
 

 

 

 

Nasi Święci i Błogosławieni  

Święty Ojciec Pio 
 

FRANCESCO FORGIONE urodził 

się w Pietrelcinie (na południu 

Włoch) 25 maja 1887 r. Gdy miał 5 

lat, objawił mu się po raz pierwszy 

Jezus. W wieku 16 lat Franciszek 

przyjął habit kapucyński i otrzymał 

zakonne imię Pio. 

W 1910 r. przyjął święcenia 

kapłańskie. Pod koniec lipca 1916 r. 

przybył do San Giovanni Rotondo 

i tam przebywał aż do śmierci. 

20 września 1918 r. podczas 

modlitwy przed wizerunkiem 

Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio 

otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, 

stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki Jezusa. Wkrótce 

do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów 

i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna.  

Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio były także przedmiotem 

wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku z nimi o. Pio na dwa lata 

otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania 

wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. 

Po wydaniu opinii przez dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są 

wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie publicznie 

sprawować sakramenty.  

Ojciec Pio był mistykiem. Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył 

Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając 

na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane 

przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. W 1922 r. 

powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec 

Pio gorąco ten pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy 

finansowe przy jego budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. „Dom 

Ulgi w Cierpieniu” otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać 

kolejnymi świadectwami 

cudownego uzdrowienia dzięki 

wstawienniczej modlitwie o. Pio.  

Tymczasem zakonnika 

zaczęły powoli opuszczać siły, 

coraz częściej zapadał na 

zdrowiu. Zmarł w swoim 

klasztorze 23 września 1968 r. 

Na kilka dni przed jego śmiercią, 

po 50 latach, zagoiły się 

stygmaty.  

Święty Jan Paweł II dokonał 

beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 

1999 r., a kanonizował go 

16 czerwca 2002 r. 

 

TWEET OD PAPIEŻA  

Wstępując do nieba, Jezus, zamiast pozostawać blisko niewielu ze swoim ciałem,  

czyni siebie bliskim wszystkim, ze swoim Duchem. Duch Święty uobecnia w nas Jezusa, 

przekraczając bariery czasu i przestrzeni, aby uczynić nas Jego świadkami w świecie.   

 
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 23 (77) rok III 

5.06.2022 r. 

TYGODNIK PARAFII ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE 



 

Komentarz  
do Ewangelii 

Czytanie pierwsze   
Dz 2, 1-11 
 

Psalm: Ps 104 (103)  
1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 

 

 

Pan Jezus mówi dziś do nas: 
„Ja zaś będę prosił Ojca, 
a innego Pocieszyciela 
da wam, aby z wami był 
na zawsze”. Duch Święty 
określany jest mianem 
Pocieszyciel. Pocieszyciel, 
 czyli Ten, ma dać wsparcie 
i nadzieję, który ma trwać 
przy mnie w trudnych 
sytuacjach. Kiedy więc jest mi 
trudno – tak bardzo, bardzo 
mogę szukać oparcia w Duchu 
Świętym, a On z pewnością 
przyjdzie mi z pomocą. 

– ks. Dariusz 

 
 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się 
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 
wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały 
się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na 
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 
im Duch pozwalał mówić. 
 
Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów 
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 
tamci przemawiali w jego własnym języku. 
 
Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z 
nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i 
Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych 
części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 
Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich 
głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». 

Niech zstąpi Duch Twój  
i odnowi ziemię 

 
Błogosław, duszo moja, Pana, 
Boże mój, Panie, Ty jesteś  

bardzo wielki! 
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, 
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 
 
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją  
i w proch się obracają. 
Stwarzasz je, napełniając  

swym Duchem, 
i odnawiasz oblicze ziemi. 
 
Niech chwała Pana trwa na wieki, 
niech Pan się raduje z dzieł swoich. 
Niech miła Mu będzie pieśń moja, 
będę radował się w Panu. 
 
