
 

 

 
 

 

Orędzie Jego Świątobliwości Franciszka  

na 56. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2023 roku 

Nikt nie może ocalić się sam. Po Covidzie-19 wyruszyć na nowo,  

by wspólnie wytyczać drogi pokoju 
 

„Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem 

dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy”  

(Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 5, 1-2). 

 

1. Tymi słowami apostoł Paweł zapraszał gminę w Tesalonikach, by  

w oczekiwaniu na spotkanie z Panem trwała niezłomna, ze stopami i sercem 

mocno osadzonymi na ziemi, zdolna do uważnego spojrzenia na rzeczywistość  

i wydarzenia historii. Dlatego, nawet jeśli zdarzenia naszego życia wydają się tak 

tragiczne, i czujemy się wepchnięci w ciemny i niełatwy tunel niesprawiedliwości 

i cierpienia, jesteśmy wezwani do zachowania serc otwartych na nadzieję, ufni  

w Bogu, który uobecnia się, towarzyszy nam z czułością, podtrzymuje nas  

w naszym znużeniu, a przede wszystkim wyznacza kierunek naszej drogi. Dlatego 

św. Paweł nieustannie napomina wspólnotę, by czuwała, szukając dobra, 

sprawiedliwości i prawdy: „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy 

trzeźwi” (1 Tes 5, 6). Jest to zaproszenie do zachowania czujności, by nie 

zamykać się w lęku, cierpieniu czy rezygnacji, nie ulegać rozproszeniu, nie 

zniechęcać się, ale być jak strażnicy zdolni do czuwania i uchwycenia pierwszego 

światła jutrzenki, zwłaszcza w godzinach najmroczniejszych. 

2. Covid-19 pogrążył nas w głębokiej nocy, destabilizując nasze normalne życie, 

zakłócając nasze plany i przyzwyczajenia, wywracając pozorny spokój nawet 

najbardziej uprzywilejowanych społeczeństw, prowokując dezorientację  

i cierpienie, powodując śmierć wielu naszych braci i sióstr. 

Służba zdrowia, wrzucona w wir nagłych wyzwań i sytuacji, które nawet  

z naukowego punktu widzenia nie były do końca jasne, zmobilizowała się, by 

złagodzić ból tak wielu osób i spróbować temu zaradzić. Podobnie władze 

polityczne, które musiały podjąć znaczne wysiłki w zakresie organizacji  

i zarządzania kryzysowego. 

Oprócz objawów fizycznych, Covid-19 spowodował także ogólne złe 

samopoczucie, które skupiło się w sercach wielu pojedynczych osób i rodzin, 

rodząc długotrwałe skutki, podsycane długimi okresami izolacji i różnego rodzaju 

ograniczeniami wolności. Oprócz tego, nie możemy zapomnieć sposobu, w jaki 

pandemia dotknęła niektóre słabe punkty porządku społecznego i gospodarczego, 

wydobywając na jaw sprzeczności i nierówności. Zagroziła stabilności pracy  

w 

wielu osób i pogłębiła coraz bardziej 

rozpowszechniającą się w naszych 

społeczeństwach samotność, doty-

kającą zwłaszcza tych najsłabszych  

i ubogich. Pomyślmy na przykład  

o milionach pracowników niefor-

malnych w wielu częściach świata, 

pozostawionych bez pracy i bez 

jakiegokolwiek wsparcia w okresie 

kwarantanny. 

Rzadko kiedy jednostki  

i społeczeństwo rozwijają się  

w sytuacjach, które wywołują takie 

poczucie klęski i goryczy: osłabiają 

one wysiłki podejmowane na rzecz 

pokoju i prowokują konflikty 

społeczne, frustrację i różnego rodzaju 

przemoc.  

W tym względzie wydaje się,  

że pandemia wstrząsnęła nawet 

najbardziej spokojnymi częściami 

naszego świata, ujawniając 

niezliczone słabości.  

(dokończenie na str. 2 oraz 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 czytań 

Czytanie pierwsze   
Lb 6, 22-27 
 

Psalm  
Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 

 

 Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: 
«Powiedz Aaronowi i jego synom:  
Tak oto macie błogosławić Izraelitom. 
 
Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi  
i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze 
swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje  
i niech cię obdarzy pokojem”. 
 
Tak będą wzywać imienia mojego  
nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił». 

