
                                TWEET OD PAPIEŻA 

Jaka jest najkrótsza droga do spotkania Jezusa? Stań się potrzebującym.  

Stań się potrzebującym łaski, potrzebującym przebaczenia, potrzebującym radości.  

A On zbliży się do ciebie. 

 

 

 
 

 

Drodzy Parafianie, 

Parafia w Brwinowie została erygowana w 1423 r.  Najstarszy pisemny zapis  

na temat parafii i kościoła pw. św. Floriana pochodzi z roku 1423, ujawniając nam 

imię sprawującego wówczas pieczę plebana Dersława. W tym roku zatem 

obchodzimy jubileusz 600-lecia istnienia naszej parafii.  

Rok Jubileuszowy rozpoczniemy 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego. 

Jednocześnie będzie to Dzień Jubileuszu osób konsekrowanych. Przypomnę że 

na  terenie naszej parafii znajdują się cztery domy zakonne. Chcemy w tym czasie 

w sposób szczególny podkreślić sześć wieków istnienia naszej parafii. Dlatego 

będziemy proponować parafianom okolicznościowe spotkania temu towarzyszące 

i będziemy zapraszać na nie w ciągu najbliższych miesięcy. Główne obchody jubileuszu z udziałem Arcybiskupa 

Metropolity Warszawskiego ks. kard. Kazimierza Nycza odbędą się 11 czerwca br. o godz. 18.00, na które już dziś 

serdecznie zapraszam wszystkich parafian. Poniżej przedstawiam krótkie kalendarium Roku Jubileuszowego: 

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego, rozpoczęcie Roku Jubileuszowego. Dzień Jubileuszu osób konsekrowanych  

(na terenie parafii znajdują się cztery domy zakonne) 

11 lutego – Wspomnienie NMP z Lourdes. Parafialny Dzień Chorych 

29 marca – Dzień zakończenia jubileuszowych rekolekcji wielkopostnych 

16 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego. Dzień Jubileuszu wspólnot parafialnych 

4 maja – Dzień patrona parafii św. Floriana. Bierzmowanie, Dzień Jubileuszu dzieci i młodzieży  

11 czerwca – Główny dzień obchodów jubileuszowych z udziałem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego,  

           rocznica konsekracji kościoła 

26 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, zakończenie Roku Jubileuszowego  

 

Ufam, że ten czas będzie możliwością ożywienia religijnego naszej wspólnoty parafialnej i zapraszam wszystkie grupy 

parafialne do czynnego włączenia się w organizację i przebieg naszego jubileuszu.  

– Ksiądz Proboszcz 

 
 

 
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 

nr 5 (102) rok IV 

29.01.2023 r. 

TYGODNIK PARAFII ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE 



 

Komentarz  
do czytań 

Czytanie pierwsze   
So 2, 3; 3, 12-13 

Psalm  
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 

 

 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni 
ziemi, którzy wypełniacie Jego 
nakazy; szukajcie sprawiedliwości, 
szukajcie pokory, może się ukryjecie 
w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię 
pośród ciebie lud pokorny i biedny, a 
szukać będą schronienia w imieniu 
Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić 
nieprawości ani wypowiadać 
kłamstw. I nie znajdzie się w ich 
ustach zwodniczy język, gdy paść się 
będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, 
kto by ich przestraszył. 

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba 

Bóg wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność uwięzionych. 
 
Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, 
Pan strzeże przybyszów. 
 
Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

 

 

10 powodów, dla których  

warto czytać Pismo Święte 

Największym problemem jest zawsze motywacja. Dlaczego warto? Dlaczego 

trzeba? Powodów jest zapewne wiele. Podzielę się dziesięcioma powodami, pięć 

nazwijmy niewierzącymi, a pięć powodami wierzącymi. Nawet jeśli ktoś nie jest 

osobą wierzącą, warto, by przeczytał Biblię. Po co? Po to… 

1) by rozumieć 1/3 ludzkości, czyli chrześcijan i żydów, 

2) by rozumieć literaturę, jak „Na wieży Babel” Szymborskiej czy „Mistrz 

i Małgorzata” Bułhakowa, 

3) by rozumieć dzieła sztuki, jak „Powrót Syna Marnotrawnego” Rembrandta 

czy „Ofiarę Izaaka” Caravaggia, 

4) by rozumieć muzykę, chociażby „Pasję wg św. Mateusza” Bacha czy „Mesjasza” 

Haendla, 

5) by rozumieć język, gdy ktoś powie o zakazanym owocu czy nazwie cię 

faryzeuszem. 

A jeśli jest ktoś wierzącym, znajdzie dodatkową motywację. Czytam Biblię… 

6) żeby być wiernym Jezusowi, który mówi: „Pisma nie można odrzucić” (J 10,35), 

7) żeby Jezusa poznać, bo „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością 

Chrystusa” (św. Hieronim), 

8) żeby być wiernym Kościołowi, który zachęca „aby w każdym domu była Biblia … 

by można ją było czytać i posługiwać się nią w modlitwie” (Benedykt XVI, VD 85), 

9) żeby spotykać się z Bogiem, „albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest 

w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” 

(SWII, KO 21), 

10) żeby nie zmarnować życia, bo każdego kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, „można 

porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł 

deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie 

runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,24-25).  

Kiedy czytamy Biblię, „w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie spotyka się 

miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (Dei Verbum, 21). Dla 

takiego Ojca warto i dla takich rozmów nie szkoda marnować czasu.  

   ks. Wojciech Węgrzyniak 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

Łatwiej jest szukać Pana Boga człowiekowi 

pokornemu, który wie, że wszystko 

zawdzięcza Bogu i wszystkiego się 

 od Niego spodziewa. Słowo proroka 

Sofoniasza zachęca nas dzisiaj do postawy 

nieustannego poszukiwania. Raz znale- 

ziona odpowiedź dodaje otuchy, by się nie 

zniechęcać w dalszym byciu uważnym. 

