FLORIANUS
Tygodnik parafii św. Floriana w Brwinowie nr. 4 rok I
01. 11. 2020 r.
Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ap 7,2-4.9-14 (Wielki tłum zbawionych)
Psalm responsoryjny: Ps 24,1-6
Drugie czytanie: 1 J 3,1-3 (Ujrzymy Boga takim, jaki jest)
Ewangelia: Mt 5,1-12a (Osiem błogosławieństw)

DEKRET
PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ
NA LISTOPADOWE ŚWIĘTA
„W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 odpusty
zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, dostosowując warunki do
sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym” – to zdanie znajduje się w
wydanym z okazji listopadowych świąt dekrecie Penitencjarii Apostolskiej. Odpust zupełny
dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach,
przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada.
Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie
oddzielone. W dalszej kolejności dekret Penitencjarii Apostolskiej mówi, że odpust zupełny
z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą
kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony
nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich
Świętych, ale także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić
domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii,
aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust
zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym
odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków
uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz
modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi
pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład Laudesów lub Nieszporów z Oficjum za
zmarłych, koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle
zmarłym przez wiernych. W celu ułatwienia uzyskania łaski Bożej poprzez posługę
duszpasterską Penitencjaria Apostolska prosi wszystkich kapłanów uprawnionych,
aby z hojnością poświęcili czas na celebrację sakramentu pojednania oraz udzielanie
Komunii chorym.
/Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan/
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Duszpasterze:
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Wikariusze:
ks. Mariusz Białęcki
ks. Dariusz Drozdek
ks. Wojciech Koszutski
Pomoc duszpasterska:
Ks. Marian Wnuk

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek -piątek
godz. 9.00 - 10.00
16.30 – 17.30
sobota
9.00 – 10.00
DYŻURY KSIĘŻY
Poniedziałek: ks. Mariusz
Wtorek: ks. Proboszcz
Środa: ks. Mariusz
Czwartek: ks. Dariusz
Piątek: ks. Wojciech

Msze św.
Niedziela
7.00, 9.00, 10.30, 11.45,
13.00,
14.30(w rycie łacińskim),
18.00
Dni powszednie
7.00, 8,00, 18.00

Nabożeństwa stałe:
Nowenna do MB
Nieustającej Pomocy
w środy o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia
Bożego w piątki po Mszy
św. wieczornej
I piątki miesiąca Adoracja
Najśw. Sakramentu po
Mszy Św. wieczornej
I Sobota miesiąca
o godz. 8:00 Msza Św.
wynagradzająca ku czci
Niepokalanego Serca NMP

Odwiedziny chorych
I piątek miesiąca
lub
I sobota miesiąca

Chrzest św.
w II i IV niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 13.00

MATKI W MODLITWIE W
BRWINOWIE
„Dajcie mi modlące się matki, a uratuję
świat „
św. Augustyn
W naszej parafii
od 2015 działa
wspólnota Matki
w
Modlitwie.
Spotkania
odbywają się raz
w
tygodniu
w domach i mają
formę modlitwy
wspólnotowej.
Obecnie działają
dwie wspólnoty,
naszym opiekunem jest ks. Mariusz Białęcki. Ruch
Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w
1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams,
obecnie 76-letnia matka i babcia, która wobec wielkich
zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do
szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki
powierzają
swoje
dzieci
i wnuki Jezusowi. Obecnie Matki w Modlitwie działają
w ponad 100 krajach świata. Zasadą ruchu jest
niekorzystanie z reklamy czy promocji. Jego
upowszechnienie odbywa się drogą osobistych
kontaktów i świadectwa matek. Duchowość ruchu
charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota
i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi. Grupy
modlitewne składają się zwykle z kilku - kilkunastu
kobiet - matek fizycznych i duchowych, kobiet
zamężnych i samotnych, młodych i starszych, kobiet
świeckich i konsekrowanych, które spotykają się raz
w tygodniu w domach, kościołach lub kaplicach.
Podczas spotkania matki – korzystając z modlitewnika –
zawsze modlą się: do Ducha Świętego o prowadzenie
spotkania, o ochronę przed złem, o przebaczenie,
jedność serc i ducha. Na koniec powierzają swoje
dzieci, wnuki, dzieci chrzestne oraz dzieci adoptowane
duchowo
Jezusowi,
wkładając do
koszyka
umieszczonego u stóp Krzyża, a symbolizującego
dłonie Jezusa - imiona dzieci zapisane na białych
kółkach papieru . Kółko – bez początku i końca –
symbolizuje miłość do dzieci, która nigdy się nie kończy
i trwa także wtedy, gdy dzieci żyją inaczej niż byśmy
tego pragnęli. Ten gest – powtarzany na każdym
spotkaniu – symbolizuje całkowite oddanie dzieci opiece
Bożej. Spotkania wieńczy modlitwa za ojców dzieci oraz
w
intencjach
powierzonych
grupie.
W grupach obowiązuje zasada poufności i nie
udzielania rad. Matki w Modlitwie są otwarte dla
wszystkich kobiet – matek biologicznych i duchowych.
Zachęcamy szczególnie do duchowej adopcji kapłanów
i sióstr zakonnych. Struktura organizacyjna ruchu jest

