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09. 10. 2021 r. 

XXVIII Niedziela Zwykła 

                                                               

 Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Mdr 7, 7-11 (Mądrość to skarb najcenniejszy) 

Psalm responsoryjny: Ps90, 12-13. 14-15. 16-17 (Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem) 

Drugie czytanie: Hbr 4, 12-13 (Skuteczność słowa Bożego) 

Ewangelia:  Mk 10, 17-30 (Rada dobrowolnego ubóstwa) 

 

               Słowo od ks. Proboszcza            
Wiosną 2019 r. , a więc jeszcze przed pandemią oddaliśmy  

do konserwacji cztery stare przedwojenne feretrony, które  

noszone były w procesjach. Teraz wracają do nas  

odrestaurowane. Wymieniono w nich fragmenty drewniane  

zjedzone przez korniki. Konserwacji poddane zostały obrazy  

malowane na płótnie. Teraz znajdą swoje miejsce w kościele.  

Co przedstawiają? Pierwszy-najstarszy, któremu przywrócono 

pierwotną kolorystykę (kolor zielony) przedstawia Matkę Bożą 

Niepokalanie Poczętą, a na drugiej stronie św. Izydora Oracza patrona rolników. Drugi przedstawia Matkę  

Bożą Częstochowską. Ikonografia ma charakterystyczne cechy sprzed wojny, a z drugiej strony jest  

św. Antoni. Po wymianie elementów drewnianych zjedzonych przez korniki pozostawiono stare złoto sprzed 

wojny. Trzeci - jasny ze złoconymi ozdobami przedstawia scenę Ukrzyżowania Pana Jezusa i Matkę Bożą 

Pompejańską. Maryja siedzi na tronie - królowa w koronie na głowie trzyma Dzieciątko Jezus na kolanach, 

które wręcza różaniec św. Dominikowi i św. Katarzynie Sieneńskiej. Czwarty cały złocony ukazuje Matkę  

Bożą Częstochowską i św. Antoniego. Zauważmy, że bardzo mocno rozpowszechniony  w naszej parafii  

był kult Matki Bożej i św. Antoniego, świadczą o tym feretrony poświęcone tym osobom. Św. Antoni jest  

także ukazany w bocznym ołtarzu, naszego kościoła. Warto przypomnieć, że pierwsza msza święta była 

 właśnie odprawiona przy tym ołtarzu. A Konsekracja kościoła, której dokonał Błogosławiony Kard. Stefan  

Wyszyński dokonana została 13 czerwca 1967 r. , a więc w liturgiczne wspomnienie św. Antoniego. Obrazy  

z ołtarzy bocznych św. Floriana i św. Antoniego zostały wyjęte i oddane do renowacji.  

                                                                                                                                  (dokończenie na str. 3) 

                   

               

Parafia 
Rzymskokatolicka 

św. Floriana 
ul. Biskupicka 2 
05-840 Brwinów 

tel. + 48227296144  
florianustv@gmail.com 
http://swflorian.home.pl/ 

Duszpasterze: 
Proboszcz: .  

Ks. Maciej Kurzawa 
Wikariusze:  

ks. Mariusz Białęcki 
ks. Dariusz Drozdek 

ks. Wojciech Koszutski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. Marian Wnuk 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek - piątek 

godz. 9.00 - 10.00 
        16.30 – 17.30 

sobota 
9.00 – 10.00 

DYŻURY KSIĘŻY 
Poniedziałek: ks. Mariusz 

Wtorek: ks. Proboszcz 
Środa: ks. Mariusz 

Czwartek: ks. Dariusz 
Piątek: ks. Wojciech 

Msze św. 
Niedziela 

7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 
13.00, 18.00 

 Dni powszednie 
7.00, 8.00, 18.00 

Nabożeństwa stałe: 
Nowenna do MB 

Nieustającej Pomocy  
w środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w piątki po Mszy 

św. wieczornej 
I piątki miesiąca Adoracja 

Najśw. Sakramentu po 
Mszy Św. wieczornej do 

godz.21:00 

I Sobota miesiąca  
o godz. 8:00 Msza Św. 
wynagradzająca ku czci 

Niepokalanego Serca NMP 
We wtorki całodzienna 
Adoracja Najśw. Sakr. 

Odwiedziny chorych 
na indywidualne 

wezwanie 

Chrzest św. 
w II i IV  niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 



                                                                             

                                                                           

                                                                           

 



Obrazy oddane do renowacji 

 

 

Statystki naszej Parafii 

W niedzielę 26 września w całej Polsce w kościołach liczono 

wiernych. W naszej parafii na 13 tys. mieszkańców w niedzielę 

we mszach świętych uczestniczyły 1583 osoby, co stanowi 

12,17% ogólnej liczby wiernych. Komunię św. przyjęło 920 

osób, co stanowi 7,07% wiernych. Tyle statystyki niedzielnego 

uczestnictwa we mszach św. w naszej parafii.  

