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Z WIZYTĄ U NASZYCH SIÓSTR
KLARYSEK
W ostatnią środę nasza wspólnota młodych odwiedziła klasztor sióstr klarysek.
W ramach wstępu chciałabym przytoczyć fragment „Vita consecrata” Ojca
Świętego Jana Pawła II, w którym to nasz papież na nowo ukazał ważność
klauzury: „[…]klauzura zaspokaja potrzebę przebywania z Chrystusem, odczuwaną
jako nadrzędna. Wybierając zamkniętą przestrzeń jako środowisko życia, mniszki
klauzurowe mają udział w całkowitym wyniszczeniu się Chrystusa poprzez
radykalne ubóstwo, którego wyrazem jest wyrzeczenie się nie tylko rzeczy, ale także
„przestrzeni”, kontaktów i wielu dóbr stworzonych.”
Goszcząc u sióstr, mieliśmy okazję zapoznać się ze stylem życia jaki obrały – życie
w klauzurze. Choć pierwsze co przychodzi do głowy to „kraty i mury”, siostry
pokazały nam, że rzeczywistość ma się zupełnie inaczej. Trwanie w izolacji
umożliwia zbudowanie niezwykle wyjątkowej i mocnej relacji z Bogiem.
Samotność pomaga w zbliżeniu się do Chrystusa. Częściowe odcięcie od świata
sprawia, że dom w którym skupiają się wszelkie modlitwy, wręcz namacalnie
wypełnia miłość, dobro i pokój. Korzystając z możliwości zadawania siostrom
pytań, poprosiliśmy o wyjaśnienie, na jakich zasadach siostry mogą wychodzić
poza klasztor. Okazuje się, że za zgodą odpowiednich osób możliwe jest udanie się
do lekarza czy na zakupy, a także dłuższy pobyt w szpitalu czy nawet wyjazd
w celu pomocy rodzinie. Klasztor jest jednak miejscem, do którego siostry wracają
z radością, ponieważ w jego murach da się odczuć obecność Boga bardziej niż

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

gdziekolwiek indziej. W klasztorze
nie ma nudy, gdyż mimo pozornego
braku bodźców cały czas coś się tam
dzieje. Ponieważ zamknięcie na
świat zewnętrzny nie jest obojętne
dla zdrowia, ważnym miejscem
w życiu mniszek jest ogród.
Zapytaliśmy także, w jakim wieku
siostry
zdecydowały
się
na
wstąpienie na drogę „córek Świętej
Klary”. Ze wszystkich ust padła
odpowiedź – między 19 a 20 lat.
Naturalnym dalszym pytaniem było
to o reakcję rodziców na taką
decyzję. Nietrudno przewidzieć, że
nie była ona pozytywna, raczej
ogarniał ich smutek. Dziś jednak,
po latach rodziny dobrze podchodzą
do tej decyzji. Dokończenie na str. 2

TWEET OD PAPIEŻA

Wojna na Ukrainie stała się tak poważna i groźna, że budzi wielki niepokój. W imię Boga
i w imię poczucia humanizmu, które jest obecne w każdym sercu, ponawiam mój apel,
aby natychmiast osiągnięto zawieszenie broni!

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA

Komentarz

Czytanie pierwsze

do Ewangelii

2 Krl 5, 14-17

Kościół przypomina nam postawy
moralne dla nas trudne, ale
niezbędne. Dziś – wdzięczność.
Ta zaleta ludzi szlachetnych przydaje
się w wielu okolicznościach życia,
gdyż żyjemy powiązani szeregiem
zależności od innych.
Pierwsze czytanie dzieli z Ewangelią
wspólny temat –trąd, groźna
choroba. Znamy ją z lektury Pisma
Świętego. Urywek końcowy opisu
cudownego uwolnienia aramejskiego
wodza Naamana od trądu zawiera
takie szczegóły, które pozwolą
nawiązać do opisu Ewangelii.
Naaman był dotąd poganinem.
Jednak chce okazać wdzięczność za
cud uzdrowienia Bogu Izraela, który
posłużył się pośrednictwem proroka
Elizeusza. Ten dokonał cudu
w sposób wystawiający hetmana
na niełatwą próbę pokory. Naaman
oczyszczony po siedmiokrotnym
zanurzeniu się w Jordanie, chce
okazać wdzięczność. Ewangelia
wymaga objaśnienia sytuacji owych
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali
się z daleka i głośno zawołali, gdyż
choroba trądu według Prawa
Mojżeszowego była nieczystością
rytualną wysokiego stopnia. Chorzy
na nią, aby innych nie skazić, byli
zobowiązani do życia poza
społecznością. Nie mogli do niej
wrócić bez urzędowego stwierdzenia
ze strony kapłanów, że są już
oczyszczeni, co wiązało się ze
szczególną ofiarą.
Na wołanie o litość Jezus nie
uzdrawia przez dotknięcie, jak było
kiedy indziej, lecz od razu każe im
pokazać się kapłanom.
Była to próba ich wiary:
gdy szli, zostali oczyszczeni.
Z nich tylko Samarytanin, a więc
odszczepieniec, wykazał pełną wiarę,
wracając do Jezusa z
dziękczynieniem. Czas pomyśleć o
swojej wdzięczności wobec Boga
i innych. Czy ona w ogóle jest,
a jeśli jest, to jak jest?

