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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
Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem
Nabożeństwa:
Miłosierdzia. To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus
Adoracja Najświętszego Sakramentu we
w Płocku w 1931 r.: „Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia
wtorki w godz. 8.30–18.00
oraz w I piątki miesiąca po wieczornej Mszy
mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka
Świętej
dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu – dostąpi go”.
Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej
W następnych latach Pan Jezus powracał do tego żądania aż 14 razy,
Pomocy w środy o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego
określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę
w piątki po wieczornej Mszy Świętej
i cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia.
Kancelaria:
„W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym
informacje na str. 4
miłosierdziu moim”. Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która
kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą
Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym
objawieniem miłości miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach
świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są
niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego. Dlatego liturgia tej niedzieli jest punktem kulminacyjnym
uwielbienia Boga w tajemnicy Miłosierdzia. Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem
szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza
grzeszników. „Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną
łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”. Tak więc
ranga tego święta polega także na tym, że nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą
otrzymać przebaczenie grzechów oraz wyprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.
Szczególnymi adresatami tego święta są grzesznicy, zwłaszcza ci najbardziej zatwardziali. „Dusze giną
mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią
Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”. Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, tzn.: pokładać ufność
w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do Komunii św.
„Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do
miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być Świętem Miłosierdzia”.
Do Święta Miłosierdzia Bożego przygotowywaliśmy się przez Nowennę do Miłosierdzia Bożego, którą
również podyktował s. Faustynie nasz Pan Jezus Chrystus.
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Komentarz

Czytanie pierwsze Dz 5, 12-16

do Ewangelii

Psalm: Ps 118,1 i 4,13-14.22 i 24
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Dzisiejsza Ewangelia mówi
o czymś niezwykle istotnym –
o ranach Miłosierdzia. One nie
tylko dla Tomasza, ale I dla
pozostałych apostołów były
dowodem autentyczności
ukazującego się Chrystusa.
Kiedy Jezus przyszedł do
wystraszonych uczniów
mówiąc: “Pokój wam”, nie
słychać odpowiedzi z ich
strony. Dopiero wtedy, kiedy
Chrystus pokazał im swoje
ręce I bok, zobaczyli Go
I uradowali się Jego
obecnością. Dopiero wtedy
byli w stanie przyjąć
ofiarowany im dar pokoju
imoc Ducha Świętego, by
kontynuować misję Jezusa –
mmisję Jego miłosierdzia,
misję odpuszczania grzechów
lub dla opamiętania
grzesznika zatrzymywania ich.
Dopiero wtedy, kiedy
zobaczyli rany
Zmartwychwstałego. To
świadczy o ogromnej sile lęku
w apostołach, ale I o mocy
płynącej z rozważania ran
Chrystusa. A jak to wygląda
u nas? Spójrzmyna naszą
codzienność. Ileż w nas jest
niepokojów o dalsze losy
swoje, bliskich I świata? Ileż
w nas jeszcze pozamykanych
drzwi I jednocześnie
ogromnej tęsknoty za
spotkaniem z żywym Bogiem.
Chrystus zna nasze bolączki.
Przychodzi z darem swojego
miłosierdzia. Przychodzi
zwycięski, ze śladami męki na
swoich rękach, nogach I z
przebitym bokiem, byśmy nie
wątpili Jego słowom, lecz
uwierzyli Miłosierdziu, patrząc
na Jego rany. Czy jestem w
stanie, jak św. Tomasz wyznać
całym sercem, wpatrując się w
te święte rany Chrystusa

Wiele znaków i cudów działo się
wśród ludu przez ręce apostołów.
Trzymali się wszyscy razem
w krużganku Salomona. A z obcych
nikt nie miał odwagi dołączyć się
do nich, lud zaś ich wychwalał.
Coraz bardziej też rosła liczba
mężczyzn i kobiet przyjmujących
wiarę w Pana. Wynoszono też
chorych na ulice i kładziono
na łożach i noszach, aby choć cień
przechodzącego Piotra padł
na któregoś z nich. Także z miast
sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze
do Jeruzalem, znosząc chorych
i dręczonych przez duchy nieczyste,
a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki».
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą:
«Jego łaska na wieki».
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych
oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i
weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, pomyślność daj nam, o
Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia W Płocku

