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godz. 9.00 – Msza Święta z nauką ogólną
godz. 10.30 – Msza Święta z nauką ogólną
godz. 11.45 – Msza Święta z nauką dla dzieci
godz. 13.00 – Msza Święta nauką ogólną
godz. 18.00 – Msza Święta z nauką dla młodzieży
Poniedziałek 4.04. 2022 r.
godz. 10.00 – Msza Święta z nauką ogólną
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Spowiedź w niedzielę podczas Mszy Świętych. W poniedziałek i wtorek
od godz. 9.30 i od 17.30. Spowiedź dzieci 6 i 7 kwietnia od godz. 17.30

Msze św.
Niedziela
7.00, 9.00, 10.30, 11.45,
13.00, 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

Sprawozdanie z prac synodalnych
przeprowadzonych w parafii Brwinów
1. Wstęp
.
W ramach prac synodalnych w parafii Brwinów zorganizowano
3 spotkania konsultacyjne. Spotkania miały charakter otwarty,
uczestnictwo w nich zapewnione było dla każdego parafianina.
Tematami przewodnimi spotkań było: słuchanie (w jaki sposób
komunikujemy się w kościele?), celebracja (czy w pełny i dojrzały
sposób uczestniczymy w liturgii?) oraz władza (kto i w jaki
sposób powinien współuczestniczyć w sprawowaniu władzy
w kościele?). Podczas spotkań parafianie mieli nieskrępowaną
możliwość swobodnego wypowiadania się na wyżej wymienione
tematy. Ponadto wszelkie dodatkowe spostrzeżenia i luźne uwagi
na temat funkcjonowania lokalnego kościoła zostały wysłuchane
z najwyższa uwagą. Niezależnie od spotkań konsultacyjnych,
na terenie parafii zorganizowano również badanie ankietowe.
W oparciu o pytania kwestionariuszowe parafianie mieli
możliwość wyrażenia swojej opinii na wszystkie kwestie, które
zostały wskazane w dokumentach programowych Synodu.
Poniżej przedstawiono główne ustalenia wynikające ze spotkań
parafialnych i przeprowadzonych badań ankietowych.
2. Główne ustalenia
.
- w parafii zauważalna jest łatwość w nawiązywaniu
bezpośredniego kontaktu z księżmi, co jest szczególnie istotne
przy osobistym omówieniu ważnych dla parafianina sprawach,
- pandemia w istotny sposób zaburzyła poczucie bezpieczeństwa
w miejscach publicznych, jednak dzięki przestrzeganiu zasad
sanitarnych pobyt w kościele w Brwinowie podczas nabożeństw
uznano za bezpieczny („czułam się bezpieczna wiedząc, że są
limity, że są przestrzegane zalecenia, na przykład maseczki),
- pandemia ukazała jak rozbieżne mogą być postawy parafian w
poszczególnych kwestiach organizacyjnych (np. Komunia Święta
„do ust” czy na rękę). Konkluzją dyskusji na temat różnorodności
postaw było stwierdzenie, iż niezbędny jest szacunek dla
odmienności poglądów i przynajmniej próba zrozumienia innego
stanowiska („dialog jest podstawą”).
,
- zgłoszono postulat cyklicznego organizowania w parafii spotkań
rozwijających duchowość, np. w formie konferencji („nie chodzi
mi o spotkania w ramach jakiejś wspólnoty, ale takie
niezobowiązujące spotkania na konkretny temat, które pozwolą
mi pogłębić moją wiedzę religijną, moją wiarę”, „tematy biblijne
w otwartej formule”)
,
- ksiądz Proboszcz poinformował o organizowaniu raz w miesiącu
spotkań dla młodych, które poprzez zapraszanie różnych
ciekawych gości mogą być atrakcyjne dla młodych parafian,
- wyrażono pogląd, iż drogą młodzieży do Jezusa jest kościół
radosny, kościół skoncentrowany na radosnym przeżywaniu
wiary, bo taki kościół jest atrakcyjny dla młodych ludzi i inicjatywy
podkreślające „że to jest Jezus” mają szansę przyciągnąć
młodych do kościoła,

