
 

 

 

 

NASI ŚWIĘCI  

I  BŁOGOSŁAWIENI 

św. Andrzej 

Bobola 

 

 

 

ndrzej Bobola pochodził ze szlacheckiego rodu. Jego ojciec 

Mikołaj Bobola był dzierżawcą sołectwa strachocińskiego, 

wchodzącego w skład dóbr królewskich. 31 lipca 1611 wstąpił 

do zakonu jezuitów i nowicjat odbył w Wilnie. Śluby zakonne złożył  

31 lipca 1613 r. W dniu 12 marca 1622 r. otrzymał święcenia kapłańskie, 

2 czerwca 1630 złożył profesję czterech ślubów zakonnych w kościele 

św. Kazimierza w Wilnie. Biografowie jego życia twierdzą, że po 

męczeńskiej, heroicznej śmierci ukazywał się on w widzeniach wielu 

osobom, które to potwierdziły, m.in. 16 kwietnia 1702 r. ks. Marcinowi 

Godebskiemu SJ, rektorowi kolegium jezuickiego w Pińsku, a później ukazał się również zakrystianowi 

podpowiadając, aby szukano jego świątobliwego ciała, pochowanego w kościelnej krypcie. Potem w  1819 r. 

dominikaninowi o. Alojzemu Korzeniowskiemu OP w Wilnie, przepowiadając w wizji zmartwychwstanie 

Polski. W zamęcie konfliktów roznieconych przez powstanie Chmielnickiego Andrzej dostał się we wsi 

Mohilno w ręce Kozaków, którzy 16 maja 1657 r. wpadli do Janowa Poleskiego z zamiarem mordowania 

Polaków. Kozacy traktowali go jako wroga politycznego z powodu nawracania ruskiej ludności prawosławnej 

na katolicyzm. Z pojmanego kapłana zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, 

przywiązano do słupa i zaczęto bić nahajami, z zamiarem, by wyrzekł się wiary. Następnie oprawcy ucięli 

świeże gałęzie wierzbowe, upletli z nich koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę oraz zaczęli 

go policzkować, aż wybili mu zęby. Potem wyrywali paznokcie i zdarli skórę z górnej części jego ręki. 

Odwiązali go i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, 

popędzany kłuciem lanc, a oprawcy dodatkowo torturowali go szablami, raniąc mu palce, nogę oraz 

przekłuwając oko. Na koniec zawleczono go do rzeźni miejskiej, rozłożono na stole i zaczęto przypalać 

ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało na głowie do kości, na plecach wycięto mu skórę w formie 

ornatu, rany posypano sieczką oraz odcięto mu nos, uszy i wargi. Kiedy z bólu i jęku wzywał imiona Jezusa  

i Maryi, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język oraz grubym szydłem rzeźniczym podziurawiono mu 

lewy bok.Potem jego ciało szarpane konwulsjami powieszono twarzą do dołu. Katusze i straszne tortury trwały 

około dwóch godzin, po których uderzeniem szabli w szyję dowódca oddziału zakończył około godziny 15. 

 

 

 
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 

A 

Florianus

papers 

nr 20 (74) rok III 

15.05.2022 r. 

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 14, 21b-27 
 

Psalm: Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

 

W dzisiejszej Ewangelii 
możemy dostrzec jeden  
z przymiotów Pana Boga, 
wypływający z Jego serca. 
Tym przymiotem jest Miłość. 
Judasz, który wychodzi  
z Wieczernika, aby dokończyć 
swojego planu i zdradza 
swojego Mistrza. Natomiast 
Jezus ujawnia swój plan, 
swoje niewinne cierpienie za 
grzeszników. Nie ma większej 
miłości i właśnie nadszedł jej 
czas. „Przykazanie nowe daję 
wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem;  
 

                    ks. Mariusz 

Paweł i Barnaba wrócili do Listry,  
do Ikonium i do Antiochii, umacniając 
dusze uczniów, zachęcając do wytrwania 
w wierze, «bo przez wiele ucisków 
trzeba nam wejść do królestwa Bożego». 
Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw 
i postów ustanowili im starszych, polecili 
ich Panu, w którego uwierzyli. 
 
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli  
do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli 
do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, 
gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni 
do dzieła, które wykonali. 
 
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy 
Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg 
przez nich zdziałał i jak otworzył 
poganom podwoje wiary. 

Pan jest łagodny i miłosierny,  
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich,  
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 
 
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła  
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa  
i niech głoszą Twoją potęgę. 
 
Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę  
i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,  
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.  

 

  
                               

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – LITURGIA SŁOWA 

Wprowadzenie relikwii świętych i błogosławionych 4 maja 2022 r. 

   
 

   
 

   

 

 

 



 Czytanie drugie 
Ap 21, 1-5a 

Ewangelia  
J 13, 31-33a. 34-35 
 

 Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, 
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły, i morza już nie ma. 
 
I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem 
zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak 
oblubienica zdobna w klejnoty dla swego 
męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od 
tronu: «Oto przybytek Boga  
z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi,  
i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z 
nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci 
już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu 
już nie będzie, bo pierwsze rzeczy 
przeminęły». 
 
I rzekł Zasiadający na tronie:  
«Oto czynię wszystko nowe». 
 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:  
«Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.  
Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym,  
i to zaraz Go chwałą otoczy. 
 
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam,  
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;  
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.  
Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi,  
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». 

 
 

   
 

   

 

   

 
Nie powinniśmy obawiać się kryzysów w naszym życiu i w naszej wierze. Kryzysy rozbudzają w nas pragnienie Boga  
i pomagają nam powrócić do Pana, na nowo doświadczyć Jego miłości.                                            Tweet od papieża 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne V Niedziela wielkanocna - 15 maja 2022 r. 

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek 16 maja uroczystość św. Andrzeja Boboli, patrona Polski 

- w środę 18 maja wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego 

- w czwartek 19 maja wspomnienie bł. Elżbiety Róży Czackiej. 

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

codziennie o godz. 17.30. 

3. W sobotę 21 maja podczas Mszy świętych o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00   

i 13.00 uczniowie klas III ze szkoły Podstawowej nr. 2 , przystąpią do  

I Komunii świętej. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Chrzest przyjęła: 
Alicja Zielińska 

 

W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  
+ Michał Cieślikowski 
+ Zenon Janczewski 
+ Stanisława Siennicka 

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  

spotkania I grupy we wtorki,  

spotkania II grupy w czwartki  

– 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 

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 

Strona parafii na Facebooku: 

Parafia-Św-Floriana-w-Brwinowie-103211532357461 
 

Strona wspólnoty młodych na Facebooku: 

Parafialna-wspólnota-młodych-Ławica-Brwinów-105496075428841 

 


