
TWEET OD PAPIEŻA 

W tych godzinach polecajmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny  

Papieża emeryta  Benedykta XVI.  

Zjednoczmy się wszyscy razem, jednym sercem i jedną duszą,  

w dziękczynieniu za dar tego wiernego sługi Ewangelii i Kościoła. 

 

 

 
 

PROSTY I SKROMNY 

PRACOWNIK WINNICY 

PAŃSKIEJ 

 

 

31 grudnia 2022 roku o godz. 9.34 odszedł do Domu Ojca papież senior Benedykt XVI.  

Papież senior zmarł w klasztorze „Mater Ecclesiae” w Watykanie, gdzie mieszkał od czasu swojej niespodziewanej 

abdykacji w 2013 roku. Jako bezpośredni następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez 

osiem lat. Papież senior zmarł w wieku 95 lat. Benedykt XVI był 265. papieżem Kościoła katolickiego i pierwszym 

Niemcem na tym urzędzie od czasów Wiktora II (1055-57). Przed wyborem na następcę św. Piotra w latach 1983–

2005 pełniąc jeden z najwyższych urzędów watykańskich prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Ratzinger 

był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II. Przybrał imię Benedykta nawiązując do „papieża pokoju” 

Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, św. Benedykta z Nursji, żyjącego  

na przełomie V i VI wieku. 

 

 

 
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 

 

Florianus

papers 

nr 2 (99) rok IV 

08.01.2023 r. 

TYGODNIK PARAFII ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE 



 

Komentarz  
do Ewangelii 

Czytanie pierwsze   
Iz 42, 1-4. 6-7 

Psalm  
Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b  
i 9b-10 

 

To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie. Niedziela Chrztu Pańskiego 
kończy okres Bożego Narodzenia  
w liturgii, ale do święta Ofiarowania 
Pańskiego możemy śpiewać kolędy 
 i nie powinniśmy ustawać w drodze 
prowadzącej do Boga. W rozwoju 
duchowym niezbędna jest otwartość  
na Słowo Boże.  Przez sakrament chrztu 
zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła 
i otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, ale 
bez zasłuchania w Boże Słowo możemy 
łatwo zejść z właściwej drogi. Św. Paweł 
wskazuje, gdzie jest źródło prawdy  
i nieskończonego dobra: „Dlatego że Bóg 
był z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i 
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła”. Pamiętajmy, że też 
jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi... 

– ks. Wojciech 

To mówi Pan: 
 
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany 
mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że 
duch mój na Nim spoczął; on przyniesie 
narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił 
głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. 
Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo 
tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie 
Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż 
utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia 
wyczekują wyspy. 
 
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za 
rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię 
przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, 
abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś 
z  zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, 
co mieszkają w ciemności». 

Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Oddajcie Panu, synowie Boży,  
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego 
potęgę.  
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia,  
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie 
Pana. 

Ponad wodami głos Pański, Pan ponad 
wód bezmiarem! Głos Pana potężny, 
głos Pana pełen dostojeństwa. 

Zagrzmiał Bóg majestatu: a w Jego 
świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»  
Pan zasiadł nad potopem,  
Pan jako Król zasiada na wieki. 

 

 

DUCHOWY TESTAMENT  

BENEDYKTA XVI 
 

Papież senior Benedykt XVI napisał swój duchowy 

testament 29 sierpnia 2006 roku. Przebija z niego  

wielkie dziękczynienie w stosunku do samego Boga, 

rodziców, rodzeństwa, rodaków, wszystkich spotkanych ludzi oraz całego 

Kościoła. Joseph Ratzinger prosi o modlitwę, aby Pan, mimo wszystkich jego 

grzechów i niedoskonałości, przyjął go do wiecznego mieszkania. 

Benedykt XVI – Mój testament duchowy 

Jeśli o tak późnej porze mojego życia spoglądam wstecz na dziesiątki lat, które 

przeżyłem, to najpierw widzę, jak wiele mam powodów do dziękczynienia. Przede 

wszystkim dziękuję samemu Bogu, dawcy wszelkiego dobrego daru, który dał mi 

życie i prowadził mnie przez różne chwile zamętu; zawsze podnosił mnie, gdy 

zaczynałem się potykać i zawsze na nowo dawał mi światło swego oblicza.  

