
                    
 FLORIANUS 

                           Tygodnik parafii św.  Floriana w Brwinowie Nr. 1 rok I 

                         11.10.2020 r.       

   

                          Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła  

                                                                 Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Iz 25, 6-10a  (Uczta mesjańska)  

Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd)  (Po wieczne czasy 

zamieszkam u Pana) 

Drugie czytanie: Flp 4, 12-14. 19-20 (Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia) 

Ewangelia: Mt 22, 1-14 (Przypowieść o zaproszonych na ucztę) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drodzy Parafianie 

Ta niedziela zapisze się zapewne w historii. Zaczynamy  bowiem 

wydawanie naszego małego tygodnika parafialnego pod tytułem: 

"Florianus".  Chcielibyśmy, aby był on rzetelnym źródłem 

informacji o życiu naszej parafii a szczególnie  o liturgii 

niedzielnej, porządku nabożeństw i Mszy św., godzinach otwarcia 

kancelarii. Planujemy umieszczanie w nim ogłoszeń parafialnych i 

intencji mszalnych na kolejny tydzień. Jego łamy są otwarte na 

sprawozdania z działalności grup parafialnych i bieżące problemy 

ogólne dotyczące naszego terenu. Zapraszamy do współpracy 

przy jego redagowaniu. Ks. Mariusz, który z ramienia parafii 

prowadzić będzie redakcję, bardzo się ucieszy z każdej 

wspierającej go osoby i propozycji tematów. Liczymy, że dzięki 

pomocy sąsiedzkiej dotrze on również do osób, które z różnych 

powodów np. choroby czy wieku nie mogą uczestniczyć we Mszy 

św. parafialnej. Niech stanie się on  narzędziem do głębszego 

przeżycia wiary i pogłębienia więzi z parafią.           /ks. Proboszcz/ 

 
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, 14.30Trydent), 

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 Msza 
Św. wynagradzająca ku 

czci Niepokalanego 
Poczęcia NMP 

Odwiedziny 
chorych 

I piątek miesiąca 
I sobotę miesiąca 

 

Chrzest św. 
w II i IV  niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 13.00 



TOTUS TUUS 
XX Dzień Papieski 
Interpretacja hasła 

Niełatwo zmierzyć głębokość słów” możemy się o tym przekonać rozważając hasło tegorocznego 
XX Dnia Papieskiego Totus Tuus (Cały Twój). Wydawać by 
się mogło, że już je znamy, widzieliśmy je wielokrotnie wraz 
z papieskim herbem św. Jana Pawła II. Warto jednak sięgać 
do głębi tych słów w życiu Papieża Polaka i duchowości 
chrześcijańskiej. Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie 
hasło wybrał zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu ono aż 
do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika 
Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako 
dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując 
w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) 
są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego 

postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła 
II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję. Pan potrzebował Matki, by 
„być Bogiem z nami”, człowiek potrzebuje Matki, by być dzieckiem Boga. Stąd też w refleksji 
nad własnym życiem winniśmy odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest dla mnie Ta, która klamrą 
otwiera i zamyka Biblię? Czy Matka Boga jest Matką mojej codzienności? Czy pozwalam, 
by Jej obecność przenikała  projekt mojego życia? W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan 
Paweł II, pisząc o kapłaństwie zatrzymuje się na wątku maryjnym swojego powołania. Mówi o 
tradycyjnym nabożeństwie do Matki Bożej wyniesionym z domu rodzinnego i parafii, o szkaplerzu 
karmelitańskim nieustannie noszonym od 10. roku życia. Dla nas szczególnie ważne jest to, co św. 
Jan Paweł II pisze o swych młodzieńczych latach: „O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja 
prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi 
nas do swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność 
maryjną uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do 
samego Chrystusa.(...) W 1977 roku, kardynał Karol Wojtyła, na Jasnej Górze, komentując 
fragment Ewangelii wg św. Jana mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej powiedział: „W naszych 
czasach to wezwanie: „Cokolwiek wam On powie, to czyńcie!” – nabiera barwy naszych czasów. 
Jest przeniknięte dramatem naszych czasów, napięciem naszych czasów” (ks. Karol kard. 
Wojtyła, Oto Matka Twoja, Jasna Góra – Rzym 1979, s. 323). W ten sposób Kardynał z Krakowa 
podkreślił potrzebę osadzenia tego wezwania w teraźniejszości. Na pewno zmieniła się nasza 
Ojczyna i świat. Dramatem naszych czasów jest chęć radykalnego odrzucenia Boga, a w 
konsekwencji tworzenie nowej wizji człowieka, będącej często jego karykaturą. Ciągle aktualnym 
przesłaniem Papieża jest więc wezwanie do zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję. Matka Boża 
dzisiaj, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich 
braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary 
nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Postawa ta ukazuje godność człowieka oraz prowadzi 
do odważnej wolności i skłania do dawania świadectwa. Warto wreszcie zwrócić uwagę na 
jubileuszowy wymiar nadchodzącego Dnia Papieskiego. Dnia 18 maja minęło 100 lat od urodzin 
Karola Wojtyły. Z tej racji Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (przeżywająca 20-lecie swojego 
istnienia) przypomina fundamentalne dla św. Jana Pawła II słowa. Zawierzenie Bogu przez Maryję 
nadaje sens ludzkiemu życiu, pokazuje, że ziemia potrafi oddychać Niebem, a słaby człowiek dzięki 
mocy Słowa dojrzewa do świętości.                                                      /Oprac. ks. Paweł Walkiewicz/



