
TWEET OD PAPIEŻA 

Módlmy się do Boga,  

aby dał nam serce pasterskie, które cierpi i ryzykuje, by dawać świadectwo.  

Niesienie Słowa Bożego powierzonym nam osobom i tym, których spotykamy w codziennym 

życiu, jest nie tylko zaszczytem, ale i powinnością. 

 

 

 
 

PAMIĘTAMY 

 

W poniedziałek 23 stycznia przypada 10 rocznica śmierci kard. Józefa Glempa, w latach 1981–2006 Arcybiskupa 

Metropolity Warszawskiego, Prymasa Polski.  

Kard. Józef Glemp urodził się w Inowrocławiu 18 grudnia 1929 roku, w rodzinie robotniczej. Po zdaniu matury 

wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 

roku. Jedenaście lat później, w 1967 roku ks. Glemp został osobistym sekretarzem prymasa Stefana Wyszyńskiego. W 

marcu 1979 roku został biskupem diecezji warmińskiej, sakrę przyjął z rąk prymasa Wyszyńskiego. Po jego śmierci w 

maju 1981 został arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim oraz prymasem Polski. W 1983 roku otrzymał godność 

kardynała. Jako ostatni z prymasów przez wiele lat łączył funkcję metropolity warszawskiego i gnieźnieńskiego z 

funkcją przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W 2007 roku kard. Glemp przeszedł na emeryturę. Decyzją 

papieża Benedykta XVI tytuł prymasa zachował do 80. roku życia, czyli do 2009 roku. Zmarł 23 stycznia 2013 roku w 

Warszawie w wieku 83 lat. Kard. Józef Glemp jest pochowany w kryptach Archikatedry Warszawskiej.  

 

 

 
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 

Florianus

papers 
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TYGODNIK PARAFII ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE 



 

Komentarz  
do Ewangelii 

Czytanie pierwsze   
Iz 8, 23b – 9, 3 

Psalm  
Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 

 

 W dawniejszych czasach upokorzył Pan 
krainę Zabulona i krainę Neftalego,  
za to w przyszłości chwałą okryje drogę 
do morza, wiodącą przez Jordan,  
krainę pogańską.  
 
Naród kroczący w  ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad mieszkańcami  
kraju mroków światło zabłysło. 
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. 
Rozradowali się przed Tobą,  
jak się radują w  żniwa, jak się weselą 
przy podziale łupu. Bo  złamałeś jego 
ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, 
pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki 
Madianitów. 

Pan moim światłem i  zbawieniem moim 

Pan moim światłem i  zbawieniem moim,  
kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, 
przed kim miałbym czuć trwogę?  

O jedno tylko Pana proszę i  o  to zabiegam,  
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu  
po wszystkie dni mego życia, abym kosztował 
słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. 

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie 
żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz 
odwagi i oczekuj Pana 
 

 

 

SPRAWOZDANIE KS. PROBOSZCZA  

PODSUMUWUJĄCE ROK DUSZPASTERSKI I MATERIALNY 

 W NASZEJ PARAFII 
 (wygłoszone podczas Mszy Świętej 31 grudnia 2022 r.) 

  

Gdy mówię o troszczeniu się o parafię, mam przede wszystkim na myśli kościół, 

bo to jest miejsce naszego spotkania z Panem Bogiem, naszym czasem wygadania 

się przed Bogiem. To jest miejsce, gdzie Bóg cię słucha i chce mówić do Ciebie, 

gdzie odbierasz pocieszenie, gdzie czekasz na jakąś nadzieję. To jest to miejsce 

gdzie karmimy się Jego Ciałem, gdzie otrzymujemy łaskę Jego przebaczenia, gdzie 

uczestniczymy w sakramentach świętych. Sakramenty są drogą zbawienia 

człowieka, więc za tą obecność i tę potrzebę Pana Boga w życiu należy się 

podziękowanie i niech Pan Bóg, który zna serca każdego z nas i zna motywacje 

przybywania tutaj, niech Wam wynagradza i błogosławi, niech Was wspiera i niech 

Wam pozostawia swoją nadzieję zawsze na lepsze jutro.  