A teraz katechizacja: uczniów we wszystkich szkołach i 

przedszkolach w Brwinowie jest razem 2350 osób. Na religię 

uczęszcza 2072 uczniów, co stanowi 88,17%.  

A teraz statystki z poszczególnych szkół: 

- Szkoła nr. 1: uczniów 850, uczęszcza na religię 759 osób, co 

stanowi 89,17%                                                            . 

- Szkoła nr. 2: uczniów 923, uczęszcza na religię 766 osób, co 

stanowi 82,29%                                                       . 

- Liceum: uczniów 90, uczęszcza na religię 40, co stanowi 

44,44% 

- Przedszkola Publiczne: uczniów 300, uczęszcza na religię 270 

osób, co stanowi 90%                                                            . 

- Szkoły Prywatne: Katolicka Szkoła Familia - uczniów 128 

osób, uczęszcza 128 osób, co stanowi 100%                     . 

Przedszkole u Sióstr: uczniów 25 osób, uczęszcza na religię 25 

osób, co stanowi 100%                                      . 

Szkoła Specjalna Sióstr: uczniów 34, uczęszcza na religię 34 

osób, co stanowi 100%                                                 . 

 Tak wyglądają statystyki katechetyczne w naszej parafii. 

Kolęda 

Po przerwie, która spowodowana była pandemią, chcemy pójść 

jesienią (jak zawsze od Adwentu) z wizytą duszpasterską.  

W tym roku będą obowiązywały trochę inne zasady. Od niedzieli 

18 października do 14 listopada (niedziela) Państwo będą 

mogli zgłaszać, czy to w kościele, czy w kancelarii chęć 

przyjęcia księdza z wizytą duszpasterską. Po tym okresie 

zgłoszeń my to wszystko uporządkujemy i będziemy ogłaszać, 

kiedy odbędzie się "kolęda" w Waszych domach. Odwiedzimy 

tylko tych parafian, od których otrzymaliśmy takie zgłoszenie. 

                                                                            /ks. Proboszcz/ 

O. Gabriele Amorth: 
Krótka historia 

Różańca 

Wszystko zaczęło się  
w klasztorach. Tu od nie-
pamiętnych czasów odmawiano sto 
pięćdziesiąt psalmów Dawidowych. 

Mnichom, a także ludowi, który nawiedzał klasztory, trudno było 
nauczyć się na pamięć każdego z nich. W związku z tym około 
roku 850 pewien mnich o irlandzkich korzeniach zaproponował, 
aby odmawiano zamiast nich sto pięćdziesiąt razy Ojcze nasz.  
I tak się stało. Wierni i mnisi skorzystali z rady irlandzkie-go 
duchownego i zaczęli odliczać powtórzenia Modlitwy Pańskiej 
na różne sposoby. Niektórzy posługiwali się stu 
pięćdziesięcioma kamykami, niektórzy sznurkami, a jeszcze inni 
węzłami. Z biegiem lat z węzłów i kamyków powstał różaniec. 
W XIII wieku mnisi cysterscy opracowali nową formę modlitwy, 
którą nazwali właśnie różańcem. Dlaczego? Po prostu 
porównywali ją do bukietu mistycznych róż ofiarowanych Maryi. 
Następnie św. Dominik rozpowszechnił różaniec, ogłaszając  
w 1214 roku, że nabożeństwo różańcowe jest pomocne w walce 
chrześcijan z herezjami. Tajemnice różańcowe w takiej postaci, 
w jakiej znamy je dzisiaj, jeszcze się wtedy nie ukształtowały. 
Nastąpiło to dopiero w XIII wieku. Różni teologowie od dawna 
uważali, że sto pięćdziesiąt psalmów to ukryte proroctwa o życiu 
Jezusa. W oparciu o studia nad psalmami opracowano 
psałterze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a tak-że hymny na 
cześć Maryi. Powstały cztery różne psałterze: sto pięćdziesiąt 
razy Ojcze nasz, sto pięćdziesiąt razy Pozdrowienie anielskie, 
sto pięćdziesiąt razy Chwała Jezusowi, sto pięćdziesiąt razy 
Chwała Maryi. Około roku 1350 ukształtowało się Zdrowaś 
Mario w takiej postaci, w jakiej znamy je dzisiaj. Stało się to 
dzięki zakonowi kartuzów, który połączył pozdrowienie 
archanioła Gabriela z pozdrowieniem św. Elżbiety oraz dodał 
„teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”. W XIV wieku cystersi, 



