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II Niedziela Wielkiego Postu                                                              

 Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Rdz 15,5-12.17-18  (Bóg zawiera przymierze z Abrahamem) 

Psalm responsoryjny: Ps 27,1.7-8a.8b-9abc.13-14 (Pan moim światłem i zbawieniem moim) 

Drugie czytanie: Flp 3,17-4 1 (Chrystus przekształci nasze ciała ) 

Ewangelia: Łk 9,28b-36 (Przemienienie Pańskie) 

 

 

              
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 



Komunikat ks. bp. Jana Piotrowskiego 

na II Niedziela Wielkiego Postu  

Ad Gentes 

 

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami  

 Wieczernik szkołą braterstwa misyjnego 

 Bracia i siostry! 

W II niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce przeżywa 
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym 
roku obchodzimy go pod hasłem „Wieczernik szkołą braterstwa 
misyjnego”. Pielgrzymujemy duchowo do Wieczernika  
w Jerozolimie, tu bowiem Chrystus zgromadził swych uczniów 
przed swą męką i ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii. 
W murach Wieczernika wybrzmiało Jego przykazanie miłości: 
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali 
tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 34-35). Tutaj też 
Pan, po swoim zmartwychwstaniu, ofiarował młodemu 
Kościołowi sakrament pokuty i pojednania. Z Wieczernika wyszli 
pełnić swą misję, napełnieni Duchem Świętym, Apostołowie. 
Wieczernik jest szkołą miłości braterskiej, bezinteresownej, 
czystej, zdolnej do zapominania o sobie i daru z siebie. Ten, kto 
z wiarą uczestniczy w tajemnicy Wieczernika, uczy się od 
Chrystusa kochać bliźnich, wprowadzać w ludzką rzeczywistość 
pokój i Bożą radość. Jak z Wieczernika, tak i z każdej Mszy św., 
wychodzimy z odnowionym postanowieniem, by miłować, nie 
tylko bliskich i przyjaciół, ale także dalekich i nieprzyjaciół. 
Eucharystia wychowuje nas do braterstwa, solidarności  
z ubogimi i potrzebującymi wsparcia. W niej Chrystus daje nam 
siłę do tego, byśmy przychodzili z pomocą „tym, którzy się źle 
mają” (Łk 5, 31), którzy cierpią z powodu osamotnienia  
i odrzucenia przez innych.                               . 
Misje w duchu braterstwa                          . 
Nasi misjonarze, umocnieni Eucharystią, wychowani w szkole 
Wieczernika ofiarnie posługują na misjach. Głoszą Ewangelię, 
dzieląc się swą wiarą oraz potwierdzając ją czynami miłości 
bliźniego, solidarności i ochoczej pomocy ubogim, chorym  
i słabym. Także teraz, w czasach pandemii, trwają na 
placówkach misyjnych, by służyć i umacniać w nadziei rodziny, 
starców, młodzież i dzieci. Jesteśmy wraz z nimi, otaczając ich 
modlitwami, nie tylko dzisiaj, w Dniu Modlitwy, Postu  
i Solidarności z Misjonarzami, ale w ciągu całego roku. O tę 
modlitwę oni gorąco nas proszą. Jest ona zwłaszcza potrzebna 
tam, gdzie panuje zamęt i niepokój, gdzie życie naszych 

