
 

 

 

 

Nasi Święci i Błogosławieni 

   Błogosławiona Elżbieta Róża Czacka 

 

Róża Czacka pochodziła z bardzo zamożnej, 

zasłużonej ziemiańskiej rodziny. Urodziła się 

22 października 1876 r. w Białej Cerkwi 

(obecnie na Ukrainie), jako szóste z 

siedmiorga dzieci Zofii i Feliksa Czackich.  

19 listopada 1876 r. została ochrzczona  

w tamtejszym kościele parafialnym.  

Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem. Do ostatecznej 

jego utraty przyczynił się niefortunny upadek z konia. 

Operacje, leczenie i rehabilitacja nic nie pomagały. Nie było 

łatwo się z tym pogodzić i młodej, 20 – letniej dziewczynie  

i jej rodzinie. Kilka lat później w 1898 r., gdy planowana była 

kolejna operacja, Róża usłyszała od lekarza: „Wzroku pani nie 

odzyska, gdyż jest bezpowrotnie stracony. Wszelkie dalsze 

starania i zabiegi już nic nie dadzą. Zamiast tego niech pani pomyśli raczej o zajęciu się 

losem 18 tys. niewidomych w Królestwie Polskim, o których do tej pory nikt się nie 

zatroszczył”. Na 3 dni zamknęła się w pokoju. Podjęła wówczas decyzję, która zaprowadziła 

ją do ofiarowania swojego życia niewidomym. Rozpoczęła auto rehabilitację i uczyła się 

samodzielnego życia jako niewidoma. 19 listopada 1917 r. przywdziała zakonny habit 

przyjmując imię zakonne s. Elżbieta od Ukrzyżowania Pana Jezusa. 28 maja 1918 r. wróciła 

do Warszawy, po czym na stałe zamieszkała w zakładzie Towarzystwa Opieki nad 

Ociemniałymi. Myśl o zgromadzeniu zakonnym, którego charyzmatem byłaby opieka nad 

niewidomymi towarzyszyła Róży Czackiej już od dawna. Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża powstało 1 grudnia 1918 r. We współpracy  

z ks. Korniłowiczem kształtował się charyzmat Dzieła tworzonego przez matkę Czacką – 

charyzmat służby niewidomym nie tylko na ciele ale też na duszy. W 1921 r. Antoni 

Daszewski przekazał matce Czackiej 5 mórg nieużytków w miejscowości Laski pod 

Warszawą, gdzie stworzyła ośrodek dla niewidomych, istniejący do dzisiaj. Zmarła 15 maja 

1961 r. Beatyfikowana razem z ks. Prymasem Wyszyńskim 12 września 2021 r. w Świątyni 

Opatrzności Bożej w Warszawie. 

 

 
Parafia Rzymskokatolicka 
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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 Ewangelii 

Czytanie pierwsze   
Dz 15, 1-2. 22-29 
 

Psalm: Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 
Niech wszystkie ludy  
sławią Ciebie, Boże 

 

Dzisiejsza Ewangelia zawiera 
ostatnie pouczenia, jakie Pan Jezus 
kieruje do swoich uczniów tuż 
przed swoim Wniebowstąpieniem. 
Zanim zakończy swoją ziemską 
misję przekazuje przez Apostołów 
dwa dary. Pierwszym z nich jest 
Paraklet, który ma ich umocnić do 
mężnego wyznawania wiary  
w Niego samego oraz dar pokoju, 
który ma łączyć nas z Bogiem  
i z drugim człowiekiem. Dlatego 
ważne jest budowanie pokoju na 
tym świecie, którym fundamentem 
będzie Jezus.  W obliczu toczącej 
się wojny na Ukrainie i w innych 
częściach świata, oparcie się na 
Jezusie  „jest naszym pokojem.  
On, który obie części ludzkości 
uczynił jednością, bo zburzył 
rozdzielający je mur – wrogość” 
(Ef 2, 14). Wzywa nas byśmy byli 
Aniołami i zwiastunami pokoju. 
 

                                         Ks. Mariusz 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli 
się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju 
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». (...) 
Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym 
Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących 
wśród braci (…). Posłali przez nich pismo tej 
treści: 
«Apostołowie i starsi bracia przesyłają 
pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia 
w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ 
dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego 
upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was 
naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, 
postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów 
i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą 
i Pawłem. (…) 
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty  
i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz 
tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar 
składanych bożkom, od krwi, od tego, co 
uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli 
powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!» 
 