- przedstawiono pogląd, iż inicjatywa w przemianie kościoła nie
jest zadaniem wyłącznie kapłanów. Rolą świeckich oprócz
biernego uczestnictwa w nabożeństwach powinno być również
podejmowanie się konkretnych obowiązków na rzecz parafii,
- wielokrotnie podkreślano, iż zaprzestanie odprawiania Mszy
Świętej w Brwinowie w rycie trydenckim jest „wielkim bólem” dla
wiernych. Po wyjaśnieniach ze strony księży, iż decyzje w tej
kwestii nie są podejmowanie na poziomie parafii kilka osób
wyraziło swoje zaskoczenie, zdumienie i rozczarowanie „decyzją
kościoła” o „uniemożliwianiu uczestnictwa w mszy trydenckiej”,
- przedstawiono sugestię dotyczącą potrzeby nieustannego
podnoszenia jakości czytań mszalnych przez lektorów („czytania
muszą być głośne i wyraźne”)
.
- wymieniono spostrzeżenia na temat praktyk zaobserwowanych
w innych parafiach, na przykład rozkładanie ulotek z czytaniami
na danych dzień na ławkach kościelnych („może taka praktyka
pomogłaby lepiej skupić się wiernym podczas czytań”),
- wyrażono opinię, iż sporym problemem we właściwym
przeżywaniu Mszy Świętej jest rutyna, która może wkradać się
w postawę zarówno księży odprawiających Mszę, jak również
wiernych, którzy niejako z automatu, bez odpowiedniego
przygotowania i skupienia uczestniczą w Mszy Świętej,
- wiele miejsca w dyskusji na temat celebracji poświęcono roli
ciszy podczas Mszy Świętej, która ma ogromne znaczenie
w świadomym przeżywaniu Eucharystii. Dla wielu parafian cisza
podczas Mszy Świętej jest jednak czymś niezrozumiałym,
sygnałem że „coś złego się dzieje”. Istnieje więc duża potrzeba
„edukowania do ciszy”, do osobistego spotkania z Panem
Bogiem w swojej ciszy
,
- problem ciszy został również poruszony w kontekście adoracji
Najświętszego Sakramentu. Czas jaki mógłby być poświęcony na
osobistą, indywidualną modlitwę w ciszy jest często zagłuszany i
„przegadany” przez przedłużające się wspólnotowe modlitwy i
śpiewy
- wyrażono odmienne poglądy na temat długości homilii
wygłaszanych przez księży podczas Mszy Świętej. Z jednej
strony wskazywano, iż do parafian mogą dotrzeć „dwa, trzy
słowa” wypowiedziane w ciągu 2-3 minut. Z drugiej strony
zwracano uwagę, iż homilie 10 minutowe również są ważne i
potrzebne bo trafiają do parafian o innej wrażliwości i o innych
potrzebach,
- dyskutowano o potrzebie nieustannego podejmowania wysiłku
w edukowaniu parafian na temat znaczenia, symboliki i przebiegu
Mszy Świętej. Dominującym był pogląd, iż ulotki typu „zrozumieć
Mszę” to atrakcyjna, dostępna i skuteczna metoda
w umożliwianiu parafianom dojrzalszego przeżywania Mszy
Świętej,
- wymieniając poglądy na temat właściwego uczestnictwa we
Mszy Świętej podkreślano wielokrotnie potrzebę przywrócenia
„świętości Mszy” i jej godnego przeżywania przez wiernych.
W tym celu potrzebne jest częste przypominanie wydawałoby się
elementarnych, ale często nieznanych zachowań jak na przykład
„kiedy uklęknąć, kiedy odpowiadać, kiedy wstać i usiąść”,
- w rozmowie na temat wspólnoty parafialnej wielokrotnie
akcentowano
potrzebę
wzajemnej
życzliwości,
nie
koncentrowanie się na krytyce dla samej krytyki, ale dążenie do
wyrażania swoich poglądów przy zachowaniu życzliwości
pomimo odmienności przekonań. Jest to szczególnie ważne, aby
atmosfera i „wspólnotowość” w parafii na linii księża – parafianie
mogła wzrastać i aby sformułowanie „moja parafia” oznaczało
faktyczne utożsamianie się z kościołem brwinowskim,
- wyrażono propozycję, aby cyklicznie organizować spotkania
parafialne, na których omawiane byłyby zagadnienia dotyczące
bieżącego życia wspólnoty i wyzwań przed jakimi stoi parafia,
- wielokrotnie podkreślano potrzebę wzmocnienia roli Rady
Duszpastersko-Parafialnej, głównie poprzez skuteczniejsze
komunikowanie parafianom czym Rada się zajmuje, jakie są jej