Miejsce, gdzie obecnie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, jest miejscem pierwszego objawienia
Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. Tutaj w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, s. Faustyna otrzymała od Jezusa polecenie namalowania obrazu z podpisem Jezu ufam Tobie.
Wydarzenie to miało miejsce 22 lutego 1931 roku. Siostry Matki Bożej Miłosierdzia przybyły do Płocka pod koniec XIX
wieku. W latach 1899 – 1950 prowadziły pracę wychowawczą i edukacyjną w Zakładzie Anioła Stróża dla dziewcząt
i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej. Zakład mieścił się przy Starym Rynku. W 1950 roku Zakład Anioła
Stróża i Dom zakonny, zostały upaństwowione. Powrót Zgromadzenia do Płocka nastąpił po 40 latach jego
przymusowej nieobecności. W 1990 roku nastąpiło poświęcenie kaplicy sióstr i powrót do działalności.
Od 22 października 1990 r. rozpoczęły się comiesięczne uroczyste Msze św. ku czci Miłosierdzia Bożego. Już w kilka
miesięcy po powrocie sióstr zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi. Najważniejszym jednak pielgrzymem, który zawitał
do Płocka w 1991 r. był papież Jan Paweł II. Chociaż nie przybył na samo miejsce objawień, jednak wspomniał
o wydarzeniach w klasztorze przy Starym Rynku, które wpisały to miasto, jak się wyraził, do „świetlistego szlaku
Siostry Faustyny”. 22 października 1991 r. ks. bp Roman Marcinkowski przewodniczył Mszy świętej i poświęcił figurę
Jezusa Miłosiernego, ufundowaną przez pana Krajewskiego. Odtąd stała ona na placu objawień w miejscu oficyny,
w której znajdowała się cela św. Siostry Faustyny .Warto przypomnieć, że żądanie Pana Jezusa, aby było takie święto,
zostało wyrażone również w Płocku słowami: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który
wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem
Miłosierdzia (Dz. 49). Odwołując się do dynamicznego rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia w miejscu pierwszego
objawienia Jezusa Miłosiernego i czci św. Siostry Faustyny, ks. bp Stanisław Wielgus, mocą dekretu erygującego,
wydanego 30 kwietnia 2000 roku, ustanowił kaplicę Bożego Miłosierdzia w Płocku, przy Starym Rynku 14/18,
Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

ks. Proboszcz
Z Jezusem Zmartwychwstałym żadna noc nie jest nieskończona,
a nawet w najgęstszych ciemnościach jaśnieje gwiazda poranna.
Tweet od Papieża Franciszka
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Czytanie drugie

Ewangelia J 20, 19-31

Ap 1,9-11a. 12-13. 17-19
Ja, Jan (…) doznałem zachwycenia
w dzień Pański. (…)
Ujrzałem (…) kogoś podobnego
do Syna Człowieczego (…).
Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego
padłem jak martwy, a On położył
na mnie prawą rękę, mówiąc:
«Przestań się lękać! Ja jestem
Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem
umarły, a oto jestem żyjący na
wieki wieków i mam klucze śmierci
i Otchłani Napisz więc to,
co widziałeś i co jest, i co potem
musi się stać».

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, (…) nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc
uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę
w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz
domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł:
«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz
w odpowiedzi rzekł do niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś
dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym (…).

Fotorelacja z Triduum Paschalnego w naszej parafii

W Wielki Czwartek Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Proboszcz

W Wielki Piątek Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ks. Mariusz

W Wielką Sobotę Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. Dariusz

OGŁOSZENIA parafialne 24 kwietnia 2022 r.
1. W dniu dzisiejszym o godz. 19.00 zapraszamy na koncert gospel zespołu
„Z potrzeby serc” .
2. Taca z dzisiejszej Niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Caritas
Archidiecezji Warszawskiej.
3. W poniedziałek obchodzić będziemy przeniesioną z racji oktawy
wielkanocnej Uroczystość Św. Wojciecha, głównego patrona Polski.
4. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nabożeństwa majowe, które w naszym
kościele będą odprawiane o godz. 17.30.
5. W czwartek 29 kwietnia obchodzić będziemy Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego w czasie II Wojny światowej.
6. Zbliża się uroczystość św. Floriana, patrona naszej parafii, którą obchodzić
będziemy 4 maja. Msze Św. Tego dnia 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 10 innych świętych.
7. Dnia 26 kwietnia we wtorek w godz. 16.00 – 20.00 odbędzie się dzień
otwarty w siedzibie Brwinowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
„Szansa” (na plebanii). Masz problem z alkoholem lub jest on w twojej
rodzinie przyjdź, członkowie Szansy” zapraszają.
Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:
Artur Kraszewski, Hanna Barszcz, Oliwia
Gryszpanowicz
W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:
+ Henryk Baczyński
+ Maria Kowalczyk
+ Tadeusz Łopuszański
+ Jan Ceckowski

Procesja Rezurekcyjna

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Floriana
ul. Biskupicka 2
05-840 Brwinów
http://swflorian.com.pl/
tel. 22 729 61 44
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 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