 
Niech Bóg się zmiłuje nad nami  

i nam błogosławi; 
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę,  
Jego zbawienie wśród wszystkich 

narodów. 
 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,  
niech wszystkie narody oddają Ci 

chwałę. 
Niech się narody cieszą i weselą,  
bo rządzisz ludami sprawiedliwie  
i kierujesz narodami na ziemi. 
 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,  
niech wszystkie narody oddają Ci 

chwałę. 
Niech nam Bóg błogosławi  
i niech cześć Mu oddają wszystkie 

krańce ziemi. 

 

 

Beatyfikacja założycielki  

Żywego Różańca 
 

rancuzka Paulina Jaricot – założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary 

i Żywego Różańca oraz obrończyni praw robotników – zostanie 

beatyfikowana w Lyonie w niedzielę 22 maja 2022 r. o godz. 15.00 podczas Mszy 

Świętej celebrowanej przez ks. kard. Luisa Antonia Tagle’a, prefekta Kongregacji 

Ewangelizacji.  

Paulina Jaricot (1799–1862) urodziła się w Lyonie w rodzinie bogatych 

przemysłowców jako ostatnia z siedmiorga rodzeństwa. Gdy była młodą 

dziewczyną, poważnie zachorowała. Jej matka, modląc się, zaoferowała Bogu 

swoje życie za uzdrowienie córki. Niedługo potem zmarła.  

Żałoba po matce skłoniła Paulinę do refleksji nad sensem życia. Po kazaniu 

ks. Jeana Würtza o próżności rozdała biednym swoją biżuterię i zaczęła ubierać 

się jak robotnica. W kaplicy w Fourvière złożyła następnie ślub czystości ciała 

i ducha, uznała jednak, że nie ma powołania zakonnego. Z gronem dziewcząt 

w swoim wieku założyła Stowarzyszenie Wynagrodzicielek Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. 

Z listów od brata, księdza w seminarium duchownym w Paryżu, i z listów 

misjonarzy Paulina dowiedziała się o trudnej sytuacji finansowej misji, w tym 

dzieci ubogich rodzin w Chinach. Dzięki zdolnościom organizacyjnym udało się 

jej stworzyć koła dla robotnic zakładów przemysłowych, które zgodziły się 

przekazywać drobne sumy z tygodniowych zarobków na misje. Powstały 

dziesiątki, a potem setki kół, które zaczęły finansować fundusz na działalność 

misyjną Kościoła i rozkrzewianie wiary. 

W 1826 r. Paulina postanowiła propagować modlitwę różańcową, tworząc tzw. 

Żywy Różaniec. Zasadą uczestnictwa jest codziennie odmawianie jednego 

dziesiątka różańca, tj. jednej 

tajemnicy połączonej z rozważaniem. 

Róże różańcowe istnieją w parafiach 

na całym świecie do dziś. 

Paulina zaangażowała się 

również w pomoc robotnikom. Cały 

swój majątek zainwestowała 

w budowę domu, który miał być 

idealnym ośrodkiem przemysłowym, 

gdzie robotnicy z rodzinami mieli 

cieszyć się pracą sprawiedliwie 

zarządzaną i wynagradzaną. Ta inwes-

tycja jednak doprowadziła do 

bankructwa Paulinę, której praca 

została wykorzystana przez oszustów. 

Do końca życia spłacała długi, żyjąc 

w ubóstwie, chorobie i osamotnieniu. 

Zmarła 9 stycznia 1862 r. 

– opracowała W. Kadzikiewicz 
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 Czytanie drugie 
Ap 21, 10-14. 22-23 

Ewangelia  
J 14, 23-29 
 

 Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką  
i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, 
zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. 
Źródło jego światła podobne do kamienia 
drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości 
kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało 
dwanaście bram, a na bramach – dwunastu 
aniołów i wypisane imiona, które są imionami 
dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu 
trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa 
trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta 
ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich 
dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. 
 
A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią 
jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu 
nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo 
chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek. 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.  
Kto nie miłuje Mnie,  ten nie zachowuje słów moich. A nauka,  
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 
 
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 
 
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,  
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. 
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca,  
bo Ojciec większy jest ode Mnie. 
 
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, 
 gdy się to stanie». 
 
 
 

 
 

Wspólne śpiewanie pieśni maryjnych 
 

W miesiącu maju, który szczególnie jest poświęcony 

Maryi, Koła Żywego Różańca i Staży Honorowej 

Najświętszego  Serca Pana Jezusa postanowiły 

zorganizować spotkanie połączone ze wspólnym 

śpiewaniem pieśni maryjnych.  

