
 

 

 

 

 

 

Nasi Święci i Błogosławieni 

św. Maksymilian Maria Kolbe  

Rajmund Kolbe urodził się  

w Zduńskiej Woli 8 stycznia 

1894 r. Wstąpił do Niższego 

Seminarium ojców 

Franciszkanów w 1907 roku.  

4 września 1910 zaczął nowicjat 

w zakonie franciszkanów, 

przyjmując imię Maksymilian. 

Następnie został wysłany do 

Rzymu, gdzie studiował na 

Gregorianum oraz Seraficum. 

Śluby wieczyste złożył  

1 listopada 1914 przyjmując 

imię Maria. Będąc jeszcze 

studentem, założył Milicję 

Niepokalanej. Wyświęcony na 

kapłana w Rzymie 28 kwietnia 

1918 roku. Wrócił do Polski i rozpoczął swój apostolat Maryjny, 

zakładając miesięcznik «Rycerz Niepokalanej» który z czasem osiągnął milionowy nakład. W 1927 roku 

założył Niepokalanów, ośrodek życia religijnego i apostolstwa prasy.  W 1930 roku udał się do Japonii, 

gdzie założył podobny ośrodek życia. Aresztowany 19 września przez Gestapo, został wywieziony najpierw 

do obozu w Lamsdorf w Niemczech, później do tymczasowego obozu koncentracyjnego w Amtitz. 

Uwolniony 8 grudnia 1939 roku, wrócił do Niepokalanowa, aby podjąć przerwaną działalność. Ponownie 

aresztowany w 1941 roku, został osadzony na Pawiaku w Warszawie,  a następnie przewieziony do obozu 

koncentracyjnego w Oświęcimiu. Oddał życie za nieznanego człowieka, skazanego na śmierć w bunkrze 

głodowym w odwet za zbiegłego więźnia.  14 sierpnia 1941 roku,  w samą wigilię Wniebowzięcia Matki 

Bożej, został dobity zastrzykiem fenolu. Ciało jego zostało spalone w krematorium. Maksymilian Kolbe 

został beatyfikowany w 1971 roku przez papieża Pawła VI, a kanonizował go św. Jan Paweł II 10 

października 1982 roku nazywając go Męczennikiem miłości. 

 

 

 

 

TWEET OD PAPIEŻA  

Potrzebujemy nieskończonego miłosierdzia, takiego, jakie jest w Najświętszym Sercu Chrystusa, 

aby zaradzić tak wielkiemu złu i cierpieniu, które widzimy w ludzkim życiu. Powierzajmy Mu  

siebie i świat!   

 
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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Komentarz  
do Ewangelii 

Czytanie pierwsze   
1 Krl 19, 16b. 19-21 
 

Psalm: Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-
8. 9-10. 11 

 

Wbrew ludzkiej naturze jest 
porzucenie wszystkiego i pójścia za 
Jezusem. Każdy z nas szuka 
swojego miejsca na ziemi. 
Bezpieczeństwo, wygoda, 
zabezpieczenie swojej i najbliższych 
przyszłości. Wydaje się że nie ma 
nic w tym złego, ale bardzo często 
ta troska przysłania nam drogę 
życia  z Jezusem. Sprawy doczesne 
pochłaniają nasz czas i myśli, a Bóg 
mówi zostaw to wszystko ja się 
zatroszczę o Ciebie zaufaj mi. Nie 
ma problemu którego wspólnie nie 
rozwiążemy dla twojego dobra. 
Zaufać Jezusowi w każdej 
dziedzinie naszego życia, mieć go 
zawsze przed oczami i stawiać Go 
na pierwszym miejscu, doprowadzi 
nas do wolności i zbawienia.  
Ufność i pokładanie nadziei w Bogu 
jest ogromną wartością człowieka.  
 
…a gdzie jest Duch Pański – tam 
wolność (2 Kor 3, 17) 
 

                                            Szczepan 
 

 
 

Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-
Mechola, namaścisz na proroka po tobie». 
 
Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, 
orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy 
dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na 
niego swój płaszcz. 
 
Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, 
powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją 
matkę, abym potem poszedł za tobą». 
 
On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to 
uczyniłem?» 
 
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył 
je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz 
dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy 
za Eliaszem, stał się jego sługą. 

Pan mym dziedzictwem, 
moim przeznaczeniem 

 
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się 
do Ciebie, mówię do Pana: Ty jesteś 
Panem moim». Pan moim 
dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza. 
 
Błogosławię Pana, który dał mi 
rozsądek, bo serce napomina mnie 
 nawet nocą. Zawsze stawiam sobie 
 Pana przed oczy, On jest po mojej 
 prawicy, nic mną nie zachwieje. 
 
Dlatego cieszy się moje serce i dusza 
raduje, a ciało moje będzie 
spoczywać bezpiecznie, bo w kraju 
zmarłych duszy mej nie zostawisz 
i nie dopuścisz, bym pozostał 
w grobie. 
 
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię 
 radości przy Tobie i wieczne 
szczęście po Twojej prawicy. 
 

 

 

Oaza  Modlitwy Domowego Kościoła w Brwinowie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatni weekend maja wspólnota Domowego Kościoła z Brwinowa wyjechała na oazę modlitwy do ośrodka 

rekolekcyjnego EMAUS w Białobrzegach. Do tego urokliwie położonego miejsca nad Pilicą przyjechało kilkanaście 

rodzin brwinowskich wraz ze swoimi dziećmi. Tematem przewodnim oazy modlitwy była Maryja jako Matka 

Miłosierdzia. Konferencję na ten temat wygłosił opiekun wszystkich kręgów Domowego Kościoła w Brwinowie ksiądz 

Wojciech Koszutski. Oprócz konferencji przewidziana była również możliwość uczestnictwa w porannej Jutrzni, Mszy   

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 



 

 

 

 Czytanie drugie 
Ga 5, 1. 13-18 

Ewangelia  
Łk 9, 51-62 
 

 Bracia: 
 
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie 
poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! 
 