misjonarek i misjonarzy jest w niebezpieczeństwie, gdzie 
misjonarze muszą zmagać się z wielkimi przeciwnościami, 
prześladowaniem, nędzą i różnymi niedostatkami. Nasza 
modlitwa za misje uświadamia całemu Kościołowi, że są one 
dziełem Bożym, nie ludzkim. Stąd wzywamy Bożej pomocy  
i błogosławieństwa dla wszystkich przedsięwzięć misyjnych oraz 
prosimy Chrystusa, by strzegł misjonarzy od zła i zachował ich 
w swej łasce.                                     . 
Nasza odpowiedzialność za misje                         . 
Dziś jednoczymy się w modlitwie z 1800 misjonarkami  
i misjonarzami z Polski, głoszącymi orędzie ewangeliczne  
w 99 krajach misyjnych. II Niedziela Wielkiego Postu „ad 
gentes” przypomina o naszej odpowiedzialności za misje  
w świecie. Na mocy chrztu św. jesteśmy misjonarzami  
i wszystkim nam Chrystus powierzył mandat misyjny (RMis 77). 
Nawet jeśli nie wyjeżdżamy do krajów misyjnych, jesteśmy 
misjonarzami. Oprócz modlitwy i ofiarowania Panu Bogu 
cierpień i trudów życiowych w intencji misji, możemy wspierać 
misjonarzy finansowo i materialnie. Posługują oni w młodych 
Kościołach, które zwykle są w najbiedniejszych krajach świata  
i dla realizacji swej misji potrzebują środków. Eucharystia 
skłania nas także do dzielenia się tym, co posiadamy z naszymi 
siostrami i braćmi na misjach, uboższymi od nas,  
i misjonarzami. Dzięki naszej ofiarności prowadzą oni dzieła 
charytatywne, opiekuńcze, medyczne oraz edukacyjne. 
Pomóżmy dziś misjonarkom i misjonarzom przekazując ofiary 
do puszek. Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które w imieniu 
Kościoła w Polsce pomaga misjom, w ubiegłym roku 
zrealizowało 104 projekty o wartości ponad 122 300 euro  
i wsparło misjonarzy dotacjami na sumę prawie 2 mln zł. 
Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na jego 
konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje”. 
Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziemy 
na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.                   . 
Słowo wdzięczności                                                . 
Mam sposobność, aby wyrazić wdzięczność wszystkim 
darczyńcom misji: wiernym świeckim, kapłanom i osobom życia 
konsekrowanego. Dziękuję za waszą troskę o misje ad gentes. 
Życzę wam, aby zaangażowanie misyjne wniosło w wasze życie 
wiele radości i wszelkiego dobra; by obfitowało łaską  
i błogosławieństwem. Jednocześnie proszę, abyście, na wzór 
Sługi Bożej Pauliny Jaricot, nie ustawali w modlitwach  
i ofiarności na rzecz misji. Niech ona, w roku swej beatyfikacji, 
będzie dla was natchnieniem do wszelkich dobrych czynów na 
rzecz misji. Proszę osoby chore i seniorów, tych wszystkich, 
którzy dźwigają krzyż osamotnienia, cierpień duchowych  
i fizycznych, aby jednocząc się z krzyżem Chrystusa 
ofiarowywali je w intencjach misji. Stając w cieniu krzyża, 
pamiętajcie o misjonarkach i misjonarzach. Zwracam się  
z prośbą do dzieci i młodzieży zaangażowanej w wolontariat 
misyjny, aby wzrastali w pragnieniu poznawania świata misji  
i odkrywania piękna bycia misjonarzami Chrystusa, zwłaszcza 
wśród rówieśników. Serdecznie zachęcam dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim 
Konkursie „Mój szkolny kolega z misji”, prowadzonym przez 
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. W tym roku uczniowie szkół 
podstawowych w Polsce przyczyniają się do budowy szkoły 
podstawowej w Figuil, w Kamerunie, prowadzonej przez ojców 
oblatów Maryi Niepokalanej. Wszystkich was, siostry i bracia, 
zachęcam do modlitwy o nowe powołania misyjne, gdyż Kościół 
bardzo potrzebuje serc, które poświęcą się ewangelizacji  
i służbie ubogim. Prośmy Chrystusa, by nie zabrakło Kościołowi 
świętych, mądrych i ofiarnych głosicieli Ewangelii! Zapewniając 
o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom, wszystkim z serca 
błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
.          bp Jan Piotrowski          . 
.      Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 



Chcemy pomóc uwolnić się od strachu, 

rozpaczy i nienawiści  

 