bardzo prosta. Jego podstawą są grupy modlitewne
matek działające w danym kraju. W krajach, gdzie ruch
jest szerzej rozwinięty działają koordynatorki krajowe,
a pomagają im zwykle koordynatorki regionalne. Co
dwa lata odbywają się międzynarodowe konferencje
koordynatorek krajowych. W Polsce Matki w Modlitwie
pojawiły się w 2002 roku. Dynamiczny rozwój ruchu
datuje się od roku 2009 i w Archidiecezji Białostockiej.
Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita
Białostocki mianował ks. dr. Mirosława Korsaka
asystentem kościelnym ruchu. Koordynatorką krajową
MwM w Polsce od 2010 roku jest Lucyna Dec
z Białegostoku. W listopadzie 2012 roku – po
rekomendacji Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego
(delegata Komisji Episkopatu Polski ds. ruchów
i stowarzyszeń katolickich) – Matki w Modlitwie zostały
przyjęte do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.
Obecnie w Polsce działa ponad 100 grup MwM w 22
diecezjach i archidiecezjach. Zachęcamy matki naszej
parafii do tworzenia wspólnot. Jedna grupa modlitewna
powinna liczyć od 2 do 8 osób. Książeczki modlitw i inne
materiały można otrzymać od: Lucyna Dec
(krajowa
koordynatorka
MwM,
Białystok)
e-mail:Poland@mothersprayers.org
tel. kom. 695 736 805
/Małgorzata Szmyt/

Refleksja na
Uroczystość
Wszystkich
Świętych
Niebo jest pełne świętych.
Niebo jest pełne nie tylko tych znanych, ale także
tych cichych ludzi, którzy stali się święci i dawniej
i dzisiaj wśród nas. Ale my wciąż jesteśmy w
drodze i też chcemy być święci, bo święty to
szczęśliwy. A szczęśliwy to człowiek, który
realizację swoich aspiracji, planów, pragnień
uzgadnia z Bogiem, szukając we wszystkim Jego
woli. Panie Jezu uczyń i mnie człowiekiem
szczęśliwym, błogosławionym, człowiekiem
świętym
/ks. Marian Wnuk/

Tweet od Papieża
Ten kto kocha, ma pewność, że nie
zatraci się żaden z jego uczynków
spełnionych z miłości, żaden akt
miłości względem Boga, żadne
ofiarne zmęczenie, żadna bolesna
cierpliwość. To wszystko krąży w
świecie jako życiowa siła

Błogosławiony Zygmunt
Szczęsny Feliński (cz. II)
"Polakiem jestem i umrę Polakiem!
Tego chce boskie i chce ludzkie prawo!"
Tak mówił biskup! Szedł ojczyzny szlakiem,
drogą Kalwarii przez się miłowaną!
Choćby z niechęcią przyjęli rodacy,
chociażbym stał się swoich nieszczęść
sprawcą,
tam będą zawsze, gdzie będą Polacy,
nie zegnę karku przed carem - oprawcą!
"Non possumus": rzekł w liście carowi...
Kajdany za to dano biskupowi!