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś  obchodzimy XX Dzień Papieski. 

Tradycyjnie tego 

dnia odbywa się 

zbiórka do puszek 

na działalność 

Fundacji „Dzieło 

Nowego 

Tysiąclecia”. 

 2.  W październiku 

zapraszmy na 

tradycyjne 

nabożeństwa 

różańcowe o godz. 

17:30.                                                                         

3. We wtorek 13 

października po mszy św. wieczornej 

zapraszamy na ostatnie w tym roku 

nabożeństwo fatimskie. Tego dnia nie będzie 

różańca o godz. 17:30                                               

4.  Na stoliczku za ławkami wyłożone są 

kartki na wypominki. Od dziś można składać 

je w zakrystii i kancelarii.                                                                       

5. W zakrystii są do nabycia „Gość 

Niedzielny” 

 i „Niedziela”. Dzisiaj do „ Gościa 

Niedzielnego” dołączony jest film „Ziemia 

Maryi” – piękny obraz o Matce Jezusa, który 

poruszy  

każdego widza. 

==================================== 

SPRAWY KANCELARYJNE 

Chrzest:  

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w II i IV 

Niedzielę miesiąca ba Mszy Św. o godz. 

13:00. Dokumenty potrzebne do Chrztu: 

- metryka urodzenia dziecka USC 

- zaświadczenia rodziców chrzestnych z 

aktualnych parafii zamieszkania 

- świadectwo ślubu kościelnego rodziców 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Namaszczenie chorych: 

  

Z wizytą do chorych udajemy sie na 

wezwanie. 

Pogrzeb: 

Dokumenty potrzebne do załatwienia spraw 

pogrzebowych/ 

- akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego); 

- karta zgonu (wydana przez lekarza);  

- zgoda na pogrzeb w naszej parafii (dot. 

zmarłych spoza parafii); 

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu 

chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli 

zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu. 

 

 

Refleksja na 

XXVIII Niedzielę 

zwykłą 

Do Nieba powołani 
są wszyscy, ale 
wybrani, by 
zamieszkać w nim 

na zawsze są tylko ci, którzy są 
odpowiednio przysposobieni do życia w 
Niebie. W dzisiejszej Ewangelii są to ci, 
którzy mają "strój weselny". Król 
nakazał zaprosić na ucztę wszystkich: 
złych i dobrych. Warunek był tylko 
jeden: strój weselny. Do Nieba trafią 
więc także ludzie "źli", ludzie mający 
wiele na sumieniu, którzy jednak 
ostatecznie wybiorą nowe życie - życie z 
Bogiem, którego symbolem jest uczta. 
Niebo jest dla każdego, kto "odzieje się" 
w Miłość.              /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 

 



 
 

11.10. - 17.10. 2020 r. 