główne ustalenia, przed jakimi kluczowymi wyzwaniami stoi
obecnie lokalny kościół. Ksiądz Proboszcz podkreślił, iż ze
względu na pandemię aktywność Rady musiała zostać
ograniczona, ale obecnie planowane jest wznowienie jej spotkań,
co istotnie przyczyni się do wzmocnienia dynamizmu
duszpasterskiego w parafii
,
- wskazano na potrzeby parafian w zakresie łatwego dostępu do
wiedzy na temat funkcjonowania parafii („powinniśmy wiedzieć
jak działa parafia, a rada parafialna powinna być łącznikiem
z parafianami”)
,
- przedstawiono przykładowe rozwiązania wzmacniające
komunikację kościoła z parafianami („dobrze byłoby, aby na
stronie internetowej parafii był email do rady parafialnej, wtedy
można byłoby się dowiedzieć jakie planowane są prace
remontowe),
- w dyskusji na temat informowania parafian o bieżących
sprawach kościoła kilkukrotnie podkreślano bardzo dobrze
zorganizowaną przez księdza Proboszcza „akcję” remontu dachu
(„miałam naprawdę poczucie, że wiem na co idą moje pieniądze,
wszystko było dokładnie wyjaśnione, nawet zdjęcia zepsutego
dachu można było obejrzeć”)
,
- w dyskusji o sposobach komunikowania się z parafianami
wskazano na problemy związane z bieżącym utrzymanie gazetki
parafialnej oraz strony internetowej. Zapewnienie aktualność
strony internetowej i redakcja gazetki parafialnej to zajęcia
bardzo czasochłonne i zasadne byłoby, aby w tym zakresie
wsparcie udzielane było ze strony parafian, tak aby odciążyć
księży parafialnych
.
- parafianie zgłosili potrzebę przystępowania do spowiedzi przed
Mszą Święta (15 min), a także uczestnictwa w warsztatach
psychologiczno-duchowych, wsparcia poradni dla rodziców
z wykorzystaniem parafian, którzy mogą pomóc w danej
dziedzinie, w szczególności na temat jak rozmawiać z dziećmi o
Bogu i problemach rodzinnych
,
3. Podsumowanie
.
W wyniku odbytych spotkań, wyrażonych przez parafian opinii i
oczekiwań, a także w oparciu o wyniki badań ankietowych można
wskazać na wyłaniające się dwa główne zagadnienia, które są
istotne dla rozwoju kościoła parafialnego w Brwinowie.
• Przywrócenie świętości Mszy Świętej. Istnieje potrzeba
przywrócenia świadomego i aktywnego uczestnictwa w Mszy
Świętej. W tym celu należy działać na dwóch płaszczyznach. Z
jednej strony konieczna jest edukacja wiernych na temat
znaczenia i symboliki Mszy Świętej. Ważne jest także
formowanie parafian poprzez ich uczestnictwo w
ukierunkowanych tematycznie spotkaniach i warsztatach
związanych z zagadnieniami wiary, religii i kościoła. Z drugiej
strony potrzebna jest większa dbałość o odpowiednie
zaangażowanie w celebracji Mszy Świętej przez księży (między
innymi dobrze przygotowane kazania/homilie) oraz ministrantów,
w szczególności lektorów
.
• Usprawnienie komunikacji. Konieczne jest usprawnienie
przepływu informacji na temat bieżącego życia parafii. Zasadnym
jest wprowadzenie cyklicznych spotkań z parafianami na których
mogliby zapoznać się z obecnymi wyzwaniami przed jakimi stoi
lokalny kościół. Konieczne jest także zaktywizowanie Rady
Duszpastersko-Ekonomicznej poprzez docieranie z efektami jej
pracy do szerokiego grona parafian. Jako nie mniej istotne należy
również uznać potrzebę zaangażowania osób świeckich
w redagowanie parafialnej gazetki oraz aktualizowanie strony
internetowej.
/Parafialny Zespół Synodalny/