Bóg miłosierny niech nam błogosławi. 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;  
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę,  
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech się narody cieszą i weselą,  
bo rządzisz ludami sprawiedliwie  
i kierujesz narodami na ziemi. 
Niech nam Bóg błogosławi,  
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. 

 

 

Papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju dokończenie ze str. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  – LITURGIA SŁOWA 

Obchodzimy dziś  
święto Maryi, Tej, która 
wydała na świat Syna 
Bożego. Dzisiejsze 
pierwsze czytanie opisuje 
formułę kapłańskiego 
błogosławieństwa,  
które niesie obietnicę 
pomyślności zapewnienie 
o przyjaźni i łaskawości 
Boga oraz daru Jego 
pokoju.  
 

Psalm responsoryjny  
jest nawiązaniem  
do pierwszego czytania  
i mówi o sile Bożego 
błogosławieństwa.  
 

Drugie czytanie  
ukazuje fakt, że wraz 
 z narodzeniem Jezusa 
Chrystusa przywrócone 
nam zostało dziecięctwo 
Boże.  
 

Ewangelia dzisiejsza zaś 
skupia się na pasterzach, 
którzy przyszli zobaczyć 
nowo narodzonego 
Jezusa i odeszli, wielbiąc 
Boga.  
Wpatrując się dziś 
w postać Maryi, 
odpowiedzmy na Jej 
zaproszenie do kroczenia 
każdego dnia  
za Jezusem, oddawania 
Mu chwały. Przed nami 
Nowy Rok, na progu 
którego wielu z nas 
podejmuje różne 
postanowienia.  
Niech jednym z nich 
będzie coraz głębsze 
uwielbienie Tego, bez 
którego nasze życie nie 
miałoby sensu.  
Niech w tym wszystkim 
poprzez kolejne dni 
rozpoczętego dziś roku 
pomaga nam Matka 
Najświętsza, doskonały 
wzór rozważania  
i wcielania w życie 
Bożego słowa.             

– ks. Mariusz 

3. Po trzech latach przyszedł czas na postawienie sobie pytań, uczenie się, wzrastanie  

i pozwolenie, byśmy zostali przemienieni jako pojedyncze osoby i jako wspólnota; czas 

uprzywilejowany, by przygotować się na „dzień Pański”. Już kilkakrotnie mówiłem, że  

z wydarzeń kryzysowych nigdy nie wychodzi się takimi samymi: wychodzi się z nich 

lepszymi lub gorszymi. Dziś jesteśmy wezwani do postawienia sobie pytań: czego 

nauczyliśmy się z tej sytuacji pandemicznej? Jakie nowe drogi będziemy musieli obrać, aby 

porzucić pęta naszych starych przyzwyczajeń, by być lepiej przygotowanymi, by odważyć 

się na to, co nowe? Jakie znaki życia i nadziei możemy przyjąć, by ruszyć naprzód i starać 

się uczynić nasz świat lepszym? Z pewnością, przekonawszy się namacalnie o kruchości, 

która charakteryzuje rzeczywistość ludzką i naszą osobistą egzystencję, możemy 

powiedzieć, że największą lekcją, jaką przekazuje nam Covid-19, jest świadomość, że 

wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem, że naszym największym, choć również najbardziej 

kruchym skarbem jest ludzkie braterstwo, oparte na naszym wspólnym Bożym dziecięctwie, 

oraz że nikt nie może ocalić się sam. Dlatego pilne jest, by wspólnie poszukiwać i promować 

wartości uniwersalne, które wyznaczają drogę tego ludzkiego braterstwa. Nauczyliśmy się 

również, że ufność pokładana w postępie, technologii i skutkach globalizacji, nie tylko była 

przesadna, lecz przerodziła się w indywidualistyczne i bałwochwalcze upojenie, osłabiając 

upragnioną gwarancję sprawiedliwości, zgody i pokoju. Bardzo często w naszym świecie, 

który biegnie, powszechne problemy związane z brakiem równowagi, niesprawiedliwością, 

ubóstwem i marginalizacją, podsycają niepokoje i konflikty, i rodzą przemoc, a nawet 

wojny.  

Podczas gdy z jednej strony pandemia to wszystko ujawniła, to z drugiej strony 

mogliśmy dokonać pozytywnych odkryć: dobroczynny powrót do pokory; zmniejszenie 

niektórych konsumpcyjnych roszczeń; odnowione poczucie solidarności, które zachęca nas 

do wyjścia z naszego egoizmu, aby otworzyć się na cierpienie innych i ich potrzeby; jak 

również zaangażowanie, w niektórych przypadkach prawdziwie heroiczne, wielu osób, które 

poświęciły się, aby wszyscy mogli jak najlepiej przezwyciężyć dramat sytuacji kryzysowej. 