Wódz syryjski Naaman, który był
trędowaty, zanurzył się siedem razy
w Jordanie, według słowa męża Bożego,
a ciało jego na powrót stało się jak ciało
małego chłopca i został oczyszczony.
Wtedy wrócił do męża Bożego z całym
orszakiem, wszedł i stanął przed nim,
mówiąc: «Oto przekonałem się, że na
całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!
A teraz zechciej przyjąć dar od twego
sługi!»
On zaś odpowiedział: «Na życie Pana,
przed którego obliczem stoję – nie
wezmę!» Tamten nalegał na niego,
aby przyjął, lecz on odmówił.
Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie
chcesz, to niech dadzą twemu słudze
tyle ziemi, ile para mułów unieść może,
ponieważ odtąd twój sługa nie będzie
składał ofiary całopalnej ani ofiary
krwawej innym bogom, jak tylko Panu».

– ks. Proboszcz

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 23b. 3c-4 (R.: por. a))
Pan Bóg okazał ludom swe
zbawienie
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego
prawica *
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą
sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na
wierność swoją *
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana,
cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Dokończenie ze str. 2

Rodziny utrzymują
kontakt z siostrami
i wspierają je.
Ciekawiło
nas,
jakie są rodzaje
klauzury oraz która
dotyczy
klarysek.
Jest klauzura mnisza,
konstytucyjna
i
papieska. Klaryski
kapucynki podlegają
tej trzeciej, czyli papieskiej. Klauzura papieska funkcjonuje na mocy norm
ustalonych przez Stolicę Apostolską oraz wyklucza całkowicie posługę
zewnętrzną. Za ochronę klauzury odpowiedzialna jest cała wspólnota mniszek, ale
bardziej oficjalnie jest to przełożona oraz biskup (osobiście lub przez delegata).
Na zakończenie chciałabym jeszcze podkreślić gościnność i sympatyczność
towarzyszącą spotkaniu. Siostry emanowały radością i miłością, a czas spędzony
z nimi był bardzo przyjemny. Na stole leżały domowe wypieki przygotowane
przez siostry i przez nas. Z twarzy nie schodził uśmiech, a krata rozdzielająca nas
od siebie nie była żadną przeszkodą na drodze do lepszego poznania się.
Wspólnie spędzony czas zakończyliśmy modlitwą, a gdy nadeszła pora, żeby się
rozejść, nikomu nie było śpieszno do domu. Spotkanie uważam za bardzo
rozwijające. Kontakt z osobami, które dosłownie żyją wiarą oraz niesamowitość
ich poświęcenia, dają impuls do rozwoju naszej wiary i do rozmyślań nad
własnym życiem.
– Zuzanna Organa ze Wspólnoty Młodych „Ławica”
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Czytanie drugie

Ewangelia

2 Tm 2, 8-13

Łk 17, 11-19

Jeśli trwamy w cierpliwości,
będziemy królowali z Chrystusem

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

Najmilszy:
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida.
On według Ewangelii mojej powstał z martwych.
Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca;
ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę
wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili
zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą.

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem,
przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno
zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten
widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!»
A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił,
chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego
nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim
współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy.
Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy.
Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze.
Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje,
bo nie może się zaprzeć siebie samego.

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie
znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten
cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja
wiara cię uzdrowiła».