Z perspektywy czasu widzę i rozumiem, że nawet ciemne i męczące odcinki tej 

drogi służyły mojemu zbawieniu i że to w nich On mnie dobrze prowadził. 

Dziękuję moim rodzicom, którzy dali mi życie w trudnym czasie i którzy kosztem 

wielkich wyrzeczeń, swoją miłością przygotowali dla mnie wspaniały dom, który 

jak jasne światło rozświetla wszystkie moje dni do dziś. Jasna wiara mojego ojca 

nauczyła nas, dzieci, wierzyć i jako drogowskaz stała zawsze mocno pośród 

wszystkich moich osiągnięć naukowych; głębokie oddanie i wielka dobroć mojej 

matki są dziedzictwem, za które nie mogę jej wystarczająco podziękować. Moja 

siostra przez dziesiątki lat pomagała mi bezinteresownie i z czułą troską; mój brat 

jasnością swoich sądów, energiczną 

stanowczością i pogodą ducha zawsze 

torował mi drogę; bez tego ciągłego 

poprzedzania i towarzyszenia mi nie 

mógłbym znaleźć właściwej drogi. 

Z serca dziękuję Bogu za wielu 

przyjaciół, mężczyzn i kobiet, których 

zawsze stawiał u mojego boku; za 

współpracowników na wszystkich 

etapach mojej drogi; za nauczycieli  

i uczniów, których mi dał.  

Z wdzięcznością powierzam ich 

wszystkich Jego dobroci. I chcę 

podziękować Panu za moją piękną 

ojczyznę w Bawarskich Prealpach,  

w której zawsze widziałem,  

jak prześwituje blask samego 

Stwórcy. Dziękuję ludziom mojej 

ojczyzny, ponieważ w nich na nowo 

doświadczyłem piękna wiary.  

Modlę się, aby nasza ziemia pozostała 

ziemią wiary i błagam was, drodzy 

rodacy: nie dajcie się odwrócić  

od wiary. I wreszcie dziękuję Bogu  

za całe piękno, którego mogłem 

doświadczyć na wszystkich etapach 

mojej drogi, ale szczególnie  

w Rzymie i we Włoszech, które stały 

się moją drugą ojczyzną. 

Wszystkich, których w jakikolwiek 

sposób skrzywdziłem, z serca proszę  

o przebaczenie. 

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – LITURGIA SŁOWA 



 

 Czytanie drugie 
Dz 10, 34-38 
 
 
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, 
przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg 
naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły 
jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe 
słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. 
On to jest Panem wszystkich. 
 
Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei,  
po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił duchem Świętym i mocą.  
Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc  
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła». 

Ewangelia  
Mt 3, 13-17 
 
 
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć  
od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:  
«To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz  
do mnie?» 
 
Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam 
wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 
 
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. 
A  oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego 
zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego.  
A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany,  
w którym mam upodobanie». 

   
 
 
 

 

To, co powiedziałem wcześniej  

do moich rodaków, mówię teraz  

do wszystkich w Kościele 

powierzonych mojej służbie: trwajcie 

mocno w wierze! Nie dajcie się zwieść! 

Często wydaje się, że nauka - z jednej 

strony nauki przyrodnicze, a z drugiej 

badania historyczne (zwłaszcza 

egzegeza Pisma Świętego) - są w stanie 

zaoferować niepodważalne wyniki 

sprzeczne z wiarą katolicką. Przeżyłem 

od dawna przemiany nauk 

przyrodniczych i mogłem zobaczyć,  

jak przeciwnie, zniknęły pozorne 

pewniki przeciw wierze, okazując się 

nie nauką, lecz interpretacjami 

filozoficznymi tylko pozornie 

odnoszącymi się do nauki; tak jak z drugiej strony, to właśnie w dialogu  

z naukami przyrodniczymi również wiara nauczyła się lepiej rozumieć granicę 

zakresu swoich roszczeń, a więc swoją specyfikę. Już sześćdziesiąt lat 

towarzyszę drodze teologii, w szczególności nauk biblijnych, i wraz  

z następowaniem po sobie różnych pokoleń widziałem, jak upadają tezy, które 

wydawały się niewzruszone, okazując się jedynie hipotezami: pokolenie 

liberałów (Harnack, Jülicher itd.), pokolenie egzystencjalistów (Bultmann itd.), 

pokolenie marksistów. Widziałem i widzę, jak z plątaniny hipotez wyłaniała się 

i znów wyłania rozumność wiary. Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą  

i życiem - a Kościół, ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami, jest naprawdę 

Jego ciałem. 