Szukanie jest pewnym wysiłkiem, ma coś  

z przygody. Pozwala nam na dokładniejsze 

patrzenie na rzeczywistość. Aby dobrze 

szukać, trzeba coś posprzątać, uporząd- 

kować. Taka jest również rzeczywistość  

w naszym życiu duchowym. Poszukiwanie 

to poznawanie siebie, najgłębszych tajni- 

ków serca, to podróż w głąb, która nigdy 

się nie kończy. Sofoniasz ujmuje to słowa- 

mi: „Szukać będą schronienia w imieniu 

Pana, czyli samej istocie i byciu Boga. Opis 

powołania człowieka według św. Pawła 

przypomina o darmowym wybraniu, 

którego zawsze dokonuje Bóg według 

swojej logiki. Wybiera to, co głupie, 

niemocne, wzgardzone, wyłania to, czego 

nikt nie bierze pod uwagę. Kto nie błyszczy, 

nie wyróżnia się, nie jest wulgarny, przebo- 

jowy, ten się nie liczy. Liczy się w rzeczywis- 

tości wiara w bezinteresowną miłość Boga. 

W pierwszym rzędzie jesteśmy powołani  

do życia. To nadzwyczajny dar. Tak często  

o tym zapominamy. Bóg powołał nas z ni- 

cości do istnienia, abyśmy byli szczęśliwi. 

Odkrywanie paradoksów w chrzęści- 

jaństwie jest utwierdzające nas, mimo 

wszystko w wierze. Wiara ich nie niweluje, 

ani nie neguje. Dla Boga błogosławieni, 

czyli szczęśliwi, są ubodzy, cisi, smutni, 

miłosierni, sprawiedliwi, czystego serca, 

cierpiący, prześladowani. Jakże inne 

kategorie od tych, które proponuje dzisiaj 

świat: bieg za efektywnością, tym co 

przyjemne, miłe, bez trudu, poświęcenia. 

Jezus wypowiadający słowa błogosła- 

wieństw odkrywa nam inną przestrzeń 

ducha. Warto w nią wejść. Jezus obiecuje 

rzeczywistość bardzo radosną: ludzie czys- 

tego serca, z czystymi intencjami oglądają 

samego Boga.               – Ksiądz Proboszcz 



 

 Czytanie drugie 
1 Kor 1, 26-31 
 
Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! 
Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, 
niewielu możnych, niewielu szlachetnie 
urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w 
oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, 
co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co 
nieszlachetnie urodzone według świata oraz 
wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił 
Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne 
stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez 
Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, 
który stał się dla nas mądrością od Boga i 
sprawiedliwością, i uświęceniem, i 
odkupieniem, aby jak to jest napisane, "w Panu 
się chlubił ten, kto się chlubi". 

Ewangelia  
Mt 5, 1-12a 
 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 
uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 
Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego 
powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wielka jest wasza nagroda w niebie". 
 

 

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 

Głębsze pochylenie się nad Słowem Bożym i jego rolą 

w  naszym życiu oraz głoszenie go innym to zamysł 

obchodzonej w Kościele 22 stycznia po raz czwarty 

Niedzieli Słowa Bożego.  

Ten dzień ustanowił papież Franciszek w motu proprio 

Aperuit illis w 2019 r. Papież przypomniał tam słowa św. 

Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest 

nieznajomością Chrystusa”. W naszej parafii na Mszy 

Świętej o godz. 11.45 uroczyście w procesji asysty 

liturgicznej wniesiono Ewangeliarz. 

 

 

 

W Niedzielę Słowa Bożego na Mszy wieczornej oprawą 

muzyczną liturgii zajął się zespół muzyczny z parafialnej 

Wspólnoty Młodych „Ławica”. 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – Czwarta Niedziela zwykła – 29 stycznia 2023 r. 

1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w domach. Dziękujemy wszystkim za 

życzliwość okazaną kapłanom podczas kolędy. 

2. W czwartek 2 lutego obchodzić będziemy święto Ofiarowania Pańskiego.  

Tego dnia rozpoczniemy obchody Roku Jubileuszowego 600-lecia istnienia 

naszej parafii, który potrwa do Niedzieli Chrystusa Króla. Zapraszamy na Msze 

Święte o godz. 7.00, 8.00, 10.00 i 18.00. Również tego dnia obchodzimy 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Modlitwom parafian polecamy 

siostry zakonne mieszkające na terenie naszej parafii. 

3. W piątek 3 lutego z racji I piątku miesiąca zapraszamy na spowiedź  

od godz. 17.30 

4. W sobotę 4 lutego I sobota miesiąca. Msza Święta i nabożeństwo 

wynagradzające Matce Bożej odprawimy o godz. 8.00. 

j 
MODLITWA JANA PAWŁA II ZA OSOBY KONSEKROWANE 

 
 

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej 

 
Przenajświętsza Trójco, błogosławiona i błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem 

swoich synów i córki, których powołałaś, aby wyznawali wielkość Twojej miłości, Twojej 

miłosiernej dobroci i Twojego piękna. 

 

Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały 

Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś 

początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia 

konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa 

wszystkich, aby zmierzali ku Tobie. 

 

Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których 

powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka 

świadkami Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr 

przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości! 

 

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, 

odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie 

charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką 

pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej 

przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile 

trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę 

podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci 

i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (por. Tt 3, 4). 
 

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

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

 

+ Lucyna Niewiadomska, + Mieczysław Pływaczewski 

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 


