
 

 

 
 

 

 

Penitencjaria Apostolska 

Prot. N. 1312/21/I 

 

     Penitencjaria Apostolska, mocą władzy w sposób wyjątkowy 

udzielonej przez Ojca Świętego, naszego Zwierzchnika w Chrystusie 

Jezusie, z Bożej Łaski i Bożej Opatrzności papieża, łaskawie udziela 

Jego Eminencji Kazimierzowi kardynałowi Świętego Kościoła 

Rzymskiego, metropolicie warszawskiemu, pozwolenia, aby 

w oznaczonym dniu obchodów jubileuszu sześćsetlecia parafii pod 

wezwaniem św. Floriana w Brwinowie, na zakończenie uroczystej 

celebry udzielił wszystkim uczestnikom tej uroczystości, którzy 

szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością, Papieskiego 

Błogosławieństwa, połączonego z odpustem zupełnym, zyskanym po 

spełnieniu zwykłych warunków, to jest po przystąpieniu do spowiedzi, 

przyjęciu Komunii św. i dowolnej modlitwie w intencji Ojca Świętego. 

     Wierni, którzy chcieliby pobożnie przyjąć Papieskie 

Błogosławieństwo, ale z powodu słusznej przeszkody nie mogą 

uczestniczyć fizycznie w jubileuszowych uroczystościach, mogą 

według normy prawa uzyskać odpust zupełny, jeśli uważnie będą 

śledzili bądź to sam znak błogosławieństwa, bądź to przez pobożne 

włączenie się  w tok uroczystości  przez przekaz telewizyjny lub 

radiowy. 

     Dekret obowiązuje bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia. 

     Dan w Rzymie, w pałacu Penitencjarii Apostolskiej, dnia 26 stycznia 

Roku Pańskiego 2023. 

 

Maurus kard. Piacenza 

penitencjarz większy 

Krzysztof Nykiel 

regens 

 
Z języka łacińskiego na polski przełożył o. Roman Soczewka, franciszkanin z Niepokalanowa 

 

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 58, 7-10 

Psalm  
Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9 

 

 Tak mówi Pan: „Dziel swój chleb  
z głodnym, do domu wprowadź 
biednych tułaczy, nagiego, którego 
ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się  
od współziomków.  
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza  
i szybko rozkwitnie twe zdrowie. 
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię 
będzie, chwała Pańska iść będzie  
za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan 
odpowie, wezwiesz pomocy, a On 
rzeknie: „Oto jestem!” Jeśli u siebie 
usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić 
palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz 
twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz 
duszę przygnębioną, wówczas twe 
światło zabłyśnie w ciemnościach,  
a twoja ciemność stanie się południem". 

Wschodzi w ciemnościach  
jak światło dla prawych 
 
On wschodzi w ciemnościach  
jak światło dla prawych, 
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 
Dobrze się wiedzie człowiekowi,  
który z litości pożycza 
i swoimi sprawami zarządza uczciwie. 

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje 
i pozostanie w wiecznej pamięci. 
Nie przelęknie się złej nowiny, 
jego mocne serce zaufało Panu. 

Jego wierne serce lękać się nie będzie.  
Rozdaje i obdarza ubogich, 
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 
wywyższona z chwałą będzie jego potęga. 

 

 

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ  

dla parafii św. Floriana z okazji jubileuszu 600-lecia istnienia parafii 

 

 

 

 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

Chrystus jest światłem świata. Przywraca 

ludziom życie w pełni pokoju i miłości.  

W dzisiejszej ewangelii słyszymy od Jezusa 

wezwanie do wszystkich chrześcijan,  

aby byli światłem dla innych kroczących  

w ciemnościach. Światłem, które będzie 

niosło pokój i dobro i rozświetlało mroki tego 

świata. Światło to musimy podtrzymywać 

poprzez stałą, bliską relację z Bogiem  

i pielęgnować posiadane w sobie słowo Boże. 

Jesteśmy wezwani, by stawać się solą ziemi, 

niosąc innym duchowy smak. Smak Jego 

nauki, by nabyć zdolność dawania 

świadectwa własnym życiem, dzieląc się nim  

z innymi. Sól i światło nieustannie potrzebne 

są światu. Jesteśmy posłani, by nieść wiarę, 

nadzieję i miłość do tych którzy jej 

potrzebują.                                       – Szczepan 



 

 Czytanie drugie 
1 Kor 2, 1-5 
 
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem  
i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, 
będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa 
Chrystusa, i to ukrzyżowanego.  
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. 
A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących 
przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha  
i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej,  
lecz na mocy Bożej. 