Zacznijmy od tego, że w roku 2022 w czasie jesiennego liczenia wiernych na niedzielnych Mszach św. obliczyliśmy, 

że jest nas prawie 2000 osób. Parafia liczy ok. 13 tys. mieszkańców. Komunię św. przyjmuje połowa uczestniczących  

w nabożeństwach. Można powiedzieć, że jest to lepiej niż w roku ubiegłym, bo podczas obliczeń liczba wiernych 

wyniosła 1600 osób. Muszę przyznać, że w dalszym ciągu istnieje grupa parafian, których znam, których widuje na 

mieście, a którzy nie przychodzą do kościoła, a przychodzili. Nie wiem, czy z obawy przed pandemią, czy uczestniczą 

we Mszy św. w telewizji. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że Msza św. w telewizji jest dla osób chorych, 

słabych, w szpitalach, którzy nie wychodzą z domu. Życie sakramentalne, proszę pamiętać ma mnie coraz bardziej 

jednoczyć z moim Bogiem. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne w sobie”.  

Co udało się nam zrobić do tej pory: renowacja i konserwacja dwóch obrazów: św. Floriana i św. Antoniego, czterech 

zabytkowych feretronów, których koszt wyniósł ponad 110 tys. zł. Na tydzień przed świętami doszło do awarii pieca 

grzewczego w naszym kościele i trzeba było zakupić nowy piec, którego koszt wyniósł ok 20 tys. zł. To co przed nami, 

to stan techniczny ołtarza św. Floriana. Jest on obecnie zabezpieczony, aby nie było tam możliwości wejścia. Koszt 

wstępny konserwacji wyniósł ok 160 tys. zł. , do tego jeszcze dochodzą bieżące koszty energii i gazu. Kościół jest 

liczony jako zakład przemysłowy, a nie w kategoriach takich jak domy mieszkalne. 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

Rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw  
o Zjednoczenie Kościołów 
Chrześcijańskich. Modlimy się  
o jedność Kościołów, ale ta intencja 
zwraca naszą uwagę na problem 
dzisiejszego świata jakim jest jedność, 
pojednanie, zgoda między narodami, 
ale i w społeczeństwach, a nawet  
w rodzinach.  
Od czasów Kaina i Abla wciąż nie 
brakuje tych, co sieją niezgodę  
i nienawiść. Wydaje się czymś 
oczywistym, że tak podzieloną 
ludzkość mogłaby i powinna 
zjednoczyć religia.  
Tymczasem i na tym polu różne religie 
posuwające się nieraz do fanatyzmu, 
a i w ramach poszczególnych religii 
kolejne podziały.  
Z tęsknotą, a i trochę i z zazdrością 
wspominamy przedstawione  
w Dziejach Apostolskich czasy 
pierwszych chrześcijan, którzy „trwali 
w nauce Apostołów i we wspólnocie,  
w łamania chleba, w modlitwie”  
(Dz 2, 12).  
Współczesny świat nie oczekuje  
od chrześcijaństwa jedynie instrukcji, 
informacji o Chrystusie. Jeszcze 
bardziej potrzebuje świadectwa życia. 
Chrześcijanin zauważający błędy tego 
świata, wyciągający pomocną rękę 
dla poranionych życiem daje 
świadectwo ukrzyżowanej miłości. 
Tylko takie świadectwo, da nam 
chrześcijanom, ale i światu  
prawdziwą Jedność.  

                       – ks. Marian 



 

 Czytanie drugie 
1 Kor 1, 10-13. 17 
 
Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie  
i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli 
jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi 
bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, 
że zdarzają się między wami spory.  
Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem 
od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa,  
a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? 
Czyż Paweł został za was ukrzyżowany?  
Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 
 
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił,  
lecz abym głosił Ewangelię,  
i to nie w mądrości słowa,  
by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. 

Ewangelia  
Mt 4, 12-23 
 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 
jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w  Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu 
ziem Zabulona i  Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom 
cienistej krainy śmierci wzeszło światło». 
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie». 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro;  
byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was 
rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 
A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza,  
i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. 
Ich też powołał. A  oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc 
Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród 
ludu. 

 

 

Chciałbym w nowym roku podjąć taką decyzję, żeby zacząć remontować ołtarz, ponieważ jest to pilna sprawa  

ze względu na jego stan techniczny.  

Kolejne sprawy materialne, które są przed nami, to jest niekończąca się sprawa cmentarza grzebalnego. Z tego co 

wiem, nie ma szans na cmentarz komunalny w Brwinowie. My ze swej strony podjęliśmy za zgodą Wojewódzkiego 

konserwatora zabytków kroki, aby wybudować na naszym cmentarzu parafialnym kolumbarium, czyli miejsca na 

pochówek dla urn. Oczywiście to nie rozwiązuje problemu cmentarza, ale w jakiś sposób na jakiś czas daje możliwość 

na pochówek naszych bliskich. Budowa kolumbarium na cmentarzu to są o wiele większe koszty niż ołtarza.  

