
 

 

 
 

JUBILEUSZ ROZPOCZĘTY 

Dzień 2 lutego przejdzie do historii. Tego dnia nasza wspólnota parafialna 

rozpoczęła obchody jubileuszu 600-lecia istnienia naszej parafii, który potrwa  

do 26 listopada i zostanie zakończony w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata.  

Tego dnia też obchodziliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony 

w 1997 r. przez papieża Jana Pawła II.. To dzień, kiedy w sposób szczególny zwracamy 

uwagę na świadków obecności Boga w świecie, jakimi są osoby konsekrowane. 

W Polsce żyje ok. 32 tys. osób konsekrowanych – wśród nich zakonnicy, siostry 

zakonne ze zgromadzeń czynnych i kontemplacyjnych, a także osoby skupione 

w instytutach, stowarzyszeniach i wspólnotach świeckich oraz dziewice i wdowy 

konsekrowane, a także pustelnicy. W Polsce jest około 18 tysięcy sióstr zakonnych 

należących do 105 zgromadzeń czynnych. Zakony męskie skupiają 11 942 zakonników, 

wśród których jest 9302 kapłanów i 1313 braci. Natomiast w zakonach 

kontemplacyjnych żyje 1281 sióstr. Około 1150 osób należy do instytutów i wspólnot 

życia konsekrowanego. W Polsce jest też 267 dziewic konsekrowanych, 305 wdów  

i dwóch wdowców oraz dwie pustelnice i jeden pustelnik.  

Na terenie naszej parafii znajdują się cztery domy zakonne: Sióstr Klarysek 

Kapucynek, Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Sióstr Imienia Jezus oraz jeden 

dom Wspólnoty Chleb Życia, gdzie znajduje się Dom Samotnej Matki. Z racji Dnia 

Życia Konsekrowanego 2 lutego o godz. 10 została odprawiona przez ks. Proboszcza 

Msza Święta, podczas której Siostry zakonne mieszkające na terenie naszej parafii 

odnowiły swoje śluby zakonne. Był to jednocześnie Dzień Jubileuszu osób 

konsekrowanych w związku z rozpoczętym rokiem jubileuszowym naszej parafii.                                    

         – 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 czytań 

Czytanie pierwsze   
Syr 15, 15-20 

Psalm  
Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 

 

 Jeżeli zechcesz, zachowasz 
przykazania, a dochowanie 
wierności zależy od Jego 
upodobania. Położył przed 
tobą ogień i wodę, po co 
zechcesz, wyciągniesz rękę. 
Przed ludźmi życie i śmierć, 
co ci się spodoba, to będzie 
ci dane.  
 
Ponieważ wielka jest 
mądrość Pana, ma ogromną 
władzę i widzi wszystko. 
Oczy Jego patrzą na tych,  
co się Go boją – On sam 
poznaje każdy czyn 
człowieka. Nikomu On  
nie przykazał być 
bezbożnym i nikomu  

nie zezwolił grzeszyć. 

Błogosławieni słuchający Pana 

Błogosławieni, których droga nieskalana, 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego  
napomnienia i szukają Go całym sercem. 
 
Ty po to dałeś swoje przykazania, 
aby przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi 
ku przestrzeganiu Twych ustaw. 
 
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, 
aby żył i przestrzegał słów Twoich. 
Otwórz moje oczy, abym podziwiał Twoje Prawo. 
 
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, 
bym ich przestrzegał do końca. 
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa 
i zachowywał je całym sercem. 
 

 

 

Zdjęcia z parafialnego  

Dnia Życia Konsekrowanego 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

Treścią dzisiejszego pierwszego czytania  

jest  prawda o wolności człowieka i jego 

odpowiedzialności za popełnione czyny.  

Syrach wygłasza mądrościową mowę  

w obronie Boga, który nie jest sprawcą 

ludzkiego grzechu, gdyż nienawidzi zła i chroni 

przed nim swoich wiernych, tych, którzy się Go 

boją. Grzech zależy wyłącznie od wolnej decyzji 

człowieka. To człowiek decyduje o takim lub 

innym swoim postępowaniu. To człowiek może 

wybierać, czy będzie postępował według 

Bożych przykazań, czy je odrzuci. „Położył przed 

tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz 

rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się 

spodoba, to będzie ci dane.” 

