
 

 

 

 

LIST OD PANA PREMIERA  

DO MIESZKAŃCÓW BRWINOWA  
z okazji 83. rocznicy bitwy pod Brwinowem 

List został odczytany w kościele podczas Mszy Świętej odprawionej w intencji 
poległych podczas walk we wrześniu 1939 r. Poniżej – fragment.  
Początek listu i jego główna treść – na str. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST OD NASZEGO MISJONARZA Z AFRYKI  
Kochana rodzino, przyjaciele, bliscy!  

Drodzy darczyńcy! 
 

Mam nadzieję, że macie lub mieliście piękne wakacje, pełne słońca, podróży 

i radości, oraz że naładowaliście akumulatory lub że macie to w planach na 

niedaleką przyszłość. Jeśli tak, to jak to mówimy w Senegalu: „Yala 

Bahna!” (w dosłownym tłumaczeniu: „Bóg jest dobry”). A w tej naszej 

afrykańskiej codzienności często używamy tego zwrotu, gdy dzieje się dobrze 

(by podziękować i wyrazić swą wdzięczność), ale też gdy doświadczamy 

smutku (by dodać otuchy i pamiętać, że On się o nas zawsze troszczy).  

   Niemalże ciągle słyszę też (i sam używam) arabskie: „Inshallah”, które 

oznacza „Jak Bóg da/Jeśli taka jest wola Boża”. Myślę, że to piękne, że Bóg jest 

tak mocno wpisany w werbalną (i nie tylko werbalną) rzeczywistość, że wiara 

jest żywa i jesteśmy w stanie przyjąć każdą sytuację, mając poczucie bycia 

kochanym i zaopiekowanym przez Najwyższego...       – ciąg dalszy na str. 4 

 

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 



LIST OD PANA PREMIERA DO MIESZKAŃCÓW BRWINOWA 
 

 

Dokończenie listu, fragment napisany na drugiej stronie pisma wraz z podpisem – na pierwszej stronie „Florianusa”. 



 

 Czytanie pierwsze   
Am 8,4-7 
 

Ps 113,1-2.4-6.7-8 

 

 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego,  
a bezrolnego pozostawiacie bez pracy,  
którzy mówicie:  
«Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli 
sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy 
mogli otworzyć spichlerz? A będziemy 
zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę 
podstępnie fałszować. Będziemy kupować 
biednego za srebro, a ubogiego za parę 
sandałów, i plewy pszeniczne będziemy 
sprzedawać». 
 
Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba:  
«Nie zapomnę nigdy wszystkich ich 
uczynków». 

Pana pochwalcie,  
On dźwiga biednego 

Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana.  
Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. 

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy 
 ponad niebiosa sięga Jego chwała.  
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze 
 i w dół spogląda na niebo i na ziemię? 

Podnosi z prochu nędzarza  i dźwiga z gnoju ubogiego,  
by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. 

  

Czytanie drugie 

1 Tm 2,1-8 

 

Ewangelia  
Łk 16,1-13 
 

 Polecam przede wszystkim, by prośby, 
modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia 
odprawiane były za wszystkich ludzi: za 
królów i za wszystkich sprawujących władzę, 
abyśmy mogli prowadzić życie ciche 
i spokojne z całą pobożnością i godnością. 
Jest to bowiem dobre i miłe w oczach 
Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by 
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania prawdy. 
 
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też 
pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, 
Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na 
okup za wszystkich, jako świadectwo, w 
oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja 
zostałem ustanowiony głosicielem i 
apostołem 
 – mówię prawdę, nie kłamię –  
nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. 
 
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na 
każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez 
gniewu i sporów. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał 
rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. 
Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę 
z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą". Na to rządca 
rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię 
zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię,  
żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z 
zarządu”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i 
zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?”. Ten 
odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje 
zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał 
drugiego: „A ty, ile jesteś winien?”. Ten odrzekł: „Sto korcy pszenicy”. 
Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. 
 
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo 
synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 
podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: 
„Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się 
skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.  
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;  
a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy 
będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się 
wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym 
dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?  
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał,  
a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. 
 

Komentarz do Ewangelii – ks. Wojciech 

Czasem, zamiast wybierać większe dobro, wybieramy mniejsze zło. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii pokazują jasno,  

że nie jest to właściwa droga: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 

nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.”  

Pomóż nam, Panie, miłować Ciebie i służyć Tobie całym sercem, bo wtedy wybór staje się oczywisty. 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

 



 

OGŁOSZENIA parafialne – XXV Niedziela zwykła – 18 września 2022 r. 

1. Dziś  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. 

2. Z racji jubileuszu 600-lecia parafii chcemy w lutym 2023 r. zorganizować 

pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Szczegóły i zapisy u ks. Mariusza. 

3. W piątek 23 września obchodzić będziemy wspomnienie św. o.  Pio, 

którego relikwie od maja br. są w naszej parafii. 

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+ Jolanta Plich, + Maria Kiss, + Iwona Orzechowska, 
 + Stanisław Ulanowicz, + Marian Piechal 

 

 

LIST OD NASZEGO MISJONARZA ciąg dalszy ze str. 1 

Wakacje na wyspie pod palmami, czyli obóz Mar Lodj! 

 

Mar Lodj to obóz organizowany przez wspólnotę Domu Serca od wielu lat, 

na którym „wychowywały się” pokolenia – rokrocznie bierze w nim udział grupa 

około 40 dzieciaków z całą tutejszą wspólnotą oraz dorośli przyjaciele, którzy są 

opiekunami i pomagają w organizacji. Niesamowite doświadczenie i wielka łaska. 

Gdy rozpoczynaliśmy przygotowania, byłem przytłoczony ogromem rzeczy, które 

trzeba przygotować, zorganizować 

itd. Byłem zestresowany i lekko 

przerażony. To moje pierwsze 

doświadczenie w takiej roli i to na 

dalekiej ziemi, a jednak były to jak 

dotychczas jedne z najlepszych 

chwil podczas mojej misji. 

   Miałem przyjemność dzielenia ich 

z dwójką polskich wolontariuszy, 

którzy byli już w Senegalu na misji 

w ubiegłych latach. Mieliśmy zatem 

w Mar Lodj silną, trzyosobową 

polską reprezentację! Dużą 

przyjemnością było dla mnie móc 

porozmawiać swobodnie po polsku, 

wymienić się doświadczeniami 

i obserwacjami.  

Dalsza część listu od Damiana  

w kolejnym numerze  

 

TWEET OD PAPIEŻA    Drodzy młodzi, ponawiam moje zaproszenie 

do udziału w wielkiej pielgrzymce młodzieży, której 

zwieńczeniem będzie ŚDM w Lizbonie w sierpniu przyszłego 

roku. W ramach przygotowań 20 listopada będziemy obchodzić 

ŚDM w Kościołach lokalnych. 

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: 

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 
 
 
Nr konta bankowego parafii: 

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


