
 

 

 

    

Myśli na Dzień Papieski 
Veritatis splendor („Blask prawdy”) – to dziesiąta encyklika św. papieża Jana 

Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, 

ogłoszona 6.08.1993 r. Podstawowym celem encykliki stało się przypomnienie 

fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się 

do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich 

podważania lub zniekształcania. Zasadniczym przesłaniem tego dokumentu 

Magisterium Kościoła jest wskazanie na wewnętrzny, nierozerwalny związek, 

istniejący między wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą. Ojciec 

Święty zwraca uwagę, by w czasach szerzącego się sekularyzmu nie oddzielać 

wiary od moralności. Wiara powinna przenikać całe życie człowieka i być 

miernikiem dla kultury. Głoszenie nienaruszalności prawa Bożego i postrzeganie swojego życia w blasku prawdy Jezusa 

Chrystusa, to wezwanie do budowania prawdziwie ludzkiego świata, który wznosić można jedynie na fundamencie 

wyraźnego odróżniania dobra od zła i stanowczym sprzeciwie wobec moralnego relatywizmu. Więź między prawdą, 

wolnością człowieka a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu (VS 54).  

Zgubne zamknięcie się na prawdę obiektywną i absolutną 

Obecny stan duchowy, kulturowy i ideowy wielu społeczeństw Europy i szerzej pojmowanego Zachodu wywołany jest 

bezrefleksyjnym przyjęciem koncepcji „społeczeństwa otwartego”. Ideałem, który chcieliby osiągnąć jego zwolennicy, jest 

przyjęcie postawy pozbawionej roszczeń do jakiejkolwiek prawdy. Głosi się, że wszystkie kultury i poglądy są sobie równe. 

Każdy, kto utrzymuje, że zna prawdę i dąży do niej, staje się automatycznie wrogiem społeczeństwa otwartego, w którym 

panuje tolerancja. Tolerancja dla wszystkiego, z wyjątkiem posiadania swojego światopoglądu, często niepokornego wobec 

panującego totalitaryzmu ideowego. Takie „otwieranie” społeczeństwa prowadzi jednak prostą drogą do relatywizmu. 

W sytuacji, w której zanika umiejętność rozróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa, nasza kultura i nasze umysły 

zamykają się na sens oraz wartość prawdziwego człowieczeństwa. Kryzys prawdy – jak zauważa słusznie św. Jan Paweł II – 

znaczy naprzód kryzys pojęć (List do rodzin Gratissimam sane, nr 13). Dziś narzucane są nowe znaczenia pojęć, preferuje 

się nowe nazewnictwo, wytwarza się zbitki pojęciowe, które zastępują i wypierają tradycyjne określenia różnych rzeczy 

i sytuacji. W tradycyjnej kulturze za Arystotelesem uznawaliśmy dotąd i uznajemy po dziś dzień logikę dwuwartościową – 

istnieje prawda i fałsz. W tym wypadku natomiast prawdą jest odtąd właściwie wszystko i właściwie wszystko może być 

uznawane za normę. W dzisiejszym świecie, gdzie coraz trudniej odróżnić nam prawdę od fałszu, zatarciu ulegają granice 

między faktem a opinią, reklamą a zmyślnym kłamstwem, media zalewają fale tzw. faktów alternatywnych (ang. fake news). 

Konsekwencją tej sytuacji jest nie tylko zamęt w kwestii prawidłowego osądu rzeczywistości, ale także ogólny spadek 

zaufania do wszelkich publikowanych treści. Postprawda to eufemistyczne wyrażenie, zastępujące we współczesnym 

sposobie wyrażania się pojęcie kłamstwa.                                                                                               (dokończenie na str. 2) 
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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   
Wj 17, 8-13 

Psalm Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 
7-8 

 

Zawsze powinniście się modlić 
i nie ustawać.  Jezus pokazuje nam 
w przypowieści, jaka jest siła 
wytrwałej i gorliwej modlitwy. 
Modlitwy, która z każdą minutą 
przybliża nas do Boga, buduje relacje, 
modlitwy, która zawsze zostanie 
wysłuchana, choć niekiedy w inny 
sposób niż sobie to wyobrażamy lub 
z góry zakładamy. W tym wezwaniu 
do wytrwałej modlitwy jest 
zaproszenie do całkowitego zaufania 
Bogu i otwarcia naszych serc na jego 
działanie w naszym życiu. Nasze 
modlitwy niech nie będą zwykłym 
odmówieniem paciorka, ale rozmową 
z Przyjacielem, w której nie tylko 
padają słowa próśb, ale także 
podziękowań za wszystko, czym nas 
obdarowuje. Niech to będzie głęboka, 
pełna zaufania relacja ze Stwórcą.    

