
 

 

 

 

Nasi Święci i Błogosławieni 

św. Stanisław Papczyński 

Stanisław Papczyński 

urodził się 18 maja 1631 r. 

w Podegrodziu koło 

Starego Sącza. Na chrzcie 

nadano mu imię Jan.  

   W lipcu 1654 r. opuścił 

dom rodzinny. Przyjął 

habit w zakonie pijarów 

i otrzymał imię Stanisław 

od Jezusa Maryi. Po roku 

udał się na studia 

teologiczne do Warszawy, 

gdzie 22 lipca 1656 r. 

złożył śluby zakonne.  

   W 1661 r. w Brzozowie 

koło Krosna otrzymał z rąk 

biskupa Stanisława Sar-

nowskiego święcenia kapłańskie. Dziewięć lat później, w 1670 

r. ojciec Papczyński postanowił dołączyć do kilku pustelników, 

żyjących w Puszczy Korabiewskiej koło Skierniewic i założyć 

zakon męski poświęcony czci Maryi Panny Niepokalanej. Zostaje pierwszym zakonodawcą w Polsce. 24 

października 1673 r., biskup Jacek Święcicki zatwierdził istnienie młodej wspólnoty w Puszczy Korabiewskiej. 

Jest to początek Zgromadzenia Księży Marianów. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński zmarł 17 września 1701 

r. w Górze Kalwarii już jako przełożony generalny marianów.  

   Ojciec Stanisław Papczyński jest wielkim promotorem godności i świętości życia. Wskazują na to świadectwa 

zwykłych ludzi, którzy doświadczyli wielu cudów i łask za jego przyczyną. Za przyczyną 

ojca Papczyńskiego dokonało się: wskrzeszenie martwego płodu, nagłe, całkowite i niewytłumaczalne 

uzdrowienie 20-letniej kobiety, która za kilka miesięcy miała wyjść za mąż, a z powodu zapalenia i zwłóknienia 

płuc leżała w szpitalu w stanie określanym przez lekarzy jako beznadziejny. Ojca Papczyńskiego za swojego 

patrona obierają małżonkowie starający się o poczęcie dziecka, rodzice oczekujący na narodziny, ale także osoby 

modlące się za dusze zmarłych.. 

 
TWEET OD PAPIEŻA  

Aby odnowić naszą wiarę i misję wspólnoty, jesteśmy wezwani do ponownego odkrycia centrum 

naszej wiary, którym jest relacja z Jezusem i głoszenie Jego Ewangelii całemu światu. To jest 

najważniejsze!  

 
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 Ewangelii 

Czytanie pierwsze   
Mdr 9,13-18 
 

Psalm: Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17  

Zawsze kiedy czytam ten 
fragment Ewangelii, rodzi się 
w moim sercu pytanie: 
Dlaczego Pan Jezus domaga 
się od nas, abyśmy przełożyli 
naszą miłość do naszych 
bliskich i skierowali ją 
niepodzielnie na Tego, który 
może dać tylko człowiekowi 
prawdziwe szczęście? 
Odpowiedź na to pytanie jest 
proste. Otóż jeżeli naprawdę 
zależy mi na życiu wiecznym, 
to muszę być otwarty  
na pozostawienie 
wszystkiego, co mnie oddala 
od Pana Jezusa. Dlatego 
droga z Jezusem wymaga 
radykalnych decyzji i cięć. 
„Kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada,  
nie może być moim uczniem”..  

                          ks. Mariusz 
 

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży 
albo któż pojmie wolę Pana?  
Nieśmiałe są myśli śmiertelników  
i przewidywania nasze zawodne, 
bo śmiertelne ciało przygniata 
duszę i ziemski przybytek obciąża 
lotny umysł.  
Mozolnie odkrywamy rzeczy tej 
ziemi, z trudem znajdujemy, 
co mamy pod ręką, a któż wyśledzi 
to, co jest na niebie? Któż poznał 
Twój zamysł, gdybyś nie dał 
Mądrości, nie zesłał z wysoka 
Świętego Ducha swego?  
I tak ścieżki mieszkańców ziemi 
stały się proste, a ludzie poznali, 
co Tobie przyjemne, 
a wybawiła ich Mądrość. 

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką 
 
Obracasz w proch człowieka i mówisz:  
”Wracajcie, synowie ludzcy”. 
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest 
jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. 