Refleksja na V Niedzielę zwykłą
Słowa Jezusa do kobiety pochwyconej na
cudzołóstwie były czymś więcej niż
ostrzeżeniem. Jezus stawia kobiecie dwa
pytania. Czyżby nie wiedział, co się stało? Nie! On wie
doskonale. On chce nawiązać z nią dialog. Do tej pory nikt
jej o nic nie pytał. Ona sama się w tym całym wydarzeniu
najmniej liczyła. Jezus chce, aby kobieta sama określiła, co
się wydarzyło w jej życiu aż do momentu, gdy stanęła
przyprowadzona siłą przed Niego. Ten swoisty dialog
z Panem Jezusem, pozwala owej kobiecie odrzucić dawny
styl życia i rozpocząć życie na nowo. „I Ja ciebie nie
potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”. Podczas gdy
pragnieniem uczonych w Piśmie jest zabicie winnego,
dla Jezusa to okazja do zbawienia kobiety cudzołożnej.
Dlatego wraz z przebaczeniem ofiarowuje jej możliwość
nowego życia, nakazując jej, by więcej nie grzeszyła.
Natomiast do tych, którzy uzurpują sobie prawo sądzenia
grzeszników, Chrystus kieruje wezwanie, by zastanowili się
nad sobą i uznali z pokorą, że sami są winni i także
potrzebują łaski przebaczenia. Chrystus w dzisiejszym
fragmencie Ewangelii ukazuje swoje oblicze miłosierdzia.
Wyraża się ono nie tylko w przebaczeniu grzechów, ale
zaufaniu Boga do człowieka. Nawet największy grzesznik
może odnaleźć sens swojego życia i stać się świętym jeśli
doświadczy, że ktoś w niego wierzy i mu ufa. Chrystus ufa
Tobie i wierzy w Ciebie pomimo tego, że Go ranisz
grzechem, a tym samym oddalasz się od Niego. Gdy
popatrzymy na nasze życie, to zauważymy, że każdy z nas
kiedyś kogoś potępił. Jesteśmy do tego zdolni i co jakiś czas,
niestety to się nam zdarza. Zachowujemy się wtedy tak jak
faryzeusz, który nie potrafi współczuć grzesznikowi. On widzi
tylko jedno rozwiązanie: potępić. To znaczy odciąć
i wyrzucić. A taki dosłownie widzimy obraz w dzisiejszym
fragmencie Ewangelii: ukamienować czyli zabić. Jezus nie
przyszedł do nas po to, aby w nas coś zabijać. Przyszedł, by
nas ożywić. Podźwignąć, zaprosić do nowego życia tak, jak
podnosi cudzołożną kobietę i daje jej nowe życie. Droga do
nieba otwiera się dzięki zbawczemu działaniu Boga w nas.
To, co możemy uczynić, to pozwolić Bogu w nas działać.
Zachowanie Jezusa wobec kobiety pochwyconej na
cudzołóstwie poucza nas, jak mamy postępować wobec
ludzi grzeszących. Przede wszystkim powinniśmy starać się
im pomóc. Nie jest dobrą pomocą potępianie tych, którzy
starają się czynić dobrze, jednak upadają z powodu swoich
słabości. Tę słabość trzeba zawsze zrozumieć, bo każdy
z nas jej podlega. Nie można też pozostawić bez pomocy
tego, który krzywdzi siebie i innych. Zawsze mamy do
dyspozycji jeden bardzo skuteczny środek. Jest nim
modlitwa, a szczególnie modlitwa połączona z dowolną
formą postu, czyli dobrowolnego wyrzeczenia się czegoś.
Taka modlitwa uwalnia z mocy złego ducha, jak to powiedział
Jezus: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko
modlitwą i postem”. (Mt 17,21). Prośmy naszego Pana
o silną wiarę, taką jaką miała kobieta z dzisiejszej Ewangelii,
która spotkawszy na swojej drodze prawdziwą MIŁOŚĆ,
przemieniła swoje dotychczasowe życie.
/ks. Mariusz/
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tweet od Papieża
Bez ustanku módlmy się wspólnie do Królowej Pokoju,
której poświęciliśmy ludzkość, a zwłaszcza Rosję
i Ukrainę. Dziękuję wszystkim za liczny i intensywny
udział w tym wydarzeniu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W Drodze do wolności
„Gniewajcie się , ale nie grzeszcie”
(Ef 4.26)
W poniedziałek 28 marca w naszym kościele odbyło się już
szóste spotkanie z cyklu „Droga do wolności”. Przyszedł czas na
-„GNIEW”- który z jednej strony jest grzechem głównym,
a z drugiej pewnym przejawem działania Boga i Jego darem.
Temat trudny a zarazem bardzo ważny. Przewodnikiem
w poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie: „Jak to z tym gniewem
jest?” był tym razem gospodarz naszej parafii ks. Proboszcz
Maciej Kurzawa. W wygłoszonej konferencji Ks. Maciej pokazał
czym jest gniew, co może być jego źródłem, jak wielką jest siłą
oraz do czego może nas prowadzić, kiedy nie nauczymy się nad
nim panować. Zwrócił uwagę na gniew słuszny – uzasadniony,
będący uporządkowaną siłą, który podyktowany jest miłością
i dobrem drugiego człowieka, prowadzący do jego nawrócenia
oraz gniew niesłuszny - nieadekwatny do sytuacji, grzeszny, który
jest śmiercionośną nieuporządkowaną siłą, która prowadzi do
poniżenia, osądzenia, a nawet potępienia drugiego człowieka
i często może być wyrazem naszej ukrytej pychy. Prelegent
wyjaśnił również, jak należy właściwie rozumieć sformułowanie
„Boży gniew”, przypominając prawdziwy obraz Boga, który jest
kochającym i miłosiernym ojcem, który nie gniewa się na
człowieka ani go nie karze. Wszelkie Jego działania względem
człowieka wypływają z bezwarunkowej miłości i prowadzą do
dobra i nawrócenia. Ksiądz Maciej podkreślił potrzebę pracy nad
sobą, codziennej modlitwy oraz cierpliwego przyjmowania ludzi
z ich indywidualnością, bo jest ona darem Boga. Zachęcał także
do tego, abyśmy nie bali się okazywać dobroci, serdeczności,
łagodności i radości drugiemu człowiekowi, gdyż są one naszą
siłą. Bądźmy cierpliwi, cisi i wybaczajmy sobie wzajemnie.
Na koniec otrzymaliśmy biblijne życzenia: „Niech nad waszym
gniewem nie zachodzi słońce i nie dawajcie miejsca diabłu”.
Po wygłoszonej konferencji był czas na osobiste spotkanie
z Panem Bogiem przed Najświętszym Sakramentem i oddanie
Mu, tego co dzięki Jego prowadzeniu odkryliśmy w naszych
sercach. Po adoracji w ciszy, przepraszaliśmy Boga za to,
co uczyniliśmy. Wyrzekliśmy się grzechu gniewu, prosiliśmy
o pokój serca oraz siły potrzebne do opanowywania naszych
emocji. Całą treść konferencji jak i modlitwę można odsłuchać na
stronie www.brwinow.przyjacieleoblubienca.pl . Na tej stronie
będzie również umieszczona konferencja z kolejnego, ostatniego
już, spotkania. Najbliższe spotkanie za tydzień w poniedziałek
11 kwietnia o godzinie 19:00 w naszym kościele.
Tematem spotkania będzie lenistwo . Konferencję wygłosi
o. Piotr Szczepański, franciszkanin z Niepokalanowa. Jeśli nie
możesz przyjść do kościoła, istnieje możliwość uczestnictwa
w spotkania przed ekranem komputera lub smartfona.
Bezpośrednia transmisja będzie prowadzona za pośrednictwem
strony:https://www.facebook.com/PrzyjacieleOblubiencaProwinc
jaWarszawska/