                      – Szczepan 
 

Amalekici przybyli, aby walczyć 
z Izraelitami w Refidim. Mojżesz 
powiedział wtedy do Jozuego: 
„Wybierz sobie mężów i wyruszysz 
z nimi na walkę z Amalekitami. 
 Ja jutro stanę na szczycie góry 
z laską Boga w ręku”. Jozue spełnił 
polecenie Mojżesza i wyruszył 
na walkę z Amalekitami. Mojżesz, 
Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.  
Jak długo Mojżesz trzymał ręce 
podniesione do góry, Izrael miał 
przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, 
miał przewagę Amalekita. Gdy ręce 
Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień 
i położyli pod niego, i usiadł na nim. 
Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, 
jeden z tej, a drugi z tamtej strony. 
W ten sposób aż do zachodu słońca 
były jego ręce stale wzniesione 
wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać 
Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. 

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata 
 
Wznoszę swe oczy ku górom: 
skąd nadejść ma dla mnie pomoc? 
Pomoc moja od Pana, 
który stworzył niebo i ziemię. 

On nie pozwoli, by się potknęła twa 
noga, 
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie 
strzeże. 
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie 
Ten, który czuwa nad Izraelem. 

Pan ciebie strzeże, 
jest cieniem nad tobą, 
stoi po twojej prawicy. 
Nie porazi cię słońce we dnie 
ani księżyc wśród nocy. 

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, 
ochroni twoją duszę. 
Pan będzie czuwał nad twoim 
wyjściem i powrotem, 
teraz i po wszystkie czasy. 

 

Dokończenie ze str. 2          

Współczesny człowiek już nie „kłamie”, lecz raczej „przesadza”, „błędnie się wyraża”, „wyraża mylny osąd”, „selektywnie 

ujawnia informacje”, „kontekstualizuje” czy „przedstawia prawdę w korzystnym świetle”.  Google, Youtube, Facebook, 

Twitter, Instagram, Tiktok, Pinterest, Allegro, Amazon, Linkedin, Netflix, Spotify – wszystkie te platformy bez 

algorytmów, które nimi sterują, nie miałyby prawa istnieć, a przynajmniej ich efektywność spadłaby bardzo znacząco. 

Algorytm wyszukiwarki internetowej to pewien zbiór zasad postępowania, którymi kieruje się ona w procesie wyboru stron 

internetowych wyświetlanych w wynikach wyszukiwania. Dzięki algorytmom możemy poczuć się, jakby cały Internet 

wiedział, czego dokładnie chcemy. Konstruktorzy mediów społecznościowych doszli do wniosku, że algorytm, który będzie 

zarządzał publikowanymi treściami, niektóre z nich promując, ale też niektóre z nich ukrywając, czy wręcz blokując, będzie 

najlepszym sposobem na zarządzanie treściami pojawiającymi się w sieci. W tej sytuacji twórca w mediach 

społecznościowych staje się niewolnikiem określonego algorytmu, ponieważ panujące trendy, częstotliwość publikacji itp. 

stają się ważniejsze niż to, co sam twórca chciałby naprawdę przekazać światu. Popada w zniewolenie pogoni za ilością 

lajków, komentarzy i subskrypcji. Może to doprowadzić do stanu, w którym w pogoni za płytko pojmowaną popularnością, 

będzie on przesuwał coraz dalej granice moralności, dobrego smaku czy swojej prywatności, tylko po to, by zachować 

status osoby zauważalnej i istotnej dla społeczności internautów. 

Związek pomiędzy wolnością, prawdą i miłością 

Głównym przesłaniem Veritatis splendor jest przypomnienie znaczenia nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, 

która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga 

i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia.  

→ Prawda. Każdy człowiek jest bytem relacyjnym, to znaczy, że jest przeznaczony do życia we wspólnocie, a prawdziwe 

szczęście osiąga przy drugim człowieku, będąc przy nim.  

→ Miłość. Jest możliwa tylko, gdy w prawdzie rozpoznamy ją jako dobro. Dobro bowiem może być prawdziwe lub 

pozorne. Miłość jest oddaniem siebie, a to jest możliwe tylko jako dar ze swej wolności. Miłość jest ograniczeniem swej 

wolności ze względu na drugą osobę. 

 → Wolność. Człowiek jest wolny, by otwierać się na innych ludzi, by tworzyć wspólnotę z nimi. Wolność skoncentrowana 

na sobie samej, naznaczona piętnem indywidualizmu i egoizmu, prowadzi do ogołocenia jej z pierwotnej treści oraz 

przekreślenia jej powołania i godności (EV 19).                                                                       – ks. dr Norbert Podhorecki            

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA  NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 



TWEET OD PAPIEŻA  
Módlmy się wspólnie, aby Pan wyzwolił nas z indywidualizmu, który wyklucza, 
i obudził serca głuche na potrzeby bliźnich. Przezwyciężmy lęk, zabójczą obojętność,  
cyniczny brak zainteresowania skazujący na śmierć tych znajdujących się na marginesie! 