Zaprosiliśmy 7 maja parafian i członków naszych wspólnot 

do organistówki. Salę przygotował Mieczysław Girczyc, 

zaś oprawę muzyczną – Grzegorz Choiński. Grał on na gitarze 

i śpiewał, a towarzyszyły mu Romualda Pawluczyk i Teresa 

Winnicka. Spotkanie prowadziła Wiesława Kadzikiewicz, 

która przedstawiła historię i tradycję nabożeństw majowych. Przywitaliśmy Maryję pieśnią „O Maryjo, witam Cię”. Wśród 

śpiewanych pieśni pojawiły się też m.in. „Chwalcie łąki umajone”, „Po górach, dolinach”, „Serdeczna Matko”, „Z dawna 

Polski Tyś Królową”. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością ks. Mariusz Białęcki, który śpiewał z nami. Na zakończenie 

podziękował za pielęgnowanie tradycji śpiewu pieśni maryjnych w maju. Pobłogosławił nas i zaproponował, by w 

przyszłości zorganizować śpiew pieśni maryjnych przy grocie przykościelnej.      

– Wiesława Kadzikiewicz 

 
TWEET OD PAPIEŻA  

Jako Kościół powinniśmy powrócić do tego, co istotne, nie zagubić się w tak wielu 

drugorzędnych rzeczach, co grozi utratą z oczu prostej czystości Ewangelii.      
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OGŁOSZENIA parafialne VI niedziela wielkanocna – 22 maja 2022 r. 

 

1. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. 

2. W sobotę 28 maja obchodzić będziemy wspomnienie bł. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego. W tym dniu o godz. 11.00 ks. Marian wraz ze swoimi 

kolegami kursowymi podczas Mszy Świętej dziękować będzie Panu Bogu za 

dar 57 r. święceń kapłańskich. Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych 

do uczestnictwa w tej podniosłej uroczystości. 

3. Od piątku rozpoczniemy nowennę do Ducha Świętego przed Uroczystością 

Zesłania Ducha Świętego. 

4. Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” wraz z Pallotyńską Szkołą Nowej 

Ewangelizacji zaprasza na kurs Nowe Życie, który odbędzie się w dniach  

10 – 12.06. w Brwinowie. Jest on adresowany zarówno do osób, które chcą 

doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle 

możliwe. Mogą w nim uczestniczyć zarówno Ci, którzy widzą bezsens, 

zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i Ci, którzy tego nie dostrzegają.  

Na tym kursie możesz rozpocząć lub odnowić swoją wieź z Bogiem poprzez 

osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Kurs jest dochodzony 

i przeznaczony dla osób pełnoletnich. Zapisy w zakrystii oraz na stronie 

www.snepallotyni.pl. Ramy czasowe kursu: piątek: 18.00 21.30, sobota: 

9.00 - 21.00, niedziela: 9.00 – 13.00. Ofiara na pokrycie kosztów 

uczestnictwa: 80 PLN. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę 40 PLN. Na kurs 

zabieramy ze sobą Biblię, długopis i notatnik. 

 

 

14 maja uczniowie z klas III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie przeżywali 

uroczystość I Komunii Świętej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chrzest przyjęła: 
Amelia Protaziuk 

 

W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  
+ Henryk Strzelecki 
+ Joannna Józefowicz 
+ Zofia Reszka 
+ Jadwiga Mnich 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Floriana 

ul. Biskupicka 2  

05-840 Brwinów 

http://swflorian.home.pl/ 

tel. 22 729 61 44  

(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 grupy we wtorki,  

spotkania II grupy w czwartki  

– 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 

Kościół Domowy  
spotkania kręgów w soboty  
ustalane z ks. Wojciechem 

Wspólnota Młodych „Ławica”  
spotkania w środy o godz. 19 

Wspólnota Matki w Modlitwie 
spotkania w środy o godz. 18 

Chór i schola dziecięca 
spotkania ustalane z p. Organistą 

Ministranci i Lektorzy 
zbiórki w soboty o godz. 10 
 
Redakcja: ks. Mariusz Białęcki, 
korekta: ks. Wojciech Koszutski 
 
Nr konta bankowego parafii: 

51-9291-0001-0097-6464-2000-0010 

Znajdź naszą stronę na Facebooku: 

Parafia Św. Floriana w Brwinowie 
Strona wspólnoty młodych na Facebooku: 

Parafialna wspólnota młodych "Ławica" Brwinów 