Z tego doświadczenia zrodziła się silniejsza świadomość, która zaprasza wszystkich, ludy  

i narody, do ponownego postawienia w centrum słowa „razem”. Istotnie, to właśnie razem, 

w braterstwie i solidarności budujemy pokój, zapewniamy sprawiedliwość i przechodzimy 

przez najbardziej bolesne wydarzenia. Najskuteczniejsze bowiem reakcje na pandemię to te, 

w których grupy społeczne, instytucje publiczne i prywatne oraz organizacje 

międzynarodowe zjednoczyły się, aby sprostać wyzwaniu, odkładając na bok prywatne 

interesy. Tylko pokój, który rodzi się z braterskiej i bezinteresownej miłości, może pomóc 

nam przezwyciężyć kryzysy osobiste, społeczne i globalne. 



 

 Czytanie drugie 
Ga 4, 4-7 
 
Bracia: 
Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, 
zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem,  
aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli 
otrzymać przybrane synostwo. 
 
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc 
naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!»  
A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.  
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. 

Ewangelia  
Łk 2, 16-21 
 
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa 
oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli,  
co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 
zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. 
 
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je  
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga  
za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem 
powiedziane. 
 
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię 
Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

4. W tym samym czasie, w chwili, gdy odważyliśmy się 

mieć nadzieję, że najgorsze z nocy pandemii Covid-19 

zostało zażegnane, na ludzkość spadła nowa, straszliwa 

katastrofa. Staliśmy się świadkami nadejścia kolejnej plagi: 

kolejnej wojny, częściowo porównywalnej do Covid-19, ale 

jednak sterowanej przez karygodne ludzkie decyzje. Wojna 

na Ukrainie pochłania niewinne ofiary i szerzy niepewność, 

nie tylko wśród osób bezpośrednio nią dotkniętych, ale  

w sposób rozpowszechniony i nieoszczędzający nikogo, 

nawet wśród tych, których, w odległości tysięcy kilometrów 

dotykają jej skutki uboczne — wystarczy pomyśleć  

o problemach ze zbożem oraz o cenach paliwa. Z pewnością 

nie jest to epoka post-covidova, na jaką liczyliśmy lub 

której się spodziewaliśmy. Ta wojna, wraz ze wszystkimi 

innymi konfliktami na całym świecie, stanowi bowiem 

klęskę całej ludzkości, a nie tylko stron bezpośrednio w nią 

zaangażowanych. O ile na Covid-19 znaleziono 

szczepionkę, o tyle na wojnę nie znaleziono jeszcze 

odpowiednich rozwiązań. Z pewnością wirus wojny jest 

trudniejszy do pokonania niż te, które dotykają ludzkiego 

organizmu, ponieważ nie pochodzi z zewnątrz, ale  

z wnętrza ludzkiego serca, zepsutego przez grzech (por. 

Ewangelia św. Marka 7, 17-23). 
 