 

 

 

Wspólnota Młodych „Ławica”. 

Wspólnota młodych „Ławica” powstała z potrzeby i na prośbę obecnych jej członków. Jest to dość nietypowe, 

że w dzisiejszych czasach to właśnie młodzież przyszła na plebanię i prosiła księży o możliwość organizacji 

cyklicznych spotkań. Początkowo Kościół chciał ostudzić zapał młodych, myśląc, że to chwilowy przypływ, 

jednak okazało się zupełnie odwrotnie. Sami księża nie ukrywają swojej radości i zdziwienia na zapał 

młodzieży, która, jak się zdążyło utrzeć, ucieka od Pana Boga.  
 

Wszystko zaczęło się od kilku osób. Na kolejne 

spotkanie przyszły kolejne, nowe twarze. Utworzyliśmy 

powoli tematykę i cykliczność spotkań, poznaliśmy 

swoje potrzeby i oczekiwania aby móc realizować 

oczekiwania wszystkich.  

   Wspólnie zrobiliśmy burzę mózgów i wybraliśmy 

najlepszy pomysł na 

nazwę naszej grupy. 

Okazało się, że mamy 

wśród siebie osoby 

uzdolnione plastycznie, 

które utworzyły logo. 

   Następnie powstała 

strona Facebook i pla-

katy, które pojawiły się 

przy kościele. 

   Pierwszym projektem 

który zrealizowała 

młodzież była „Ekstre-

malna droga krzyżowa”. Szczegółowo przygotowana 

trasa przez młodych, zaplanowane szczegóły spotkania 

i najważniejsze to zapał. Mimo że musieli pogodzić to 

z pracą i szkołą, to pełni zapału maszerowali nocą 

drogami Brwinowa między kapliczkami, słuchając 

słowa Bożego i oddając mu cześć. Kilka spotkań 

poświęconych było na wspólne rozważania słowa 

Bożego. Wyniknęły z tego ciekawe dyskusje, zostały 

poruszone również trudne tematy i zagadnienia, które 

dla wielu okazały się 

kłopotliwe, ale 

pozwoliły się otworzyć.  

Takie doświadczenia 

sprawiły, że grupa stała 

się silniejsza i bardziej 

zbliżyła się do siebie. 

Pokochaliśmy rozmowy 

o Panu Bogu przy 

gorącej herbacie 

i cieście. Dodatkowo 

łączy nas ogromna chęć 

czynienia dobra. 

Wspólnota polega nie tylko na zjedzeniu pizzy 

i wróceniu do domu, żeby wrócić do „normalności”. 

Wspólnota otwiera oczy na drugiego człowieka. 

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – LITURGIA SŁOWA 



 

 Czytanie drugie 
Rz 8, 8-17 

Ewangelia  
J 14, 15-16. 23b-26 
 

 Bracia:Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą.  
Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko 
Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was 
mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki 
grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli 
mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to 
Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia 
wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 
 
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli 
według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. 
Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom 
ciała – będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch 
Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, 
by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania 
za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 
 
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: 
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie 
z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta 
da wam, aby z wami był na zawsze. 
 
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».  

 

Między spotkaniami grupa aktywnie działa w parafii 

na różnych płaszczyznach. Kilka osób udziela się jako 

ministranci, inni postanowili stworzyć dodatkowo chór 

młodzieżowy, żeby rozwijać swoje zdolności, pasje 

i móc się realizować. Inni, którzy mogli sobie na to 

pozwolić, pomogli okolicznym siostrom czyścić rynny 

czy zbudować tunel na warzywa. Również w kościele 

aktywnie pomogli przygotowywać zaprojektowany 

wcześniej przez Księdza Proboszcza grób Pański. 

Mimo tak krótkiej działalności wspólnoty „Ławica”, 

młodzi mają na swoim koncie już wiele wydarzeń 

i dobrych uczynków. Mimo wszystko mamy nadzieje, 

że takich inicjatyw pojawi się więcej.  

