
TWEET OD PAPIEŻA 

Drogi pokoju są drogami solidarności, bo nikt nie może ocalić się sam.  

Żyjemy w świecie tak bardzo wzajemnie połączonym, że działania każdego  

powodują w ostateczności reperkusje dla wszystkich. 

 

 

 
 

Drodzy Parafianie i Czytelnicy! 

Setne wydanie naszego „Florianusa” skłania nas do małej refleksji. Gazetka, która ukazuje się od 11 października 2020 r., 

została powołana do życia jako pismo informujące wiernych o tym, co dzieje się w naszej parafii. Dziękujemy tym 

wszystkim, którzy chętnie sięgają po „Florianusa” i są jego wiernymi czytelnikami. Każdy jubileusz jest okazją  

do spojrzenia wstecz i podsumowania, ile dobra udało się osiągnąć. Tak też jest z 100. numerem wydania naszego pisma 

parafialnego. Aż się nie chce wierzyć, że to już setny numer... Dziś trudno wyobrazić sobie naszą parafię bez gazetki.  

Aby jednak to nasze parafialne pismo mogło się dalej ukazywać, rozwijać i spełniać jak najlepiej swoją funkcję, potrzebni 

są ludzie, którzy będą je tworzyć, a także ci, którzy będą chcieli z niego korzystać. Dlatego zachęcamy Was, drodzy 

Czytelnicy, abyście chętniej dzielili się z nami (z redakcją) swoimi pomysłami, czy też uwagami dotyczącymi gazetki. 

Nieustannie zwracamy się z prośbą o zaangażowanie i pomoc w tworzeniu kolejnych numerów naszego pisma. 

Jednocześnie pragnę gorąco podziękować osobom, które do tej pory piszą i pisały artykuły do naszej gazetki, za ich pełne 

poświęcenia i troski zaangażowanie. Dziękuję także tym, którzy z nami współpracują okazjonalnie i proszę o dalszą owocną 

współpracę. Cieszmy się z tego dzieła, które u nas powstaje – wspierajmy je także naszymi modlitwami!  

 – ks. Mariusz 

 

 
Parafia Rzymskokatolicka 

pod wezwaniem św. Floriana 
 

ul. Biskupicka 2, Brwinów 

http://swflorian.home.pl 

 

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 

Nabożeństwa:  

Adoracja Najświętszego Sakramentu  
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 
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TYGODNIK PARAFII ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE 



 

Komentarz  
do Ewangelii 

Czytanie pierwsze   
Iz 49, 3. 5-6 

Psalm  
Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 

 

W dzisiejszej Ewangelii  
widzimy Jana Chrzciciela,  
który wskazuje na obecność  
Chrystusa pośród ludu.  
Oddaje Mu należną chwałę.  
W ten sposób pokazuje, że nie boi się  
i nie lęka mówić i świadczyć o Baranku 
Bożym i wskazywać drogę do Niego.  
Czy ja, człowiek XXI wieku  
potrafię mówić i świadczyć o Jezusie 
Chrystusie? A może boję się świadczyć  
o wierzę w Jezusa, mojego Zbawiciela, 
gdyż boję się sprzeciwić prądom  
i ideologii współczesnego świata? 

– Ks. Dariusz 

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, 
Izraelu, w tobie się rozsławię». 
 
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój  
stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, 
który mnie ukształtował od urodzenia  
na swego Sługę, bym nawrócił do Niego 
Jakuba i zgromadził Mu Izraela. 
 
A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą 
dla podźwignięcia pokoleń Jakuba  
i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 
Ustanowię cię światłością dla pogan,  
aby moje zbawienie dotarło  
aż do krańców ziemi». 

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę  

Z nadzieją czekałem na Pana,  
a On pochylił się nade mną.  
Włożył mi w usta pieśń nową,  
śpiew dla naszego Boga. 
 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów 
ziemi, lecz otwarłeś mi uszy; nie żądałeś 
całopalenia i ofiary za grzechy.  
Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę. 
 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, 
mój Boże, a Twoje Prawo mieszka w moim 
sercu». Głosiłem Twą sprawiedliwość  
w wielkim zgromadzeniu i nie 
powściągałem warg moich,  
o  czym Ty wiesz, Panie. 

 

 

Wigilijne spotkanie parafialnej Wspólnoty Młodych „Ławica” 
 

Dnia 28 grudnia ubiegłego roku w Domu Samotnej Matki odbyło się 

spotkanie świąteczne Parafialnej Wspólnoty Młodych „Ławica”.  
 

Nikt nie przyszedł z pustymi rękami. Oprócz różnych potraw (którymi 

zastawiliśmy prawie cały stół) przynieśliśmy dużo dobrego słowa i miłości. 