Na terenie Ukrainy posługuje dziewięciu księży Archidiecezji 
Warszawskiej. Jednym z nich jest ks. Paweł Rossa. Po napaści 
Rosji na Ukrainę jego misja polega teraz przede wszystkim na 
pomocy osobom uciekającym przed wojną, pomimo ryzyka 
śmierci wytrwale towarzyszy tym, których ma pod opieką.  
Ks. Paweł Rossa posługuje w kościele św. Wojciecha  
w Gwardiejsku w obwodzie chmielnickim w Ukrainie. 
Duszpasterz przekazał, że pomimo zagrożenia atakiem wojsk 
rosyjskich dom rekolekcyjny Centrum Ewangelizacji Światło-
Życie dalej funkcjonuje i prowadzi swoją misję. „Nasz dom pęka 
w szwach. Przyjmujemy osoby potrzebujące nie tylko noclegu, 
ale także wsparcia duchowego, modlitwy i rozmowy. Pragniemy 
pomóc im uwolnić się od strachu, rozpaczy, czy nienawiści” 
 – informuje ks. Rossa. Codziennością są w tym rejonie alarmy 
przeciwlotnicze, a na ulicach wlotowych do miast i wiosek 
budowane są barykady z betonowych bloków, opon, worków  
z piaskiem i nasypów ziemnych. Kapłan przekazał, że pomimo 
piekła wojny stara się żyć normalnie i angażować w pomoc 
innym. „Nie odwołujemy zaplanowanych rekolekcji. 
Zrezygnowaliśmy jedynie z opłat na rzecz dobrowolnej ofiary. 
Tak długo, jak to możliwe, będziemy kontynuować spotkania 
formacyjne dla dzieci i młodzieży”. Duchowny przytoczył historię 
o tym, jak do parafii przyjechały dwie kobiety z dziećmi, które  
uciekały przed ostrzałem artyleryjskim i rakietowym. Ich 
mężowie i jeden starszy syn zostali, aby bronić ojczyzny. Cztery 
godziny później ich domy zostały zbombardowane. Mówił także 
o ewakuacji Milanówka, które było oddalone o 400 m od pozycji 
wroga. Zarządzono tam obowiązkową ewakuację. Mieszkańcy 
wyjeżdżali pod eskortą wojska i policji. – Ci ludzie “w drodze” są 
dla mnie znakiem słowa: “Weź swój krzyż i idź za mną” – dodał. 
Kapłan przekazał podziękowania dla Polaków za okazywane 
wsparcie, otwarte serca i gotowość do przyjęcia uchodźców do 
swoich domów i otoczenie ich swoją opieką. Ksiądz Paweł 
Rossa 30 lat temu ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium 
Duchowne w Warszawie i przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
kard. Józefa Glempa. Od tamtej pory posługiwał w parafiach 
Archidiecezji Warszawskiej m.in. w Piastowie, Nadarzynie, 
Słomczynie i dwóch parafiach warszawskich. Od młodości 
związany jest z Ruchem Światło-Życie.                    /archwwa.pl 

 

                         
 
   Refleksja na II Niedzielę Wielkiego Postu 
 

Góra Przemienienia to góra spotkania 
człowieka z Bogiem. Tym miejscem spotkania 
dla człowieka z Bogiem jest modlitwa. To na 

modlitwie, gdy nasze serca otwierają się Bóg swoim światłem 
odmienia je, nasza twarz jaśnieje, a odzienie staje się lśniące. 
Swoim blaskiem i chwałą to co w nas brudne i splamione staje 
się czyste. Do nas należy dbanie o tą czystość i światło. To 
proces przemienienia. Żadna nasza modlitwa nie idzie  
w próżnie. Jezus uczy nas, że powinniśmy go naśladować  
i kształtować swoje życie na jego wzór. Wzywa nas 
nieustannie do nawrócenia. Tylko nawrócenie pozwoli 
doświadczyć nam przemiany. Kiedy przebudzimy się jak 
uczniowie będziemy mogli dostrzec chwałę Jezusa. Gdy Bóg 
w łaskawości swojej zasłoni nas obłokiem i z początku ogarnie 
nas strach i przerażenie będzie to moment wzmocnienia 
naszej wiary, a wszelki lęk i strach zastąpi postawa zaufania  
i pokoju sercan. Modlitwa sprawia, że przenosimy się na górę, 
która w symbolice znaczy spotkanie ziemi z niebem,  
a w wymiarze duchowym spotkanie ze Stwórcą. Jesteśmy 
zaproszeni do wejścia w modlitwę na wzór Jezusa. 
                                                                                 /Szczepan/ 
 

Modlitwa o pokój w Ukrainie 

Boże wszechmogący, 
Ty jesteś Panem historii,  
Powierzamy Ci udrękę naszego czasu: 
Wojnę na Ukrainie przepełniającą nas niepokojem i strachem. 

Prosimy Cię: 
Przyjmij dusze zmarłych. 
Pociesz rodziny w żałobie. 
Pokrzep uchodźców i osoby zmuszone do ucieczki. 
Uzdrów zranionych w ciele i na duszy. 
Bądź blisko tych, którzy zajmują się osobami przeżywającymi 
trudności. 

Nie pozwól, aby zatryumfowały krzyki wojny i groźby. 
A tylko prawda. 
Daj nam rozeznanie. 
Odwagę pojednania i wysiłek dla zaprowadzenia pokoju,  
Nawet jeśli wszystko wydaje się prowadzić ku rozpaczy. 

Panie, poślij teraz Twojego Ducha Świętego na ziemię,  
Ducha, który zakończy podziały,  
Ducha, który prowadzi ku wolności, 
Ducha, który zatryumfuje nad wojną. 

Daj naszej ziemi pokój,  
Jaki ty sam możesz dać.  
Ty jesteś Panem czasu i wieczności! 