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie 
bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz 
przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe 
Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego 
kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. 
 
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie 
pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch 
do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie 
czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić 
duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. 
 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, 
postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą 
posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego 
miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu 
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do 
Jeruzalem. 
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy 
chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba 
i pochłonie ich?» 
Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do 
innego miasteczka. 
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za 
Tobą, dokądkolwiek się udasz». 
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki 
podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». 
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: 
«Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego 
ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich 
umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». 
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale 
pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». 
Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do 
pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 
Bożego». 

 
 

 

Świętej oraz w wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą za małżonków. Wśród 

uczestników wyjazdu na szczególne miejsce zasłużył sobie wieczorny dialog małżeński. Świece i kwiaty na stolikach, 

podniosła atmosfera i modlitwa zapraszająca Pana Boga na spotkanie czyniły rozmowy małżonków wyjątkowymi. 

Dialog małżeński miał na celu zastanowienie się nad naszą więzią małżeńską, nad naszą rodziną i wzajemnymi 

relacjami. Nawiązując do tematu przewodniego spotkania zachęcani byliśmy, aby w rozmowach podjąć problematykę 

wzajemnego przebaczenia i otwartości na zrozumienie współmałżonka. Podczas wyjazdu nie zabrakło również czasu 

na lepsze poznawanie się rodzin. Wspólne posiłki, ognisko i przerwy kawowe pomiędzy zajęciami budowały sprzyjające 

warunki do długich rozmów o tym co ważne dla nas, dla naszych rodzin i naszej wspólnoty.  Z kolei dla dzieci 

najciekawszymi wspomnieniami z wyjazdu były zajęcia w diakonii wychowawczej. Wspólne śpiewanie, planszówki, 

zabawa na placu zabaw i specjalnie wymyślone dla najmłodszych zabawy sprawiły, że dzieci nie chciały wracać do 

domu. Szczególne podziękowania za zorganizowanie tego wydarzenia należą się jego wszystkim organizatorom. Dzięki 

nim czas spędzony w Białobrzegach był dla nas niezwykle owocny. Modlitwa, rozmowy małżonków i spotkania 

z przyjaciółmi były dla nas potężną dawką pozytywnej energii. Ogromną zasługę  miał w tym również nasz opiekun 

ksiądz Wojciech Koszutski, który pomimo wielu obowiązków był z nami, prowadził dwie konferencje oraz 

przewodniczył liturgii podczas spotkania brwinowskiego Domowego Kościoła w Białobrzegach. Podczas swoich 

konferencji przekazał nam wiele inspirujących myśli na temat Bożego Miłosierdzia, które ubogacone były starannie 

dobranymi cytatami z Jana Pawła II. Osoby zainteresowane działalnością Domowego Kościoła w Brwinowie zachęcamy 

do kontaktu z księdzem Wojciechem.                                                                                                                        DK Brwinów 

 

 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

 



 

 

OGŁOSZENIA parafialne – XIII Niedziela zwykła – 26 czerwca 2022 r. 

 

1. W dniu dzisiejszym ofiary z tacy zebrane w kościołach Archidiecezji 

Warszawskiej zostaną przekazane do dyspozycji papieża Franciszka jako 

wsparcie jego posługi apostolskiej i charytatywnej. To tzw. Danina św. 

Piotra, nazywana też świętopietrzem lub obolem św. Piotra.   

W ten sposób katolicy na całym świecie wspierają misję papieża. A każda 

złożona ofiara ma również ogromną wartość symboliczną, gdyż jest 

konkretnym znakiem komunii z Ojcem Świętym. Zachęcajmy się wzajemnie 

do ofiarności. Papież Franciszek powiedział, że “to niewiele, jeśli jest 

dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale zamienia się w zasoby życia i 

szczęścia”. Zebrane na tacę środki posłużą ewangelizacji i licznym 

działaniom charytatywnym papieża. Wesprze on najbardziej 

potrzebujących - osoby i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, społeczności 

dotknięte klęskami żywiołowymi lub wojnami oraz potrzebujących pomocy 

humanitarnej. Zwyczajowo Danina św. Piotra zbierana jest z okazji 

uroczystości Apostołów św. Piotra i św. Pawła 29 czerwca lub w niedzielę 

najbliższą tej uroczystości. 

2. W środę 29 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość św. Piotra  

i św. Pawła. Msze Święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. 

3. W piątek 1 lipca od godz. 17.30 spowiedź pierwszopiątkowa. 

4. W sobotę 2 lipca o godz. 8.00 Msza Święta i nabożeństwo wynagradzające 

Sercu Najświętszej Maryi Pannie.  

5. Dziś został wydany ostatni numer „Florianusa” przed przerwą wakacyjną. 

Nowy numer ukaże się we wrześniu. 

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli: 
Joanna Mucha, Alina Czarnecka, Maria Rybak, Joanna Patel - 

Olszańska 

 

 

Sakrament Małżeństwa zawarli: 
Łukasz Mielczarek – Aleksandra Stępniak 

Maciej Podgórski – Joanna Będza 

 

 

W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  
+ Piotr Kirpluk 

+ Grażyna Sobieraj 

 

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: 

tygodnikflorianus@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 