Gdy wszyscy zgromadzili się wokół stołu, ks. Mariusz odczytał słowa 

Ewangelii według świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. 

Podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do jedzenia pierogów i barszczu. 

W pewnym momencie siostra Katarzyna wyjęła gitarę, a Jerzy harmonijkę  

i wspólnie zaczęliśmy kolędować. Czas upływał nam w ciepłej domowej  

i radosnej atmosferze. Uśmiechy nie schodziły nam z twarzy. 

– Zuzanna Organa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na nowy rok 2023 życzymy wszystkim czytelnikom Błogosławieństwa Bożego  
oraz by ta radość z Narodzin mieszkała w Waszych sercach każdego dnia.   
                                                                                               – Wspólnota Młodych „Ławica” 
 
 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 



 

 Czytanie drugie 
1 Kor 1, 1-3 
 
 
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, 
i  Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie,  
do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie  
i powołani do świętości wespół ze wszystkimi,  
co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego,  
Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.  
 
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego  
i Pana Jezusa Chrystusa! 

Ewangelia  
J 1, 29-34 
 
 
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł:  
«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, 
o  którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 
przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. 
Ja  Go  przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą 
w  tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
 
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował 
z  nieba jak gołębica i spoczął na Nim.  
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał,  
abym chrzcił wodą, powiedział do mnie:  
„Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego  
i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 
Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 
Bożym». 

   
 
 

 

Z Potrzeby Serc ponownie w Brwinowie – na gospelową nutę 

W piątek 6 stycznia br. o 19:00 w Święto Trzech Króli w naszym kościele odbył się koncert kolęd  

w wykonaniu zespołu Z Potrzeby Serc. Zespół zagrał ponownie w Brwinowie, tym razem z innym 

repertuarem – kolędami w energicznych, gospelowych aranżacjach. 

    

 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – Druga Niedziela zwykła – 15 stycznia 2023 r. 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu odbywać się będzie według następującego 

porządku: 

poniedziałek 16 stycznia: ul. Czubińska, Błońska, Jasna, Żukowska, Kampinoska, 

                                   Konspiracji, Kwiatowa, Klonowa; 

wtorek 17 stycznia: ul. Piłsudzkiego, Pałacowa, Dworska, Lipowa, Żytnia,  

                                Przejazd, Grudowska; 

środa 18 stycznia: ul. Żyrardowska, Skierniewicka, Milanowiecka, 11 Listopada 3, 

                                  3A oraz 4F, Sochaczewska domki, Sochaczewska 4B, 4C, 4D, 4E; 

czwartek 19 stycznia: ul. Sochaczewska 4, 4A, 6, 6A, 8, 8A, 8B, 10A, 10b, 10C, 12,  

                                  14, 16, 18, 20, 22; 

piątek 20 stycznia: ul. Wigusin, Wspólna 1A, 2, 3, 4, 6, 8, 10; 

sobota 21 stycznia: ul. Płocka, Augustowska, Wileńska, Modlińska, Białostocka,   

                                  Gliniana, Łomżyńska, Ciechanowska, Wilsona. 

 

Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.30 i odwiedzamy tylko te rodziny,  

które w listopadzie i grudniu wyraziły chęć zaproszenia kapłana po kolędzie. 

 
Z poezji naszej parafianki 

Kim jesteś Panie 

Kim jesteś Panie Wszechrzeczy 

Raz dobry i łaskawy gdy człowiek twą przychylność posiadzie 

Lecz gdy twarz swoja schowasz i rozgniewasz się okrutnie 

Dusza bez twojego światła w Szeolu dogorywa 

 

Miłość Twoja to skarb 

Rozświetla moją dusze milionem barw 

Bez Ciebie świat to głupstwo 

Nic już nie Cieszy 

Nic już nie raduje 

Gdy twojego światła już nie czuję 

 

Zstąp o Panie z wysokości 

Na moją codzienność 

Twoje przedziwne światło 

Oświetla i inspiruje 

Ale tez wypala starego człowieka 

Tworząc nowego utkanego z miłości 

Pragnąc Cię coraz mocniej 

Zasypiam z tęsknotą za twoją obecnością 

 

– Magdalena Ćwiklińska 

 
 

 

Redakcja: ks. Mariusz Białęcki  z zespołem. Kontakt do redakcji: tygodnikflorianus@gmail.com  

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+Wanda Dryk, + Jan Słowiński, + Andrzej Kubicki,   

+ Krzysztof Tuszyński 

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) 

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 tygodnie 
wcześniej do kancelarii parafialnej 
z dokumentami  

 

Wspólnoty  

działające przy parafii 

Przyjaciele Oblubieńca  

spotkania I i II grupy we wtorki,  

– 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 