Na koniec pokornie proszę: módlcie się za mnie, aby Pan, mimo wszystkich 

moich grzechów i niedoskonałości, przyjął mnie do wiecznego mieszkania. 

Do wszystkich powierzonych mi osób moje modlitwy płyną z całego serca, 

dzień po dniu. 

 

Metropolita Warszawski  

o Benedykcie XVI 
 

Benedykt XVI  był papieżem kontynuującym  

w sposób twórczy pontyfikat Jana Pawła II. Mieli 

jedno myślenie i jedno serce.  
Benedykt XVI kontynuował to, co uważał, że dla 

Kościoła i świata jest dobre. Wsłuchiwał się  

w modlitwie w głos Boga w swoim sumieniu. Chciał 

zaproponować światu i Kościołowi drogę, zachowując 

postawę Jezusową: jeśli chcesz chodź za mną. Jako 

papież pozostawił po sobie może nie tak wielką liczbę encyklik, jak inni, ale te cztery, które pozostawił są bardzo znaczące. 
Ten pontyfikat nie powinien tak łatwo przeminąć i niewątpliwie ludzie będą do niego wracać.  

Pierwszy raz spotkałem go 15 lat temu, kiedy przychodziłem do Warszawy z jego nominacji, a później, kiedy wręczał mi 

paliusz w 2007 roku. Wtedy spotkaliśmy się bliżej po raz pierwszy, następnie otrzymywałem z jego rąk nominację 

kardynalską w 2010 roku. Pamiętam jego słowa na pogrzebie Jana Pawła II, kiedy powiedział: wierzymy, że papież patrzy 

na nas z domu Ojca. Wierzę, że także Benedykt XVI patrzy na nas z domu Jego i naszego Ojca z nieba. 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – Niedziela Chrztu Pańskiego – 8 stycznia 2023 r. 

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu odbywać się będzie według następującego 

porządku: 

poniedziałek 9 stycznia: ul. Słoneczna, Górna, Ogrodowa, Myśliwska, 

Świerkowa, Kolejowa, Składowa, Moniuszki, Zacisze, Boczna, Krótka, 

Narutowicza; 

wtorek 10 stycznia: ul. Grodziska, Wiejska, Rynek, Turystyczna, 

Kusocińskiego, Batorego, Jagiellońska, Owocowa; 

środa 11 stycznia: ul. Wiśniowa, Bratnia, Wygonowa, Marynarzy, Żółwia, 

Aroniowa, Żwirki i Wigury, Michałowskiego, Głowackiego, Sienkiewicza; 

piątek 13 stycznia: ul. Mickiewicza, Słowackiego, Kotowice, Grudów, 

Sochaczewska 35, 35A; 

sobota 14 stycznia: ul. Biskupicka, Szkolna, Chopina. 

Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.30 i odwiedzamy tylko te rodziny, które w listopadzie  

i grudniu wyraziły chęć zaproszenia kapłana po kolędzie. 

 

Z poezji naszej parafianki 

Hostia 

O Słodyczy Nie Pojęta 

Boże Niezmierzony 

Zamknięty w okruchu chleba 

 

O Nieodgadniony 

Co na słowo 

Kaplana 

Schodzisz z Niebios 

By z niedoskonałą 

I niegodną duszą  

Grzesznika 

Połączyć się w Komunii 

 

Mizerny Opłatek 

Hostii Przenajświętszej 

Tak lekki i kruchy 

A takim promieniujesz 

Światłem i Miłością 

 

Padam na twarz 

Przed Tobą 

Przed Twym Blaskiem 

I Majestatem 

Ukrytym 

W Przenajświętszym Sakramencie 

O Niepojęty Skandalisto Miłosierdzia 

 

Bądź Uwielbiony i Wywyższony 

Na dnie Mojej Duszy 

 

Przemieniaj Moje Serce 

Swoim Przedwiecznym Blaskiem 

Bożą Miłością 

Boże Żywy Obecny 

W Naszych Sercach                                                – Magdalena Ćwiklińska 

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

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+ Marek Wiśniewski, + Anna Guzik 

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 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 