   W przygotowaniach mamy kilka nowych projektów, 

w tym weekendowy wyjazd na Mazury, wspólne 

grillowanie czy wyjazd na kajaki! Wiemy też, że naszą 

siłą i zapałem możemy zrobić wiele dobrego dla ludzi, 

którzy są wśród nas. A to wszystko zawdzięczamy 

otwartości naszych księży i rodzinnej atmosferze, którą 

nas obdarowują od samego początku. To właśnie dzięki 

nim, rozwijamy się i doświadczamy dobra. To dzięki 

nim wiemy, że tak naprawdę wszystko jest możliwe 

jeśli tylko człowiek ma trochę chęci. 

– Matylda Pawlicka-Głąbała  

z młodzieżowej wspólnoty „Ławica” 

 

Na zdjęciu obok:  

„Ławica” ze znanym youtuberem – Księdzem z Osiedla 

 
Parafialna wspólnota młodych „Ławica” czeka na Ciebie 

niezależnie od tego, na jakim etapie wiary jesteś. 

 

SPOTYKAMY SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ 

o godz.19.00 

na plebanii w Brwinowie 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

„Gdyż tam, gdzie dwaj albo trzej zbierają się w moje imię, 

jestem pośród nich” Mt 18,20 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – Niedziela Zesłania Ducha  Świętego – 5 czerwca 2022 r. 

 

1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego i Święto 

Dziękczynienia W tym roku składamy Panu Bogu dziękczynienie za 

beatyfikację ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży 

Czackiej. Przed kościołem jest przeprowadzona zbiórka dowolnych datków 

do puszek  na Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. 

2. Tradycyjnie taca w pierwszą niedzielę miesiąca przeznaczona jest na cele 

gospodarcze naszej parafii. 

3. Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki 

Kościoła. Zapraszamy na Msze święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. 

4. W czerwcu po Mszy świętej wieczornej odmawiamy litanie 

do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

5. W czwartek 9 czerwca obchodzić będziemy święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego Kapłana. Msze święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. 

6. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Trójcy, 

która kończy czas na spowiedź i komunię św. wielkanocną. 

7. Również w przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godz. 10.30 uczniowie  

z klas IV SP nr 1 i na Mszy świętej o godz. 11.45 uczniowie z klas IV SP nr 2 

przeżywać będą rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.  

8. 16 czerwca we czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze święte o godz. 

7.00,  9.00, 10.30 i 18.00.  Po kilkuletniej przerwie spowodowanej 

ograniczeniami związanymi z pandemią,  po Mszy o godz. 10.30 

wyjdziemy z procesją na ulice naszego miasta. Procesja przejdzie ulicami: 

Biskupicką, Dworską, Bankową, Szkolną Zgoda, Armii Krajowej, Biskupicką 

do kościoła. 

Bardzo prosimy o przygotowanie ołtarzy: pierwszego na Dworskiej przy 

Piłsudskiego Straż Pożarną, drugiego  na Szkolnej  siostry Franciszkanki 

Rodziny Maryi, trzeciego na Armii Krajowej wspólnotę młodych „Ławica”, 

czwartego przed kościołem 

wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z jubileuszu  

57-lecia kapłaństwa  

Księdza Mariana 

Jubilat odprawił 28 maja Mszę 

św. wraz z przybyłymi z tej 

okazji księżmi – swoimi 

kolegami z seminarium. 

W ostatnim 
tygodniu  
z naszej 
wspólnoty 
parafialnej odeszli: 
  
+ Zbigniew Zagajewski 
+ Danuta Sokołowska 
+ Jerzy Kompiński 
+ Witold Biń 

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. 8.00 

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 
 
Redakcja: ks. Mariusz Białęcki, 
korekta: ks. Wojciech Koszutski 
 
Nr konta bankowego parafii: 

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