zwłaszcza we francuskim regionie Trèves, wprowadzili dodatkowe 
fragmenty wypowiadane po imieniu Jezus, aby objąć w tej modlitwie 
całe życie Chrystusa. Około połowy XIV wieku Enrico Kalkar, kar-tuz 
z Kolonii, wprowadził Ojcze nasz przed każdą dziesiątką Zdrowaś 
Mario. Ten sposób odmawiania różańca szybko rozpowszechnił się 
w całej Europie. Również w kartuzji w Trewirze na początku XV 
wieku Dominik Helion (zwany także Dominikiem z Prus lub 
Dominikiem z Trewiru) opracował różaniec, do którego dodał 
pięćdziesiąt ułożonych przez siebie formuł odnoszących się do 
wydarzeń związanych z życiem Jezusa Chrystusa. Formuły dodawał 
po każdym odmawianym Zdrowaś Mario, po słowach „błogosławiony 
owoc żywota twojego, Jezus”. Podobnie jak w propozycji Enrica 
Kalkara, wezwania Dominika z Prus były podzielone w grupy po 
dziesięć, przy czym każdą grupę poprzedzało Ojcze nasz.  
W latach 1435–1445 Dominik ułożył dla flamandzkich braci kartuzów 
odmawiających psałterz Maryi sto pięćdziesiąt formuł podzielonych 
na trzy grupy odwołujące się do ewangelicznych przekazów o 
dzieciństwie Chrystusa, Jego publicznej działalności i męki oraz 
zmartwychwstania. W 1470 roku dominikanin Alan de la Roche w 
porozumieniu z kartuzami, od których na-uczył się odmawiać 
różaniec, stworzył pierwszą konfraternię różańcową, szybko 
rozpowszechniając ten rodzaj modlitwy. Nazwał nowym różańcem 
formę obejmującą rozważania wewnątrz każdego Zdrowaś Mario, a 
starym różańcem – formę bez medytacji, w której odmawia się 
jedynie Zdrowaś Mario. Należy również wspomnieć o św. Piotrze  
z Werony, dominikaninie, który przyczynił się do wielkiej 
popularyzacji konfraterni maryjnych. Alan de la Roche ograniczył 
modlitwę różańcową do piętnastu tajemnic podzielonych na radosne, 
bolesne i chwalebne i – jak już wspomniałem – dopiero Jan Paweł II, 
wielki apostoł modlitwy różańcowej, w liście apostolskim Rosarium 
Virginis Mariae wprowadził tajemnice światła streszczające publiczne 
życie Jezusa. Dominikanie byli wielkimi głosicielami modlitwy 
różańcowej na świecie. Stworzyli liczne bractwa różańcowe, wśród 
których należy wy-mienić Konfraternię Różańca założoną w 1470 
roku, Konfraternię Różańca Nieustającego, zwaną także Godziną 
Czuwania, założoną w 1630 roku przez ojca Tymoteusza Ricciego 
(inicjatywa polegała na tym, aby odmawiać różaniec przez wszystkie 
godziny dnia i nocy we wszystkie dni roku) oraz Konfraternię Żywego 
Różańca założoną w 1826 roku przez Paulinę Jaricot.  
Od średniowiecznej formuły różańca odchodzono stopniowo  
w okresie renesansu. Ostateczną formę różaniec uzyskał  
w 1521 roku za sprawą dominikanina Alberta de Castella. Święty 
Pius V, również dominikanin, był pierwszym papieżem różańcowym. 
W 1569 roku opisał owoce zebrane przez św. Dominika dzięki tej 
modlitwie i zachęcał wszystkich chrześcijan, aby ją odmawiali. Leon 
XIII ze swoimi dwunasto-ma encyklikami poświęconymi różańcowi 
był drugim papieżem różańcowym. Od roku 1478 do dnia 
dzisiejszego powstało ponad dwieście dokumentów papieskich 
poświęconych różańcowi. W kilku objawieniach sama Matka Boża 
wskazała modlitwę różańcową jako najbardziej potrzebną ludzkości. 
W czasie objawienia w Lourdes w 1858 roku miała długi sznur 
różańca na ramieniu. W 1917 roku w Fatimie, podobnie jak w 
ostatnich latach w Medjugorje, Matka Boża zachęcała, aby 
odmawiać różaniec codziennie.                         /O. Gabriele Amorth/ 

                          Ogłoszenia      
                       duszpasterskie....... 