 
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, 
jak trawa, która rośnie:rankiem zielona i 
kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. 

 
Naucz nas liczyć dni nasze, 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? 
Bądź litościwy dla sług Twoich! 

 
Nasyć nas o świcie swoją łaską,abyśmy przez 
wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. 
Dobroć Pana Boga naszego niech będzie  
nad nami! Wspieraj pracę rąk naszych,  
dzieło rąk naszych wspieraj. 

 

Nasze pielgrzymowanie do Matki 
   Od kilkunastu lat pielgrzymuję z rodziną w Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce Akademickich grup 17 na Jasną 

Górę. W jej skład wchodzi kilkanaście grup, które różnią się kolorem znaków, np. czerwono-żółta, błękitna itd. Są to 

grupy głównie młodzieżowe, rozśpiewane, radosne i pełne entuzjazmu. Ja z moją rodziną pielgrzymuję w grupie 17 

biało-czerwonej związanej z Rodziną Rodzin – wspólnotą założoną przez błogosławionego kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Grupa ta powstała jako pierwsza z 17 i ma już swoją historię w tej pielgrzymce. Uczestniczą w niej 

całe rodziny. Już od początku panuje w niej rodzinna atmosfera, gdyż wiele ludzi zna się z poprzednich lat. 

Na pielgrzymce zwracamy się do siebie bracie, siostro.  

   Tegoroczne pielgrzymowanie rozpoczęło się 6 sierpnia. O godz. 5:30 spotkaliśmy się przed kościołem św. Anny 

w Warszawie, by po krótkiej modlitwie i otrzymaniu błogosławieństwa wyruszyć do Świątyni Opatrzności Bożej 

na Eucharystię. Umocnieni słowem i błogosławieństwem ks. kard. Kazimierza Nycza rozpoczęliśmy nasze 9-dniowe 

rekolekcje w drodze.  

   Każdy kolejny dzień pielgrzymowania zaczynamy modlitwą, śpiewem 

„Godzinek” oraz jutrznią na dany dzień. Codziennie też sprawowana jest 

Msza Święta z udziałem wszystkich kapłanów. W czasie pielgrzymowania 

możemy wysłuchać konferencji i świadectw osób duchownych i świeckich. 

Pielgrzymka to też czas spotkania. Poznajemy się, rozmawiamy o naszych 

rodzinach i różnych sprawach. Każdy dzień kończy się Apelem 

Jasnogórskim i błogosławieństwem kapłana. W czasie pielgrzymowania 

mamy okazję zobaczyć, jak piękna jest nasza Ojczyzna. Te przydrożne 

krzyże i kapliczki, tak bardzo związane z tradycją, historią i wiarą ojców 

naszych, pozostają w naszej pamięci. Trasa prowadzi przez wioski, lasy, 

łąki i pola. Idąc możemy podziwiać piękną przyrodę i oddychać świeżym, 

leśnym powietrzem, a spotkania z ludźmi witającymi pielgrzymów, bardzo 

często wzruszają do łez. Przy drodze na stolikach czekały na nas 

przygotowane kubki z wodą i kompotem oraz owoce i ciasta. Bardzo 

serdecznie byliśmy goszczeni na obiadach i na noclegach.  

DWUDZIESTA TRZECIA  NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 



 

 Czytanie drugie 
Flm 9b-10.12-17 

Ewangelia  
Łk 14,25-33 
 

 Najdroższy:  
Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa,  
proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem  
w kajdanach, za Onezymem.  
Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. 
Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi 
usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem 
nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie 
jakby z musu, ale z dobrej woli.  
Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas,  
abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika,  
lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego.  
Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno  
w doczesności, jak w Panu.  
Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł  
do nich: „Jeśli kto przychodzi do Mnie,  
a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, 
braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim 
uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną,  
ten nie może być moim uczniem.  
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie 
wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na 
wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie 
zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby 
drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie 
zdołał wykończyć". Albo który król, mając wyruszyć,  
aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw 
i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić 
czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga 
przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo,  
gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego,  
co posiada, nie może być moim uczniem”. 
 

 

Życzliwość nam okazywana jest nie do opisania. 

Wszystkich naszych dobroczyńców omadlaliśmy 

w codziennym różańcu. 