Psalm 119 pochodzi z czasów proroków: 

Ezdrasza i Nehemiasza. Psalmista zwraca się  

w nim wprost do Boga. Treść ma powiązanie  

z psalmem 1 i 19,  gdzie jest mowa o Słowie 

Bożym, zachowywanym w codziennym życiu. 

Słowo Boże jest źródłem doskonałości 

człowieka, dlatego należy trzymać się jego 

nakazów, szukając w nim samego Boga.  

Paweł zapewnia Koryntian, że mądrość 

chrześcijan jest dziełem Ducha Świętego.  

Gdy otwieramy się na działanie Ducha 

Świętego, to zapraszamy Go, by to On  

w nas działał. 

Dzisiejszy fragment z Ewangelii według  

św. Mateusza to fragment Kazania na Górze, 

który wskazuje, ze Królestwo Boże jest bliskie.  

Jezus pragnie byśmy się modlili, a przestali 

zamartwiać się o nasze codzienne potrzeby. 

Zaczęli się troszczyć o ubogich i potrzebujących, 

przebaczali sobie nawzajem i miłowali swoich 

nieprzyjaciół. 

                                               – ks. Mariusz 



 

 Czytanie drugie 
1 Kor 2, 6-10 
 
Bracia:  
Głosimy mądrość  
między doskonałymi,  
ale nie mądrość tego świata 
ani władców tego świata, 
zresztą przemijających.  
Lecz głosimy tajemnicę 
mądrości Bożej, mądrość 
ukrytą, tę, którą Bóg  
przed wiekami przeznaczył  
ku chwale naszej, tę, której 
nie pojął żaden z władców 
tego świata;  
gdyby ją bowiem pojęli,  
nie ukrzyżowaliby Pana 
chwały; lecz właśnie 
nauczamy, jak zostało 
napisane:  
 
„Ani oko nie widziało,  
ani ucho nie słyszało,  
ani serce człowieka nie 
zdołało pojąć, jak wielkie 
rzeczy przygotował Bóg tym, 
którzy Go miłują”.  
Nam zaś objawił to Bóg  
przez Ducha.  
Duch przenika wszystko, 
nawet głębokości Boga 
samego. 

Ewangelia  
Mt 5, 17-37 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść,  
ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 
 
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak 
ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, 
ten będzie wielki w królestwie niebieskim.  
Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie 
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 
 
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, 
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 
sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: 
„Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed 
ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój 
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj. 
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię 
przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 
Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. 
 
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie 
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe 
twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest 
dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być 
wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją  
i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków,  
niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 
Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”.  
A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu –  
naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 
 
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz 
dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie –  
ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego;  
ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj,  
bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym.  
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». 

 

MODLITWY DO ŚW. FLORIANA NA CZAS JUBILEUSZU 600-LECIA NASZEJ PARAFII 

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, 

Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem. Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia i wszędzie 

słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać. Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich 

klęsk żywiołowych. Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami. 

Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych,  w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.  

Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego. Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez 

Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. Amen. 

Boże pełen potęgi i chwały, który św. Floriana obdarzyłeś niezwykłym męstwem w wyznawaniu wiary  

i wprowadziłeś go do grona świętych męczenników, pokornie Cię proszę, umocnij mą wiarę, i spraw, by mi jej nigdy 

nie zabrakło. Niech za przykładem świętego męczennika zgodnie z wiarą żyję, kieruję się jej zasadami, dzielę się nią  

z innymi, a jeśli trzeba, odważnie jej bronię przed nieprzyjaciółmi Kościoła. Uproś mi łaskę zrozumienia, jaka jest 

wola Boża względem mnie, i pomóż mi ją wiernie wypełniać. Proszę Cię też o łaskę Twojego błogosławieństwa. 

Święty Florianie, wspieraj mnie swymi modlitwami. Amen. 

 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – szósta niedziela zwykła – 12 lutego 2023 r. 

1. We wtorek 14 lutego obchodzić będziemy święto świętych Cyryla i Metodego, 

patronów Europy. 

2. W zakrystii jest do nabycia „Gość Niedzielny”. 

 

 

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli: 

Leon Sławomir Woźniak, Ignacy Jan Korczykowski, Jeremi Korczykowski 

 

 

PODZIĘKOWANIE ZE STOLICY APOSTOLSKIEJ ZA ŻYCZENIA 

BOŻONARODZENIOWE DLA PAPIEŻA FRANCISZKA 

 

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

 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  
+ Agnieszka Mesner, + Cezary Stawicki, + Wiktor Kornwalski 

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 


