
 

 

 

 

Nasi Święci i Błogosławieni 

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko  
 

Urodził się 14 września 1947 r. 

we wsi Okopy niedaleko 

Suchowoli w województwie 

białostockim. W 1965 r. 

wstąpił do Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego 

w Warszawie. Na początku 

drugiego roku studiów został 

wcielony do wojska, do jednej 

z istniejących wówczas 

specjalnych jednostek dla 

kleryków w Bartoszycach 

na Mazurach. W czasie pobytu 

w wojsku był prześladowany 

i dręczony. 28 maja 1972 r. 

przyjął święcenia kapłańskie 

z rąk ks. kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, prymasa Polski.  
 

    Po powstaniu „Solidarności” ks. Popiełuszko stał się jej duchowym 

przywódcą, kapelanem warszawskich hutników. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. był 

systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Gdy zawiodły próby nacisków, zdecydowano się 

na bardziej radykalne działania. 13 października 1984 r. miała miejsce pierwsza próba zamordowania 

ks. Popiełuszki, który wracał samochodem z Gdańska z kościoła św. Brygidy do Warszawy. 19 października 

1984 r. trzej oficerowie SB z IV Departamentu MSW zwalczającego Kościół katolicki: Grzegorz Piotrowski, 

Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski na trasie Toruń – Bydgoszcz zatrzymali samochód, którym jechali 

ks. Popiełuszko oraz jego kierowca Waldemar Chrostowski. Funkcjonariusze założyli na ręce kierowcy kajdanki, 

a księdza, który nie chciał wejść do samochodu, oprawcy zakneblowali, pobili do nieprzytomności i wrzucili 

do bagażnika. Chrostowskiemu udało się w czasie jazdy wyskoczyć z samochodu. 

    30 października 1984 r. w dzienniku telewizyjnym poinformowano o wyłowieniu z Wisły pod Włocławkiem 

ciała ks. Popiełuszki. Zwłoki były tak zmasakrowane, że rodzina identyfikowała je tylko na podstawie znaków 

szczególnych. Do nóg kapłana przywiązany był11-kilogramowy worek z kamieniami. 

 

TWEET OD PAPIEŻA  

Wdzięczny śpiew stworzenia zaprasza nas do praktykowania „duchowości ekologicznej”  

uważnej na obecność Boga w świecie natury, ze świadomością, że wszystko stało się  

przez Chrystusa, a «bez Niego nic się nie stało, z tego co się stało» (J 1, 3).   

 
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   
Wj 32,7-11.13-14 
 

Ps 51,3-4.12-13.17 i 19 
 

 

Pan Jezus w dzisiejszej 
ewangelii pokazuje nam 
kolejny raz, jak wielkie 
jest jego miłosierdzie i miłość 
do każdego człowieka.  
Wielka moc słowa i obecność 
Jezusa sprawiała, że schodzili 
się wszyscy grzesznicy i celnicy. 
Opowiada tłumom, które się 
zgromadziły, przypowieść  
o zagubionej owcy i drachmie. 
Nie traktuje człowieka jako 
ogół – każda osoba ma dla 
Boga ogromną wartość.  
On chce ją chronić i mieć pod 
opieką jak zagubioną 
owieczkę, którą nieraz w życiu 
jesteśmy my sami. On wie 
lepiej od nas, ile mamy w sobie 
pokładów dobra i miłości.  
Ta przypowieść świetnie 
obrazuje nasze życie i skłania 
do osobistej refleksji. 
Pogubieni, poranieni, samotni, 
błądzący w tym świecie 
pełnym pokus – dlatego Jezus 
mówi dziś do Ciebie: „Kocham 
Cię i się o ciebie troszczę, 
a jeśli zszedłeś, zeszłaś  z moich 
dróg to wciąż cię szukam”. 
Daj się znaleźć. 
                                       Szczepan 

 

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj,  
Bóg rzekł do niego: ”Zstąp na dół, bo 
sprzeniewierzył się lud twój, który 
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko 
odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i 
utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu, i 
oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: 
"Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z 
ziemi egipskiej”.  
 
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: ”Widzę, że 
lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw 
Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew 
mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie 
uczynić wielkim ludem”.  
 
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga 
swego, i mówić: ”Dlaczego, Panie, płonie gniew 
Twój przeciw ludowi Twemu, który 
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i 
silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i 
Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na 
samego siebie, mówiąc do nich: "Uczynię 
potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy 
niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam 
waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”.  
 
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał 
zesłać na swój lud. 

Wstanę i wrócę  
do mojego ojca 

Zmiłuj się nade mną, Boże,  
w łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź 
moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej 
winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Stwórz, o Boże, we mnie serce 
czyste 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego 
oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha 
swego. 

Panie, otwórz wargi moje, 
a usta moje będą głosić Twoją 
chwałę. 
Boże, moją ofiarą jest duch 
skruszony, 
pokornym i skruszonym sercem 
Ty, Boże, nie gardzisz. 