Dwadzieścia lat na ziemi obcej, groźnej
gdzie nawet chmury nie mają nadziei
żył nad brzegami Wołgi rzeki mroźnej,
trwał lat dwadzieścia, na nieludzkiej ziemi!
Marzył, by stanąć u ojczyzny granic,
cały lud polski powitać jak braci...
Modlił się biskup, modlił z aniołami
za to co zyskał i o to co stracił
Błogosławieni ci, którzy się smucą,
albowiem oni do ojczyzny wrócą...
Boże Jedyny, Ty prowadzisz serce,
gdzie nawet umysł obawia się marzyć,
ku nam wyciągasz poranione ręce,
kto Twych ran dzisiaj dotknąć się odważy?
Choćby śnieżyce szlaki wybieliły
choćby dom matki pustką się zaśnieżył,
kto za Tobą pójdzie - ten odzyska siły,
nigdy nie zbłądzi ten, kto w Ciebie wierzy!
Biskup Feliński trwał w cudzie oddania,
biskup Feliński powrócił z zesłania!.

We wsi Dźwiniaczce zamieszkał, jak kleryk,
nie chciał dusz liczyć, nie chciał być ciężarem,
tylko lud prosty mówił: - On jest szczery,
bo on święty jest, on ma w sobie wiarę...
Liście spadły, już zakwitły głogi,
ostatni bocian do wędrówki gotów,
ze Szczęsnym patrzał swej dalekiej drogi,
tej ostatecznej, skąd nie ma powrotu!
Błogosławieni umarli wśród cierni,
błogosławieni cisi - nieśmiertelni!
Wrzesień obsypał złocistym dywanem,
aleje w parkach, Wawel, Sukiennice,
palą się palce złotem obsypane,
rynek jesienny, jesienne ulice.
Za mężem wielkim szedł kondukt powoli,
za Szczęsnym poszedł ten, kto go ukochał.
Już go nie dręczy i już go nie boli,
ten naród płochy, co za trumną szlocha...
Odszedł... i więcej przestrogi nie powie
zmarł Zygmunt Szczęsny Feliński w Krakowie!

Odszedł, zostawił: "non possumus" braciom,
by pamiętali także swoje winy!
Aby Polak wiedział, aby nie tracił,
Swej Matki polskiej - Maryjnej Rodziny!
Rzekł: - Nie przeklinaj, choćby cię przeklęli
choć klątwy rzuca car i ludzie podli
choćby w kajdany samego cię wzieli,
choćbyś wolności Polski nie wymodlił!
Pamiętaj, Bóg czuwa i nie zostawi
Ojczyzny naszej... Ojczyznę nam zbawi!

/Lusia Ogińska/
www.lusiaoginska

Ogłoszenia
duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Wszystkich
Świętych. Z powodu trwającej
pandemii koronawirusa, w tym roku
nie będzie Mszy Św. na cmentarzu.
2. W poniedziałek 2 listopada
obchodzimy Dzień Zaduszny. Msze
Św. w naszym kościele o godz. 7:00, 8:00,
10:00 , 18:00 i 19:00 w rycie łacińskim.
3. Przyjmujemy na wypominki za bliskich
naszych zmarłych, za których będziemy się
modlili w listopadzie przed mszą świętą
wieczorną. Przy wyjściu z kościoła na
stoliczku znajdują się kartki wypominkowe,
na których możemy wypisywać imiona
naszych bliskich zmarłych. Wypominki
możemy składać w zakrystii lub kancelarii
parafialnej.
4. W tym tygodniu wypada I piątek
miesiąca. Zapraszamy na spowiedź od
godz. 17:30.
5. 7 listopada z racji I soboty miesiąca,
zapraszamy o godz. 8:00 na Mszę Św.
Wynagradzającą ku czci Niepokalanego
Serca NMP.
6. Zgodnie z dekretem Penitencjarnii
Apostolskiej w tym roku z racji pandemii
odpust zupełny za zmarłych możemy
uzyskać przez cały miesiąc listopad.
7. Parafia nasza przystąpiła do
ogólnopolskiej modlitwy "Różaniec do
granic nieba". Zapraszamy od 1 do 8
listopada na różaniec, który odmawiać
będziemy po Mszy Św. wieczornej.
8. W zakrystii jest do nabycia prasa
katolicka. Na stoliczku za ławkami wyłożony
jest nowy numer naszego tygodnika
parafialnego "Florianus".