Ewangelia  
Mt 5, 13-16 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą 
ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? 
Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie  
i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata.  
 
Nie może się ukryć miasto położone na górze.  
Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem,  
ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są  
w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie". 

 
 
 
 
 
 
 

 

TŁUMACZENIE DEKRETU PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ 

 
Prot. N. 1311/ 22/I 

D E K R E T  

 

  PENITENCJARIA APOSTOLSKA, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą władzy w sposób 

wyjątkowy udzielonej jej przez z Bożej Łaski Ojca Świętego w Chrystusie i naszym zwierzchniku Franciszku, na 

niedawno skierowaną do nas prośbę Przewielebnego Księdza Macieja Kurzawę, proboszcza parafii pod wezwaniem 

św. Floriana w Brwinowie, w Archidiecezji Warszawskiej, życzliwie popartą przez Jego Eminencję Arcybiskupa 

Metropolitę, łaskawie udziela z Bożego Skarbca Kościoła, z okazji sześćsetletniej rocznicy założenia tej parafii, 

odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: sakramentalnej spowiedzi, Komunii św. i modlitwy w intencji Ojca 

Świętego – wiernym, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością. Odpust, w czasie od 2 lutego  

do 26 listopada 2023 roku, mogą zyskać dla siebie, jak też dla dusz wiernych zmarłych przebywających w czyśćcu  

po nawiedzeniu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Floriana w charakterze pielgrzyma, bądź to uczestnicząc  

w jubileuszowych uroczystościach, zagłębiając się w ich treści, bądź to trwając przez pewien czas na pobożnym 

rozważaniu w tym kościele, odmówią na zakończenie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę do Najświętszej 

Maryi Panny oraz św. Floriana.   

     Seniorzy, chorzy i ci, którzy z ważnego powodu nie mogą wyjść z domu, również mogą zyskać odpust zupełny, 

jeśli brzydząc się grzechami, chcą poprawy życia i spełnią przy tym zwykłe, wyżej wymienione, trzy warunki, 

duchowo włączą się w jubileuszowe obchody parafii i ofiarują miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i życiowe 

trudności.  

     Aby się tak mogło dziać przy pomocy łaski Bożej i przez zwykłe pełne miłosierdzia duszpasterstwo Kościoła, 

Penitencjaria usilnie prosi proboszcza i kapłanów z jurysdykcją, aby chętnie i taktownie posługiwali w sakramencie 

pokuty. 

     Dekret ten tyczy jubileuszu parafii. Obowiązuje bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia. 

     Dano w Rzymie, w pałacu Penitencjarii Apostolskiej, dnia 26 stycznia Roku Pańskiego 2023. 

 

Maurus kard. Piacenza 

penitencjarz większy 

Krzysztof Nykiel 

regens 

Przekładu z języka łacińskiego dokonał o. Roman Soczewka, franciszkanin z Niepokalanowa 

 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

 



 

OGŁOSZENIA parafialne – piąta niedziela zwykła – 5 lutego 2023 r. 

1. W sobotę 11 lutego obchodzić będziemy wspomnienie NMP z Lourdes. Jest to również 

Światowy Dzień Chorego. Tego dnia na Mszy o godz. 10.00 udzielimy sakramentu 

namaszczenia chorych. Dzień ten jest Dniem Jubileuszu osób chorych i starszych.  

2. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na cele gospodarcze naszej parafii.  

Ofiary przeznaczone zostaną na renowację ołtarza św. Floriana. 

3. Kalendarium roku jubileuszowego: 

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  

4. W dniach 11–18 lutego grupa 46 parafian udaje się na Pielgrzymkę Jubileuszową  

 z okazji 600-lecia istnienia naszej parafii do Ziemi Świętej.  

 

 

Jak co roku możesz sprawić, że część (od tego roku jest to 1,5%) Twojego podatku 

dochodowego trafi nie do wspólnego worka, lecz bezpośrednio do ludzi potrzebujących 

pomocy.  

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku osobom korzystającym z pomocy 

naszego Parafialnego Zespołu Caritas. 
 

Jak to zrobić? 
 

 w pkt. 147 należy wpisać numer KRS: 0000225750 

 w pkt. 148 wpisujemy kwotę 1,5% podatku 

 w pkt. 149 wpisać cel szczegółowy: PZC w parafii św. Floriana w Brwinowie 

 w pkt. 150 koniecznie zaznaczyć:  X 

 
 

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

 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+ Maria Karmowska, + Andrzej Marzec, + Grażyna Przybylska,  

+ Jan Sadowski 

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 