   Dziewiątego dnia dochodzimy do celu naszej 

pielgrzymki. Przed szczytem Jasnogórskim każda grupa 

jest przedstawiana przez przewodnika i już tylko kilka 

kroków do kaplicy Cudownego Obrazu, by spojrzeć 

w oczy Pani Jasnogórskiej, do której przyszliśmy 

z naszymi intencjami –– i podziękować za czas 

pielgrzymowania. Zapominamy o bolących nogach  

i z radością w sercu umocnieni Duchem Świętym wracamy 

do naszych domów i środowisk.  

   Trudno jest wyrazić w słowach atmosferę, jaka panuje 

na pielgrzymce. Radość, miłość i życzliwość, jaką okazują 

sobie nawzajem pielgrzymi, 

jest widoczna na każdym 

kroku. Przez dziewięć dni 

jesteśmy jakby w innym 

świecie, z dala od codziennych 

wydarzeń. Bardzo cieszy 

mnie, gdy widzę tylu młodych 

ludzi, poświęcających wolny 

czas na umocnienie duchowe 

przez trud pielgrzymowania 

i radosne uwielbianie Boga. 

Każdy, kto choć raz przeszedł 

pielgrzymi szlak, czeka 

z utęsknieniem na kolejny rok, 

aby móc pielgrzymować 

do naszej Matki i Królowej. 

                              – Barbara 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – XXIII Niedziela zwykła – 4 września 2022 r. 

 

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, taca przeznaczona jest na cele 

gospodarcze naszej parafii. 

2. W czwartek 8 września obchodzić będziemy Święto Narodzenia NMP. 

Msze Święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. 

3. We wtorek 6 września po Mszy wieczornej na plebanii odbędzie się 

spotkanie wszystkich liderów grup parafialnych. 

4. Zachęcamy chłopców i dziewczynki do służby przy ołtarzu i zgłoszenie się 

do ks. Mariusza.  Zapraszamy ministrantów i ministrantki 17 września na 

godz. 15.00 na wspólne ognisko i 18 września na Msze świętą o godz. 

11.45 rozpoczynającą rok formacji. 

5. Zapraszamy młodych ludzi do Duszpasterstwa Młodych „Ławica”  

na spotkania w każdą środę o godz. 19.00 na plebanii. 

6. W niedzielę 11 września na Mszy Św. na Mszy Św. o godz. 18.00 

rozpoczynamy przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla klas 

drugich szkoły średniej. W tym roku przygotowanie poprowadzi ks. 

Wojciech. 

 

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli: 
 

Franciszek Artur Giec, Maciej Zbigniew Skowron,  
Zuzanna Zawadzka, Urszula Arnold,  
Pola Marianna Naroźnik, Klaudia Maria Prasał, 
Leonard Iżycki, Antonina Magdalena Bajda,  
Paweł Osowiecki, Damian Zegański, Antoni Krzysztof Szmajda, 
Malwina Bielecka, Wiktoria Elżbieta Biernacka,  
Oliwia Klepak, Magdalena Anna Uzdowska, 
Tymoteusz Antoni Kuryła, Tymon Otłuszczyk,  
Iwo Radziej, Teodor Andrzej Urniaż,  
Zofia Aleksandra Chaberska, Stanisław Mosór 

 

Sakrament Małżeństwa zawarli: 
 

Adam Kowalewski – Sylwia Kowalewska 
Robert Saganek – Alicja Kulpita 
Piotr Matyjek – Jagoda Kamińska 
Adam Święs – Karolina Kozłowska 
Arkadiusz Milcarz – Joanna Chmiel 
Rafał Kołodziejski – Anna Wątor 
Adrian Jurek – Aleksandra Miecz 
Paweł Kowalski – Marta Stępniak 

 

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  
 

+ Sławomir Marchwiak, + Janina Kalbarczyk, + Krzysztof Mędrzycki,  

+ Paweł Kidziński, + Zbigniew Bieżuński, + Anna Kowalczyk,  

+ Irena Hawryluk, + Ryszard Muszyński, + Jan Zalewski,  

+ Marian Małachowski, + Zofia Gajewska, + Elżbieta Staniszewska,  

+ Wiesława Kotwińska, + Rafał Zwierzchowski, + Władysław Jurczyński,  

+ Andrzej Koźmiński, + Weronika Szawczuk, + Ryszrd Kuśmirek,  

+ Andrzej Szkałuba, + Halina Grobelna, + Barbara Weroniecka, + Wiesława Faścinelli 

 

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 