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami i za całym 
światem. 
Amen.  



W Drodze do wolności 

W poniedziałek 7 marca 2022r. odbyło się trzecie spotkanie  
z cyklu Droga do wolności, które poświęcone było grzechowi 
nieczystości. Konferencję wygłosił prowincjał Zgromadzenia 
Misyjnego Klaretynów ojciec Piotr Bęza z Warszawy. Wieloletni 
duszpasterz młodzieży podzielił się z nami znajomością 
ludzkiego serca. W błyskotliwy sposób rozpoczął temat zadając 
pytanie: z czym w zasadzie mamy problem? – z czystością 
która jest przecież cnotą, czy z nieczystością, która to właśnie 
jest grzechem. Zwrócił uwagę, jak ważne w walce z grzechem 
nieczystości jest dbanie o tę delikatną sferę na każdym etapie 
życia i w każdym powołaniu, jak ważne jest unikanie sytuacji, 
które prowokują nasze zmysły, działają na naszą wyobraźnie, 
wolę, decyzje, a „importowane” obrazy zakodowują się w naszej 
pamięci nawet na długie lata. Następnie wyjaśnił, dlaczego 
grzech nieczystości popełniony w samotności, a którego nikt nie 
widzi i teoretycznie nie ma wpływu na nikogo, jest grzechem, 
który uderza w pierwszej kolejności w nas. Grzech ten uderza  
w nas, ponieważ my przed Panem Bogiem i przed samym sobą 
jesteśmy „kimś” – ojciec bardzo dobitnie podkreślił naszą 
wartość jako jednostki, puentując, że nikt z nas  nie jest „nikt”. 
Prelegent nie skupił się na katalogu grzechów nieczystych, ale 
na intencjach, jakimi powinniśmy się kierować, decydując się 
świadomie i dobrowolnie na pewne kroki. „Czy to już miłość?” 
albo „czy to jeszcze miłość?”- takie pytania powinny rodzić się  
w naszych sercach zamiast tego, czy już popełniłem grzech 
nieczystości albo czy już przekroczyłem granicę cielesną, czy 
granicę w myślach, mowie czy w uczynkach … Nasza naturalna 
wstydliwość jest tym, co zapala nam czerwoną lampkę  
i pozwala unikać przekroczenia granicy, daje nam bufor, niczym 
strefa przygraniczna, zanim przekroczymy granicę, której nie 
powinno się przekroczyć. Kolejne spotkanie już 14.03.2022r. 
Tematem spotkania będzie zazdrość. Konferencję wygłosi 
kapelan Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - ksiądz Paweł 
Kozakowski.                      /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  . Tutaj będą 

również umieszczane kolejne konferencje. 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

 

1. W dniu dzisiejszym przypada 9 rocz. Wyboru na Stolicę 

Piotrową Ojca Świętego Franciszka. 

2. Jutro o godz. 19.00 odbędzie się czwarte spotkanie z cyklu 

"Droga do wolności". Temat spotkania "Zazdrość". Konferencję 

wygłosi Ks. Paweł Kozakowski, kapelan Sióstr Niepokalanek  

w Szymanowie 
3.  Dziś można złożyć dobrowolną ofiarę do puszki na pomoc 

misjonarzom z racji dzisiejszej Niedzieli Ad gentes. 

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

a Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, w niedziele  

o godz. 17.30. 

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

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

wyłożony jest nowy numer "Florianusa". 

W ostatnim tygodniu z naszej 
wspólnoty parafialnej odeszli:  
+ Natalia Wincenciak 
+ Grzegorz Bielniak 
+ Barbara Wyczółkowska 
+ Krystyna Banasiak 
+ Dobrosława Michalska 
+ Stanisława Haber 
+ Marek Maliszewski 
+ Danuta Kołakowska 
 

 

 

Tweet od Papieża: 
. 

Drodzy bracia i siostry, wy, jako 
pierwsi, wsparliście Ukrainę, 
otwierając swoje granice, swoje 

serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców 
uciekających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im 
wszystko, czego potrzebują. Jestem Wam głęboko 
wdzięczny i z serca Wam błogosławię! 
 

 

Ulubiona modlitwa papieża Franciszka. 

Odmawia ją codziennie od 40 lat! 

 

Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest 

uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc 

w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę 

sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały 

szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie 

pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem 

Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko 

uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja 

moc. 

Do użytku wewnętrznego  
Redakcja: ks. Mariusz Białęcki  

Korekta: ks. Wojciech Koszutski  
Nr. konta parafialnego: 51-9291-0001-0097-6464-2000-0010 