1. Dziś obchodzimy XXI Dzień Papieski. Przed kościołem 
po Mszach św. odbywa się zbiórka do puszek na 

Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia".                                        .                                                    
2. W środę 13 października ostatnie w tym roku nabożeństwo 
fatimskie, które odprawimy po Mszy św. wieczornej. 
3. W sobotę 16 października przypada 43 rocznica wyboru Karola 
Wojtyły na Stolicą Piotrową. Tego dnia o godz. 11.00  
w Świątyni Opatrzności Bożej dwóch naszych ministrantów Jerzy  
i Dominik otrzyma z rąk ks. Biskupa promocje lektorskie. 
4. W przyszłą niedzielę 17 października o godz. 16.00 Msza św. 
inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
5. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiane są  
w naszym kościele o godz. 17.30.                                      .  

6 .Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W zakrystii są do 
nabycia: "Gość Niedzielny" i Niedziela. Na stoliku za ławkami jest 
wyłożony nowy numer "Florianusa".       
-----------------------------------------------------------------------------------------               

          Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:  
                Jakub Łuczak, Michalina Walędzik 

-------------------------------------------------------------------------------------                          

".Sakramentalny związek  

małżeński zawarli:  
Bartłomiej Smędra  - Karolina Kalisiak 

Ewald Zarzycki - Katarzyna Zarzycka 

------------------------------------------------------------------------------------- 

W ostatnim tygodniu  z naszej wspólnoty 

parafialnej odszedł: 

+ Lech Kosiarek 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Tweet od Papieża: 
 

Spojrzenie współzależności  
i dzielenia się, siła miłości i powołanie do 
szacunku. Oto trzy klucze przyświecające 
naszej pracy nad troską  

o wspólny dom. 

 
Do użytku wewnętrznego                       

         Redakcja: ks. Mariusz Białęcki,  
Korekta: ks. Wojciech Koszutski  

               Nr. konta parafialnego: 51-9291-0001-0097-6464-2000-0010 
 

 
.      Refleksja na XXVIII Niedzielę zwykłą     . 
   Każdy pobożny Żyd w czasach Jezusa 
zainteresowany był tym, aby znaleźć sobie 
odpowiedniego nauczyciela prawa. Naturalnie, co 
bogatsi Izraelici mogli pozwolić sobie na 
zatrudnienie najlepszych przewodników w 

sprawach wiary. Fragment dzisiejszej Ewangelii relacjonuje właśnie 
jedną z takich prób najęcia Mistrza przez młodego i bogatego 
człowieka, o czym świadczy chociażby to, że klęka on przed 
Jezusem(gest uklęknięcia odbierał Bóg, a także osoby bezpośrednio 
Go reprezentujące). Kiedy Jezus prosi mężczyznę o sprzedanie 
majątku, to zachęca go w istocie do przyjęcia dwóch niebywale 
ważnych prawd. Pierwsza z nich mówi o tym, że duchowy wzrost nie 
jest przywilejem nielicznych bogaczy. Odnosząc to do naszego 
doświadczenia życiowego, moglibyśmy powiedzieć, że zacieśnianie 
relacji z Bogiem i zbliżanie się do prawdy nie jest zarezerwowane 
wyłącznie dla ludzi zaangażowanych we wspólnoty, odprawiających 
rekolekcje czy praktykujących jakieś szczególne formy pobożności. 
Jezus mówi nam dzisiaj, że nie trzeba uciekać w wyjątkowość, aby 
się z Nim spotkać. Należy natomiast uznać siebie za podobnego 
innym i we współpracy z najbliższymi, którzy są nam dani i zadani, 
budować swoją świętość. Druga dotyczy wiary narodu wybranego w 
to, że bogactwo i powodzenie są Bożą nagrodą za prawe 
postępowanie. Wymaganie Jezusa porzucenia majątku musi w 
uszach tego młodego człowieka brzmieć co najmniej absurdalnie: 
czyżby Bóg chciał odebrać mi to, na co sobie ciężko zapracowałem, 
zachowując wszystkie przykazania? Kiedy lepiej przyjrzymy się 
omawianej perykopie, to bardzo szybko dostrzeżemy, że duchowa 
mechanika, jaka została w niej przedstawiona, podobna jest do tej, 
którą niegdyś właściwie rozeznał patriarcha Abraham. Umiejętność 
niezatrzymywania się na Bożych darach umożliwia stałą gotowość 
do podążania za Bogiem i dialogowania z Nim. Permanentne 
rozeznawanie między dobrem a lepszym to cecha dojrzałej 
duchowości droga do coraz głębszego poznawania Boga.                                                  
                                                                                    /ks. Proboszcz/ 