5. Czego się zatem od nas wymaga? Przede wszystkim 

przyzwolenia, aby nasze serca zostały przemienione przez 

przeżytą wyjątkową sytuację, czyli zgody na to, aby poprzez 

ten moment historyczny Bóg przemienił nasze zwyczajowe 

kryteria interpretacji świata i rzeczywistości. Nie możemy 

już myśleć tylko o zachowaniu jedynie naszych osobistych 

czy narodowych interesów, ale musimy myśleć o sobie  

w perspektywie dobra wspólnego, w wymiarze 

wspólnotowym, czyli jako „my”, otwarci na powszechne 

braterstwo. Nie możemy dążyć jedynie do chronienia 

samych siebie, ale nadszedł czas, abyśmy wszyscy 

zaangażowali się w uzdrowienie naszego społeczeństwa  

i naszej planety, tworząc podstawy bardziej sprawiedliwego 

i pokojowego świata, poważnie zaangażowanego w dążenie 

do dobra, które byłoby naprawdę wspólne. Aby to uczynić  

i żyć lepiej po nadzwyczajnej sytuacji Covid-19, nie można 

ignorować podstawowego faktu: wiele kryzysów 

moralnych, społecznych, politycznych i gospodarczych, 

których doświadczamy, jest ze sobą powiązanych, a to, na 

co patrzymy jako na pojedyncze problemy, jest  

w rzeczywistości jedną przyczyną lub konsekwencją 

innych. Jesteśmy zatem wezwani do tego, aby z 

odpowiedzialnością i współczuciem sprostać wyzwaniom 

naszego świata. Musimy powrócić do kwestii zapewnienia 

zdrowia publicznego dla wszystkich; promować działania 

pokojowe w celu zakończenia konfliktów i wojen, które 

nadal generują ofiary i ubóstwo; zgodnie zadbać o nasz 

wspólny dom i wdrożyć jasne i skuteczne środki w celu 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym; walczyć  

z wirusem nierówności i zapewnić pożywienie oraz godną 

pracę dla wszystkich, wspierając tych, którzy nie mają 

nawet płacy minimalnej i znajdują się w bardzo trudnej 

sytuacji. Rani nas skandal głodujących narodów. Musimy 

rozwijać, za pomocą odpowiedniej polityki, przyjmowanie  

i integrację, zwłaszcza w stosunku do migrantów i tych, 

którzy żyją jako odrzuceni w naszych społeczeństwach. 

Tylko poświęcając się w tych sytuacjach, z altruistycznym 

pragnieniem inspirowanym nieskończoną i miłosierną 

miłością Boga, będziemy mogli zbudować nowy świat  

i pomóc w budowaniu Królestwa Bożego, które jest 

królestwem miłości, sprawiedliwości i pokoju. 

Dzieląc się tymi refleksjami, życzę, abyśmy w nowym 

roku mogli podążać razem, czyniąc skarbem to, czego 

historia może nas nauczyć. Składam najlepsze życzenia 

przywódcom państw i rządów, odpowiedzialnym  

za organizacje międzynarodowe, zwierzchnikom różnych 

religii. Wszystkim mężczyznom i kobietom dobrej woli, 

życzę budowania dzień po dniu, jako rzemieślnikom 

pokoju, dobrego roku! Niech Maryja Niepokalana, Matka 

Jezusa i Królowa Pokoju, wstawia się za nami i za całym 

światem. 

Franciszek 

Watykan, 8 grudnia 2022 r.   

UROCZYSTOŚĆ ŚWIETEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – LITURGIA 

SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia 2023 r. 

 

1. W piątek obchodzić będziemy uroczystość Objawienia Pańskiego. W naszym 

kościele Msze św. odprawimy w porządku niedzielnym. Tego dnia ze względu  

na uroczystość nie obowiązuje nas post piątkowy. 

2. W przyszłą niedzielę 8 stycznia obchodzić będziemy święto Chrztu Pańskiego. 

3. Jutro rozpoczniemy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Kolędę rozpoczynać 

będziemy od 16.30. W pierwszym tygodniu harmonogram będzie następujący: 

- poniedziałek 2 stycznia, ul. Wiktorska, Miodowa, Wesoła, Owsiana, Zielona, 

Pedagogiczna, Otrębuska, Akacjowa, Jesionowa; 

- wtorek 3 stycznia, ul. Mazowiecka, Helenowska, Nowoprojektowana, 

Piastowska, Parzniewska, Polna, Niecała, Figowa, Orla, Wiosenna, Fabryczna, 

Gardenii, Graniczna, Gdańska, Komorowska, Peronowa, Rodzinna; 

- środa 4 stycznia, ul. Partyzantów, Kubusia Puchatka, Leśnej Polany, Poprzeczna, 

Krucza, Piaskowa, Brzozowa, Prusa, Paszkowskiego, Borkowa, Konopnickiej; 

- czwartek 5 stycznia, ul. Orzeszkowej, Piastowa, Raszyńska, Lilpopa, Słowiańska, 

Kępińska; 

- sobota 7 stycznia, ul. Leśna, Przeskok, Radomska, Okopowa, Rawska, Wiewiórek, 

Środkowa, Żwirowa, Kielecka, Kościuszki domki, Kościuszki 1A, 1B, 1C, 1E, 1F.  

 

ZAPROSZENIE NA KONCERT W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  

 
 

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

 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+ Helena Tomasik  

+ Feliks Jodłowski 

 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Floriana 

ul. Biskupicka 2  

05-840 Brwinów 

http://swflorian.home.pl/ 

tel. 22 729 61 44 

(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 i II grupy we wtorki,  

– 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 