Przejdę teraz do statystyk, bo jest to też ważne. Udzieliliśmy  w tym roku 81 chrztów, pobłogosławiliśmy  

15 sakramentalnych związków małżeńskich, odprowadziliśmy natomiast na cmentarz 184 osoby. Sakrament 

bierzmowania przyjęło 46 osób. Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 41 osobom, a do I Komunii św. 

przystąpiło 174 dzieci.  

Dalszą sprawą jest istnienie i formacja grup parafialnych. Mówią że przyszłość Kościoła i parafii jest we wspólnotach. 

Bardzo prężnie działa i się rozwija Wspólnota Kościoła Domowego, Przyjaciół Oblubieńca, którzy na wiosnę 

rozpoczną już po raz trzeci w parafii rekolekcje ewangelizacyjne. Program tych rekolekcji roznoszą do waszych 

domów księża podczas kolędy – za to dziękuję. Powstała Wspólnota Młodych „Ławica”, to też jest ważna rzecz że są  

i działają, spotykając się raz w tygodniu. Dziękuję paniom z żywego Różańca i proszę was, módlcie się za naszą 

parafię, żebyśmy byli mili Panu Bogu wszyscy. Dziękuje ministrantom, dziewczynkom ze służby liturgicznej. 

Powołaliśmy nowy skład Rady Parafialnej, z którą można było się spotkać na otwartym w listopadzie spotkaniu  

z księżmi, pracownikami świeckimi i Radą Parafialną.   

To co przed nami, czyli rok 2023 i jubileusz 600-lecia istnienia naszej parafii  

Chcemy, żeby ten rok był naszym rokiem jubileuszowym. Głównym uroczystościom w czerwcu przewodniczyć 

będzie ks. kard. Kazimierz Nycz. Czekamy na pismo od Ojca Świętego, zatwierdzające nasz jubileusz i nakładające na 

nasz kościół wszelkie odpusty związane z jubileuszem 600-lecia parafii. Padały propozycje na spotkaniach z radą 

parafialną i parafianami, żeby darem na 600-lecie parafii był wyremontowany ołtarz św. Floriana, patrona naszej 

parafii, ale to zostawiam pod rozwagę parafian. Chciałbym również, aby całe duszpasterstwo w naszej parafii przez 

najbliższy rok było ukierunkowane na dziękczynienie Panu Bogu za sześć wieków istnienia naszej parafii.  

Prośmy Pana Boga, aby nam w tym wszystkim błogosławił.                                                           – Ksiądz Proboszcz 

 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

 



 

OGŁOSZENIA parafialne – Trzecia Niedziela zwykła – 22 stycznia 2023 r. 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu odbywać się będzie według następującego 

porządku:  

23.01. poniedziałek – ul. Kraszewskiego 4, Kraszewskiego domki, Armii Krajowej, 

                               Kościelna, Skudry, Struga, Powstańców Warszawy 

24.01 wtorek – ul. Kryniczanka, Żurawia, Parzniew 

25.01 środa – ul. Pszczelińska domki, Pszczelińska 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13  

26.01 czwartek – ul. Pszczelińska 99, 99 B, 99C, 99D, 99F, 99G, 99H, 99K,  

   99M, 99N, 99P 

27.01. piątek  – ul. Sportowa domki,  

   Sportowa 4A, 4B, 4C, 6, 6A, 6C, 8, 8A, 8B, Zgoda 

28.01. sobota – ul. Pruszkowska 

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

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

 

   
Sakrament Chrztu Świętego przyjął: 

Ignacy Jankowski 

 

j 
Z poezji naszej parafianki 

 

Bratnie dusze 

Oczy 

Moc Boga w nich ukryta 

Dusza  

W wątłym ciele zamknięta  

Myśli 

Dla innych myśli nieodgadnione 

Miłość 

Nieprzebrana Niedostępna Nie w czas 

Tajemnica 

Zawarta w jednym spojrzeniu 

Nieodgadniona 

Może… 

Przebłysk wiedzy pradawnej 

Może … 

Spojrzeniem połączeni  

Odgadną kim są… 

– Magdalena Ćwiklińska 

 

 

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

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+ Michał Marek, + Tadeusz Kęcik, + Genowefa Witkowska,  

+ Maria Gajęcka-Jankowska 

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 