Wspólnota Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa
Miesiącem poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa jest czerwiec.
Koło Żywego Różańca i Straż Honorowa NSPJ na swoim spotkaniu
czerwcowym oddały chwałę Jezusowi przez odśpiewanie pieśni na jego cześć.
Zaśpiewaliśmy: Króluj nam Chryste, Chrystus wodzem, Twemu Sercu cześć
składamy, Serce Jezusa, Pobłogosław Jezu drogi. 10-letnia Karolinka, wnuczka
państwa Tomczyków, zaśpiewała nam swoje ulubione pieśni kościelne.
Spotkania Żywego Różańca i Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa odbywają się zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Wspólnota Żywy
Różaniec posiada 70 członków, a Straż Honorowa NSPJ – 23.
Na spotkaniu czerwcowym przypomniałam naszym członkom charyzmat
wspólnoty Straży Honorowej NSPJ.
Straż Honorowa NSPJ gromadzi we wspólnocie duchownych i świeckich,
którzy codziennie przez godzinę czuwają przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa.
Ludzie skupieni w tym bractwie pragną odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa
w Ogrójcu „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną” i starają się
pocieszyć Serce Jezusa, które jest przepełnione boleścią z powodu zapomnienia
i niewdzięczności ludzkiej. Podczas jednej godziny zajmując się codziennymi
zajęciami myślą i sercem towarzyszą Jezusowi
obecnemu w tabernakulum. Oddają Mu cześć,
wynagradzają i ofiarowują swoje życie.
W tym roku przypada 400-lecie śmierci św.
Franciszka Salezego, 450. rocznica urodzin św.
Joanny Franciszki de Chantal i 375. rocznica urodzin
św. Małgorzaty Marii Alacoque. Są to święci związani
z kultem Serca Pana Jezusa. Bractwo powstało w 1864
r. we Francji, a papież bł. Pius IX w tym samym roku
je zatwierdził. W Polsce Straż Honorowa NSPJ
istnieje od 1869 r. przy klasztorze wizytek
w Krakowie. My, katolicy, jesteśmy wezwani, aby
wynagradzać Sercu Pana Jezusa, które jest zranione
grzechami, niewdzięcznością i oziębłością ludzi – np.
przez modlitwę i Komunię św. w pierwsze piątki
miesiąca. Zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach i poznania wspólnot:
Żywego Różańca i Straży Honorowej NSPJ. – Wiesława Kadzikiewicz………….

OGŁOSZENIA parafialne – XXVIII Niedziela zwykła – 9 października 2022 r.
1. Dziś w kościołach w naszej Ojczyźnie odbywa się tradycyjne liczenie wiernych.
2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe odprawiane codziennie
o godz. 17.30.
3. 12 października zapraszamy na spotkanie z duszpasterzami, pracownikami
świeckimi i radą parafialną. Na spotkaniu przedstawimy propozycję
w związku z jubileuszem 600-lecia naszej parafii. Spotkanie odbędzie się
o godz. 19.00 na plebanii.
4. W czwartek 13 października obchodzić będziemy wspomnienie bł. Honorata
Koźmińskiego, którego relikwie mamy w naszej parafii. Po Mszy św.
wieczornej ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Tego dnia nie będzie
różańca o godz. 17.30.
5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XXII Dzień Papieski pod hasłem
„Blask Prawdy”. Tego dnia tradycyjnie po Mszach św. odbędzie się
dobrowolna zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Floriana
ul. Biskupicka 2
05-840 Brwinów
http://swflorian.home.pl/
tel. 22 729 61 4
(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)

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:
Oliwier Teofil Markiewicz, Natalia Głowacka, Julia Helena Tur,
Zuzanna Agata Zgorzelska, Karol Klejna, Maria Wasiluk

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

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:
+ Małgorzata Lenarcik, + Elżbieta Janik, + Amelia Maciejewska

Odwiedziny chorych
na indywidualne wezwanie

Sakrament chrztu

Z poezji naszej parafianki

Zasłużyć
Na wszystko trzeba zasłużyć
Na miłość
rodziców
siostry
męża
Na piątkę
Na jedynkę
Na przyjaciół
Ocena
Oceniana jako człowiek
Oceniana jako matka
Z przyklejoną łatka
Oceniana jako lekarz
Odrzucenie
Nie jesteś dobra dość
Nie jesteś jedna z nas
Nie jesteś …
Bóg nie ocenia
Bóg nie odrzuca
Bóg kocha
Bóg nie potępia
Na jego miłość niczym nie da się zasłużyć
Bóg jest.
– Magdalena Ćwiklińska
Redakcja: ks. Mariusz Białęcki z zespołem. Kontakt do redakcji: tygodnikflorianus@gmail.com

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. 19.00

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