 

 

Kurs dla lektorów 
 

W minionym roku szkolnym dwóch ministrantów z naszej parafii, Adam 
i Cezary, wzięło udział w Kursie Lektorskim Archidiecezji Warszawskiej. Była to 
już 53. edycja tego wydarzenia, które od 1969 r. jest organizowane przez 
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne.  
   Przez cały rok ponad 150 kandydatów z całej diecezji uczestniczyło 
w zajęciach z fonetyki, biblistyki i liturgiki, by jak najlepiej przygotować się 
do proklamowania Słowa Bożego. Są to głównie licealiści, choć zdarzają się 
również dorośli. W trakcie wakacji odbyły się również rekolekcje dla przyszłych 
lektorów. Tydzień spędzony w Seminarium bez dostępu do Internetu  

i wszelkiej elektroniki pozwolił im na wyciszenie się i zbliżenie do Boga. Był również czas na zwiedzanie 
starówki i warszawskich kościołów. Wspólne granie w piłkę nożną i siatkówkę czy wieczory filmowe to 
doskonały sposób na integrację.  
   Nasi ministranci zaliczyli już prawie wszystkie egzaminy, został im tylko ten z fonetyki. Już za dwa miesiące 
odbędzie się zwieńczenie całego kursu – uroczysta Msza Święta  z udzieleniem posługi lektoratu.    

– Cezary 
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 Czytanie drugie 

1 Tm 1,12-17 

Ewangelia  
Łk 15,1-10 
 

 Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł 
mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, 
że uznał mnie za godnego wiary, skoro 
przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, 
prześladowcę i oszczercę. 
 Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ 
działałem z nieświadomości, w niewierze. 
A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego 
Pana wraz z wiarą i miłością, która jest 
w Chrystusie Jezusie. 
Nauka to zasługująca na wiarę i godna 
całkowitego uznania, że Chrystus Jezus 
przyszedł na świat zbawić grzeszników, 
spośród których ja jestem pierwszy. Lecz 
dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie 
pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą 
wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy 
w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. 
A Królowi wieków nieśmiertelnemu, 
niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała 
na wieki wieków. Amen. 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy 
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 
w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
 
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich,  
nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie 
za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością 
na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów 
i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi 
zginęła”. 
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość 
z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 
dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną 
drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka 
starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki 
i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, 
którą zgubiłam”. 
 
Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów 
Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca». 
 

 

 

Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 

„ S Z A N S A ” 

 
17 lat temu swoją działalność w Brwinowie rozpoczęło 

Stowarzyszenie ,,SZANSA”, jednak mój mąż 10 lat 

wcześniej trafił do pruszkowskiego ,,Socjusa”. To 

właśnie tam członkowie pokazali mu drogę, jak być 

trzeźwym. Po 10 latach z grupą brwinowiaków 

postanowiliśmy stworzyć podobne stowarzyszenie 

w naszym mieście.  

BSRA ,,SZANSA” zrzesza rodziny dotknięte głównie 

chorobą alkoholową. Nie znam osoby, która jest 

uzależniona od alkoholu i poradziłaby sobie sama z tym 

problemem. Potrzebne, wręcz konieczne są spotkania, 

udział na grupach wsparcia, warsztatach, aby zmienić 

swoje życie, sposób myślenia. Jest to oczywiście możliwe 

w naszym Stowarzyszeniu. Do ,,SZANSY” mogą zgłosić 

się i przyjść nie tylko osoby uzależnione, ale również 

współuzależnione – członkowie rodziny, którzy żyją z 

pijącym alkohol, czyli tzw. czynnym alkoholikiem. 

Wystarczy zaufać tym, którzy mają np. 10 lub 14 lat 

abstynencji od alkoholu. Członkowie ,,SZANSY” to 

trzeźwi mieszkańcy naszej Gminy i nie tylko. 

Priorytetami w „SZANSIE” jest szacunek do drugiego 

człowieka i pokora. Każdy od życia dostaje kolejną 

szansę. Może to właśnie ten moment, aby zmienić życie 

swoje lub bliskiej osoby. 

– Grażyna  Jaworska

                

BSRA ,,SZANSA” w Brwinowie, ul. Biskupicka 2 (budynek plebanii) 

                 

        • we wtorki spotkania o godz. 17.00 

        • we czwartki działa punkt konsultacyjno-informacyjny od godz. 16.00 

          (zapisy telefonicznie pod nr. tel. 501 441 729) 

        • w niedziele spotkania o godz. 16.00 
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OGŁOSZENIA parafialne – XXIV Niedziela zwykła – 11 września 2022 r. 

 

1. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego w Warszawie. 

2. We wtorek 13 września po Mszy Św. wieczornej zapraszamy 

na nabożeństwo fatimskie. 

3. W środę 14 września obchodzić będziemy Święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Msze Święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. 

4. Zachęcamy chłopców i dziewczynki do służby przy ołtarzu o 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 Młodzieżowego „Ławica” 

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

6. W dniu dzisiejszym o godz. 18.00 rozpoczynamy przygotowanie 

do sakramentu bierzmowania, które obejmie drugie klasy szkoły średniej.  

Za przygotowanie młodzieży w tym roku będzie ks. Wojciech. 

7. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 13.00 Siostry Franciszkanki 

Rodziny Maryi obchodzić będą jubileusz 200. rocznicy urodzin 

św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Tego dnia Msza Święta  z naszego 

kościoła transmitowana będzie przez  Radio Niepokalanów. 

 

 
Sakrament Chrztu Świętego przyjęli: 

 
Mateusz Sieczyński, Zuzanna Werena, Bartłomiej Korczak, Adam 

Florian Dylewski 
 

 

 

 
Sakrament Małżeństwa zawarli: 

 
Michał Szwed – Justyna Ciepielewska 

 

 

 

 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  
 

+ Krzysztof Osmański, + Irena Rojszczyk, + Michał Kawecki, 
+ Marian Forysiak, + Zdzisław Obsowski 

 

 

 

Redakcja: ks. Mariusz Białęcki z zespołem. Kontakt do redakcji: tygodnikflorianus@gmail.com 

 

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: 

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 
 
 
Nr konta bankowego parafii: 

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