 

 Czytanie drugie 
2 Tm 3, 14–4, 2 
 

Ewangelia  
Łk 18, 1-8 
 

 Najdroższy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci 
zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat 
bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które 
mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu 
przez wiarę w Chrystusie Jezusie.  
Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne 
do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, 
do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży 
był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego 
czynu.  
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który 
będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie 
się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, 
nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, 
podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć 
nauczasz. 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, 
że zawsze powinni się modlić i nie ustawać:  
„W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał 
i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła 
wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń 
mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie 
chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie 
boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby 
nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”. I Pan 
dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. 
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, 
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał 
w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich 
w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 
na ziemi, gdy przyjdzie?”. 

 

Ministranci 

wracają  

do służby 
   

   Po wakacyjnej przerwie 

Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) 

rozpoczyna kolejny rok 

ministrancki.  

   W drugą sobotę września 

spotkaliśmy się przy plebanii na 

tradycyjnym ognisku. Pojawili się nie 

tylko starsi ministranci. Mieliśmy 

przyjemność gościć wielu nowych 

kandydatów. Na ognisku nie mogło 

oczywiście zabraknąć pieczonych 

kiełbasek i innych przekąsek. 

Jedliśmy samodzielnie przygotowane 

ciasta i sałatki. Po krótkich 

ogłoszeniach rozegraliśmy mecz piłki 

nożnej, który po prawie godzinie 

zmagań zakończył się wynikiem 5:0. 

Był również czas na rozmowy 

i propozycje zmian w naszej 

wspólnocie. Padło wiele ciekawych 

pomysłów i inicjatyw, które będziemy 

starali się zrealizować. Niektórzy 

mieli nawet siłę, by na koniec zagrać 

w koszykówkę… 

   Następnego dnia, w niedzielę, o 11.45 odbyła się uroczysta Msza Święta. 

Jak co roku służyło do niej liczne grono ministrantów. Razem z księdzem 

Mariuszem podziękowaliśmy w Eucharystii za miniony rok, prosząc Boga 

o Jego błogosławieństwo w nadchodzącym. Tydzień później odbyła się 

pierwsza zbiórka LSO. Spotkanie miało charakter organizacyjno-

informacyjny. Już od kolejnej soboty ruszamy ze zbiórkami praktycznymi 

i formacyjnymi. Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłoszenia się 

u ks. Mariusza. Spotkania odbywają się w soboty o 10.00 na plebanii. 
– Cezary Kowalski

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA 

 



 OGŁOSZENIA parafialne – XXVIX Niedziela zwykła – 16 października 2022 r. 

1. W dzisiejszą  niedzielę obchodzimy XXII Dzień Papieski pod hasłem  

„Blask Prawdy”. Po Mszy św. odbędzie się dobrowolna zbiórka do puszek 

na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

2. W tym tygodniu obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie: 

- w środę 19 października bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

- w sobotę 22 października św. Jana Pawła II 

3. Z tyłu za ławkami wyłożone są kartki na wypominki. 

4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Misyjną, taca 

przeznaczona będzie na pomoc polskim misjonarzom. 

 

 

1 października ministranci z naszej parafii wraz z ks. Dariuszem wzięli udział  

w II Pielgrzymkowej Sztafecie Młodych Archidiecezji Warszawskiej.  

Celem pielgrzymki do Lasek było dziękczynienie za dar beatyfikacji Matki Elżbiety 

od Ukrzyżowania Pana Jezusa Róży Czackiej. Podczas wizyty w Laskach 

uczestniczyliśmy we Mszy Świętej (która została odprawiona w wyjątkowej kaplicy 

Matki Bożej Anielskiej). Ponadto organizatorzy przygotowali dla nas wizytę w pokoju 

Matki Elżbiety, gdzie znajduje się sarkofag błogosławionej, prelekcję wygłoszoną przez 

jedną z sióstr na temat życia Róży Czackiej, odwiedziny w muzeum poświęconemu jej 

życiu oraz uczestnictwo w warsztatach dotyczących edukacji osób niewidomych 

i ociemniałych. Jak możemy przeczytać na stronie archidiecezji, sztafeta jest  preludium 

do Diecezjalnego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w sobotę przed Niedzielą 

Chrystusa Króla Wszechświata.                                                              – Jan Izwantowski 

 

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

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+ Alicja Pakuła, + Danuta Machul, + Henryk Kowalczyk 
 

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 