tegorocznych Rekolekcji.
2. Ostatnie spotkanie z cyklu "Droga do wolności" ze względu na
rekolekcje odbędzie się 11 kwietnia.. Temat spotkania "Lenistwo".
Konferencję wygłosi o. Piotr Szczepański, redaktor naczelny
„Rycerza Niepokalanej”.
3. Z tyłu za ławkami wyłożone są kosze, do których możemy składać
trwałe produkty spożywcze na paczki świąteczne dla naszych
najuboższych parafian.
4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.30,
a Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 17.30.
5. Siostry Klaryski Kapucynki składają serdeczne „Bóg zapłać” za
wsparcie brwinowskiego klasztoru.
6. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy
Świętej. O godz. 11.45 odbędzie się procesja z palmami. Mszę
Świętą i procesję rozpoczniemy przy Grocie Matki Bożej
7. „Gość Niedzielny” do nabycia w zakrystii. Z tyłu za ławkami
wyłożony jest nowy numer „Florianusa”.
Sakrament Chrztu Świętego przyjął:
Adam Piotr Wrona
W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty
parafialnej odeszli:
+ Andrzej Pietrzak
+ Katarzyna Kopeć
+ Bogdan Wiśniewski
+ Krystyna Bocheńska
+ Tadeusz Komisarczyk

Wspólnota Młodych „Ławica”

Zaprasza młodych ludzi, którzy szukają swojego
miejsca w Kościele, chcą pogłębić swoją wiarę
na spotkania w każdą środę o godz. 19.00 na plebanii

Zapraszamy – Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca.
.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś rozpoczynamy Rekolekcje, które potrwają do wtorku.
W naszej wspólnocie parafialnej witamy ks. Zdzisława
Rogozińskiego, proboszcza z parafii Dobrego Pasterza
w Warszawie, który będzie duchowym przewodnikiem podczas
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