11.10. XXVIII Niedziela zwykła 
7.00 + Władysława Kowalskiego (gr. 11) 

9.00 + Helenę, Tadeusza, Henryka 

Przydatków, Stefanię, Franciszka Dobiasz 
10.30 Za parafian 
11,45 + Krystynę, Szczepana, Leszka 
Stypukowskich, Jerzego, Eugenię 
Wasilewskich, Danutę, Stanisława, 
Juliannę, Stanisława Jankowskich 
13.00 + Genowefę Kochańską w 23 r. śm., 
Stanisława i braci Kochańskich 
14.30 + Artura Kowalskiego w 7 r. śm. , 
zm. z rodz. Kowalskich i Wiatrowskich 
18.00  + Adama, Edwarda Wnorowskich w 
10 r. śm. , Paulinę Iwańczuk, Jadwigę 
Garstka 
12.10.  Poniedziałek, bł. Jana Beyzyma 
7.00 1) + Władysława Kowalskiego (gr. 12) 
        2) + Pawła Kaczyńskiego, Zenobię, 
Mieczysława Kazimierczaków 
8.00 + Zofię, Jana, Stanisława 
Wojtczaków, Helenę, Józefa Majak, 
Celinę, Henryka Rzeszewskich 
18.00 + Helenę, Bogdana Poczobutów i 
zm. z rodz. Poczobutów 
13.10.  Wtorek,bł. Honorata Koźmińskiego 
7.00 1) + Władysława Kowalskiego (gr. 13) 
        2) + Sławomira Truskolaskiego w 18 
r. śm. 
8.00 + Czesława w 7 r. śm. , Irenę 
Wężykowskich 

18.00 ) 1) + Mariannę, Kazimierza 

Ziębickich oraz ich rodziców 
             2) + Edwarda (im) , Krystynę w 3 r. 
śm. Wojtczaków 
14.10. Środa, św. Kaliksta I, papieża 
 7.00 1) + Władysława Kowalskiego (gr 14) 
         2) + Tadeusza Goska – int. od 
siostry Wandy Boreckiej z rodziną 

8.00 + Józefa w 27 r. śm. Eugenię, 
Bożenę, Czesława Mączyńskich, zm. z 
rodz. Komarów 
18.00 1) O bł. Boże dla Anny i Tomasza 
Kozłowskich w 20 r. ślubu 
          2) + Zm. z cr. Waśniewskich, 
Krusiewiczów i Lechelów 
15.10.   Czwartek,  św. Teresy od Jezusa,  
7.00 1) + Władysława Kowalskiego (gr. 15) 
        2) O łaski i opiekę Matki Bożej dla 
Teresy w dniu im. 
8.00 + Alicję Jędrzejewską - Dudek 
18.00 1) + Rafała w 6 r. śm. , Arkadiusza, 
Eugenię, Stanisława Dynarowskich 
           2) + Genowefę, Teresę, Aleksandra 
Muszyńskich, Mariannę Świderską 
16.10.  Piątek, Św. Jadwigi Śląskiej 
7.00 1) + Władysława Kowalskiego (gr. 16) 
        2) + Jadwigę, Mariana, Andrzeja 
Dworakowskich 
8.00 + Marcina Wolskiego, Jana 
Korzańskiego 
18.00 1) O Boże bł. dla Pawła w 9 r. ur. 
          2) + Antoninę Stępniak w 9 r. śm. 
17.10. Sobota, św. Ignacego 
Antiocheńskiego 
7.00 1) + Władysława Kowalskiego (gr. 17) 
        2) + Helenę, Wacława Cendrowskich 
8.00 Dziękczynna za rodz. Szczygło i 
Pogorzelskich 
18.00 + Martę, Mariana Stochów, 
Stanisławę, Józefa Pyłków 
 

Tweet od Papieża 
 Miłość do drugiego 
człowieka z powodu 
tego, kim jest, pobudza 
nas do poszukiwania 
tego, co najlepsze dla 
jego życia. Jedynie 

pielęgnując ten sposób nawiązywania 
relacji, umożliwimy przyjaźń społeczną, 
która nikogo nie wyklucza, oraz braterstwo 
otwarte na wszystkich 

Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 
 
Nr. Konta parafialnego: 51-9291-0001-
0097-6464-2000-0010 