W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty parafialnej
odeszli:
+ Jan Krzysztof Nagórka
+ s. Władysława Sabina Maliszewska RM,
+ Jerzy Karaszewski, + Robert Górzyński,
+ Urszula Teresa Zalewska

Redakcja: ks. Mariusz Białęcki
Korekta: ks. Dariusz Drozdek

Z Kalendarza Liturgicznego:
Św. Karol Boromeusz
Choć pochodził z arystokratycznego
rodu Boromeo w Lombardii i bardzo
szybko dorobił się wysokich godności
kościelnych - żył skromnie, dzieląc
się majątkiem z najuboższymi.
Zapracowany aktywista,
dzięki
któremu udało się dokończyć sobór trydencki.
4 listopada wspominamy w liturgii św. Karola
Boromeusza. Karol urodził się na zamku Arona
3 października 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu,
spokrewnionego z rodem Medici. Od dzieciństwa
przeznaczony był do stanu duchownego, więc bardzo
szybko
został
włączony
w przygotowanie
do kapłaństwa. Posyłany na studia zdobył gruntowne
wykształcenie
na najlepszych
renesansowych
uniwersytetach. Gdy jego wuj został papieżem Piusem
IV- ściągnął go do siebie do Rzymu jeszcze
przed święceniami kapłańskimi, uczynił kardynałem
i najbardziej zaufanym współpracownikiem. Mianował
go również arcybiskupem Mediolanu, choć z uwagi
na obowiązki w Państwie Kościelnym Karol nie mógł
mieszkać w swojej diecezji. Mimo wysokiego
pochodzenia i zawrotnej kariery – był człowiekiem
skromnym, uczciwym, nie łasym na urzędy i godności.
Przy doborze współpracowników i nadawaniu godności
kościelnych przede wszystkim zwracał uwagę
na charakter kandydata i jego przydatność do danej
posługi. Tępienie karierowiczostwa szybko przysporzyło
mu wrogów, gdy więc jego wuj – papież umarł, Karol
musiał szybko opuścić Rzym. Dla przeprowadzenia
koniecznych reform i uchwał Soboru Trydenckiego
(1545-1563) zwołał aż 13 synodów diecezjalnych
i 5 prowincjalnych. Dla umożliwienia ubogiej młodzieży
studiów wyższych założył przy uniwersytecie w Pawii
osobne kolegium. Kiedy za jego pasterzowania
wybuchła w Mediolanie kilka razy epidemia, kardynał
Karol nakazał otworzyć wszystkie spichlerze i rozdać
żywność ubogim. Podczas zarazy w 1576 r. niósł
pomoc chorym, karmiąc nawet 60-70 tysięcy osób
dziennie; zaopatrywał umierających; oddał cierpiącym
wszystko, nawet własne łóżko. W czasie zarazy ospy,
która pochłonęła ponad 18 tysięcy ofiar, zarządził
procesję pokutną, którą prowadził idąc ulicami
Mediolanu boso. W 1572 r. na konklawe był poważnym
kandydatem na papieża. Zmarł w Mediolanie 3 listopada
1584 r. zarażony febrą w czasie odprawiania własnych
rekolekcji. Pozostawił po sobie duży dorobek pisarski.
Beatyfikowany w 1602 r., kanonizowany przez Pawła V
w 1610 r. Jego relikwie spoczywają w krypcie katedry
mediolańskiej.
/stacja7.pl/
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