
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 

 

Piotr i apostołowie przypominają 
nam dziś, że “trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi” i to 
niezależnie od konsekwencji, 
które mogą temu towarzyszyć. 
My często boimy się opinii innych, 
boimy się co ktoś sobie o nas 
pomyśli, a oni “cieszyli się, że 
stali się godni cierpieć dla imienia 
Jezusa”. Dziś Jezus pyta 
każdego  
z nas: Czy ty mnie kochasz? Nie 
ukrywa, że pójcie za nim wiąże 
się z pewnym wysiłkiem i trudem, 
ale kto chce zdobyć medal też 
musi włożyć  
w to mnóstwo pracy, potu a 
czasem łez. Nagroda jest jednak 
bez porównania większa niż 
mistrzostwo olimpijskie czy świata 
- nagrodą jest zbawienie i 
szczęście bez końca. 
                                ks. Wojciech 

Arcykapłan zapytał Apostołów: ”Zakazaliśmy 
wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, 
a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i 
chcecie ściągnąć na nas krew tego 
człowieka?”. Odpowiedział Piotr i 
Apostołowie: ”Trzeba bardziej słuchać Boga 
niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił 
Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do 
krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją 
jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi 
nawrócenie i odpuszczenie grzechów. 
Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz 
Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy 
są Mu posłuszni”. I zabronili Apostołom 
przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. 
A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli 
się, że stali się godni cierpieć dla imienia 
Jezusa. 

 
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 
Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i 
ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 
 
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana 
i pamiętajcie o Jego świętości. 
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, 
a Jego łaska przez całe życie. 
 
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, 
Panie, bądź moją pomocą. 
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, 
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. 

 

 

                           
 

   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jeśli młodzi ludzie otworzą się na wdzięczność za to, co otrzymali, a starsi podejmą inicjatywę, 

by na nowo otworzyć ich przyszłość, nic nie powstrzyma rozkwitu Bożych błogosławieństw 

wśród narodów!                                                                                                                Tweet od Papieża 
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Święty Florian – patron naszej parafii 

Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria).  

W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie 

w północno-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został 

aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej 

odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego  

w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić 

oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować,  

potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi 

i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią 

je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem 

przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej 

Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej. W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza 

Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii  

św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także 

bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej 

Kleparzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta 

świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi 

i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. 

Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy,  

a także garncarzy i piekarzy. 

 

 

 



 

 Czytanie drugie 
Ap 5,11-14 

Ewangelia  
J 21,1-19 
 

  
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos 
wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i 
Starców, a liczba ich była miriady miriad 
i tysiące tysięcy, mówiących głosem 
donośnym: ”Baranek zabity jest godzien 
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i 
moc, i cześć, i chwałę, i 
błogosławieństwo”. A wszelkie 
stworzenie, które jest w niebie i na 
ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i 
wszystko, co w nich przebywa, 
usłyszałem, jak mówiło: ”Siedzącemu 
na tronie i Barankowi błogosławieństwo 
i cześć, i chwała, i moc na wieki 
wieków”. A czworo Zwierząt mówiło: 
”Amen”. Starcy zaś upadli i oddali 
pokłon. 

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon 
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z 
Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z 
tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na 
brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie 
nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 
znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra 
ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział 
na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, 
ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy 
zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: 
”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną 
wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł 
do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty 
jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już 
trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł 
Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział 
Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział 
do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy 
kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do 
Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. 
Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. 
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź 
za Mną!” 

 
 

 
 

 
 
W ubiegłą niedzielę gościliśmy w naszym kościele zespół „Z potrzeby sec” z Warszawy. Zespół istnieje od ponad 15 lat  
i składa się z młodych ludzi. Jednym członków z zespołu jest jeden z naszych parafian. 
 
                              
                         

Koncert Gospel zespołu „Z Potrzeby Serc” 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – LITURGIA 

SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne III Niedziela wielkanocna - 01 maja 2022 r. 

1. 4 maja obchodzić będziemy  się uroczystość św. Floriana, patrona naszej 

parafii. Msze Święte o godz. 7.00, 8.00, 10.00 i 18.00. Na godz. 18.00 

przyjedzie do naszej parafii ks. Kardynał Kazimierz Nycz, który 

przewodniczyć będzie Mszy odpustowej, udzieli sakramentu bierzmowania  

i uroczyście wprowadzi relikwie św. Floriana i 11 innych świętych. 

2. We wtorek 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski. Msze Święte w naszym 

kościele o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 18.00. 

3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które w naszym kościele odprawiamy 

o godz. 17.30. 

4. Z racji pierwszego piątku miesiąca zapraszamy na spowiedź od godz. 17.30. 

Po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 

21.00, zakończona Apelem Jasnogórskim. 

5. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza Święta i nabożeństwo 

wynagradzające Sercu NMP. Po nabożeństwie w organistówce spotkanie 

Kół Żywego Różańca i Straży Honorowej NSPJ. Z okazji miesiąca maryjnego 

zapraszamy na to spotkanie również wszystkich chętnych do wspólnego 

śpiewania pieśni maryjnych. 

6. Koło Żywego Różańca zwraca się do parafian o przekazywanie pamiątek 

związanych z Żywym Różańcem. Pamiątki prosimy przynosić w pierwsze 

soboty do organistówki na spotkanie po Mszy o godz. 8.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia nowopowstałych stron na Facebooku: 

parafialnej i Wspólnoty „Ławica”. Strony stworzyli i je prowadzą 

młodzi z parafialnej Wspólnoty Młodych. 

  

 

 

https://m.facebook.com/Parafia-Św-Floriana-w-Brwinowie-103211532357461 

 

https://m.facebook.com/Parafialna-wspólnota-młodych-Ławica-Brwinów-

105496075428841 

 

 

W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej 
odeszli:  
+ Mariola Skonieczna 
+ Marian Świątkowski 
 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Floriana 

ul. Biskupicka 2  

05-840 Brwinów 

http://swflorian.com.pl/ 

tel. 22 729 61 44  

(czynny w godzinach pracy kancelarii) 

e-mail: 

http://swflorian.home.pl/ 

 

 

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 tyg. wcześniej z 
dokumentami do kancelarii parafialnej,  

 

Wspólnoty  

działające przy parafii 

Przyjaciele Oblubieńca  

spotkania I grupy we wtorki o 19, 

spotkania II grupy w czwartki o godz. 

19.00 

Żywy Różaniec i Straż Honorowa 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 spotkania w I soboty miesiąca po Mszy 
Św. o godz. 8.00 

Kościół Domowy  
spotkania kręgów w soboty i w 
niedziele 

Wspólnota Młodych „Ławica”  
spotkania w środy o godz. 19 

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 
 
Redakcja: ks. Mariusz Białęcki, 
korekta: ks. Wojciech Koszutski 
Nr. Konta bankowego parafii: 
51-9291-0001-0097-6464-2000-0010 


