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Błogosławiony Honorat Koźmiński
Wacław Koźmiński urodził się
Parafia Rzymskokatolicka
16 października 1829 r. w Białej
Podlaskiej, w rodzinie inteligenckiej, jako pod wezwaniem św. Floriana
ul. Biskupicka 2, Brwinów
drugi syn Stefana i Aleksandry z Kahlów.
http://swflorian.home.pl
23 kwietnia 1846 r. został aresztowany
Msze Święte w niedziele:
przez policję carską pod zarzutem udziału
7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 13.00, 18.00
w spisku i osadzony w X pawilonie
Msze Święte
w dni powszednie:
Cytadeli Warszawskiej. Wówczas ciężko
7.00, 8.00, 18.00
zachorował; powracając do zdrowia,
Nabożeństwa:
Adoracja Najświętszego Sakramentu
przemyślał dokładnie swoje życie
we wtorki w godz. 8.30–18.00
i nawrócił się. 8 grudnia 1848 r. wstąpił do oraz w I piątki miesiąca po wieczornej Mszy
Świętej
klasztoru kapucynów. Już 21 grudnia
Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
przyjął habit zakonny i otrzymał imię Honorat. Pierwszą profesję złożył w środy o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego
dokładnie rok później. Chociaż pragnął być bratem zakonnym,
w piątki po wieczornej Mszy Świętej
przełożeni polecili mu, aby przygotowywał się do kapłaństwa.
Kancelaria:
informacje na str. 4
Po ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie
27 listopada 1852 r. W 1861 roku, po kasacie zakonów przez władze carskie, o. Honorat został przewieziony
do Zakroczymia pod Warszawą. Pomimo trudnych warunków tworzył tam dalej grupy tercjarek.
Około 1889 r. zwrócił się do Stolicy Świętej o zatwierdzenie zgromadzeń bezhabitowych. W tym samym
roku uzyskał aprobatę. Dzięki temu powstało 26 stowarzyszeń tercjarskich, z których na przestrzeni lat
uformowały się liczne zgromadzenia zakonne. Ojciec Honorat stał się odnowicielem życia zakonnego
i twórcą jego nowej formy zbliżonej do dzisiejszych instytutów świeckich. Kierował tymi wspólnotami
przez konfesjonał i korespondencję, ponieważ rząd carski nie pozwoliłby na formowanie się nowych
zakonów, zaś w roku 1864 skasował zakon kapucynów, pozostawiając tylko klasztor w Zakroczymiu.
Do dziś istnieją trzy zgromadzenia honorackie habitowe: felicjanki - powołane we współpracy z bł. Marią
Angelą Zofią Truszkowską, serafitki i kapucynki oraz czternaście bezhabitowych, utajonych przed carskim
zaborcą. Wyczerpany pracą apostolską, zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 r. 16 października 1988 r.

TWEET OD PAPIEŻA

Jezus zna nasze zalety oraz nasze wady i jest zawsze jest gotowy zatroszczyć się o
nas, żeby uleczyć rany naszych błędów obfitością swojej łaski.
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Komentarz
do Ewangelii
W dzisiejszej Ewangelii możemy
wyodrębnić kilka pięknych myśli.
Pierwsza to świadomość mojej
wiary w Tego w Którego wierzę, ta
moja osobista relacja z Jezusem.
Druga myśl to zapieranie się siebie,
czyli pozbywanie z siebie
fałszywego ja i zdejmowanie
masek, tak aby ujrzeć swoje
prawdziwe oblicze. Trzecia myśl to
dźwiganie swojego krzyża, czyli
cała nasza codzienność, ,
zaakceptowanie swoich
niedoskonałości. I czwarta myśl to
wędrowanie z Jezusem bez
szukania innej drogi, bo tylko
droga z Nim jest
najbezpieczniejsza. Jezus dziś ciebie
i mnie pyta: „A wy za kogo Mnie
uważacie?” Co Mu więc zatem
odpowiemy?
ks. Mariusz

Czytanie pierwsze
Za 12, 10-11; 13, 1
Tak mówi Pan:

Psalm: Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

«Na dom Dawida i na mieszkańców
Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania.
Będą patrzeć na tego, którego przebili, i
boleć będą nad nim, jak się boleje nad
jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się
płacze nad pierworodnym.
W owym dniu będzie wielki płacz
w Jeruzalem, podobny do płaczu w HadadRimmon na równinie Megiddo.
W owym dniu wytryśnie źródło,
dostępne dla domu Dawida i dla
mieszkańców Jeruzalem, na obmycie
grzechu i zmazy».

Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, a usta
Cię wielbią radosnymi wargami.
Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

Mama w Afryce – za synem na koniec świata
Druga część czerwcowego listu Damiana Bartosiewicza, który przebywa na misjach w Senegalu jako osoba świecka,
wolontariusz organizacji Domy Serca (www.domyserca.pl). (skróty od red.)
W ostatnim czasie miałem tę niesamowitą przyjemność, że mogłem gościć
w Senegalu moją mamę, która przyleciała wraz z przyjaciółką. Bez
znajomości języka i wielkiego doświadczenia w podróżach, a jednak dały
radę i mam w sercu wielką wdzięczność za ten wyjątkowy czas. Mogłem
pokazać jej kulturę, kraj, przedstawić moich przyjaciół, oprowadzić po
dzielnicy, gdzie teraz toczy się moje życie, pokazać, że czuję się tu już jak
u siebie i również pozwiedzać i odpocząć. Wielka radość.
Najbardziej utkwiły mi w pamięci chwile, gdy odwiedziliśmy mojego
najlepszego przyjaciela Michaela i jego mamę – mogłem zobaczyć, jak
wita moją mamę kilkoma zdaniami, których nauczyłem go po polsku,
zobaczyć ich razem, na tej ziemi, nie do opisania. Wypić razem atayę,
pójść na mszę. Gotowaliśmy wspólnie w Domu Serca typowe tradycyjne
danie z sosem z orzechów arachidowych i robiliśmy wspólne zakupy na
targu, gdzie mama i jej przyjaciółka były urzeczone Maryamą, która
sprzedaje warzywa i dała nam w gratisie ostatnie pomidory. Na koniec się
wyściskały jak dobre przyjaciółki. Do tego na wyspie Goree ostatniego
dnia ich pobytu spotkaliśmy przypadkiem Antoinette, kobietę która śpiewa
zawsze na porannej mszy w naszej parafii, a która mnie kojarzyła
i niezwykle nas przyjęła i zaprosiła do swojego butiku, gdzie kupiliśmy
pamiątki, a ona nie dość, że dała nam normalną cenę (nie zdarła jak
z typowego tubaba) to jeszcze obdarowała za darmo magnesami i torbą.
Niezwykłe proste i małe gesty, które urzekają.
Nie sposób wspomnieć tu o wszystkim co się wydarzyło, ale dodam jeszcze na koniec, że każdy z naszych przyjaciół
mnie też zachwycił otwartością na moją mamę, tym jak chcieli ją dobrze przywitać, poznać, zobaczyć, jak chcieli
podkreślić, że jestem ich przyjacielem i zasypywali mnie komplementami. Mama z kolei nauczyła się kilku zdań i
przywitań w wolof i nieraz próbowała zagadywać ludzi na ulicy, ku ich wielkiej uciesze. Bezcenne. To też był czas
zobaczenia naszych przyjaciół w nowym świetle za co jestem wdzięczny.
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Czytanie drugie
Ga 3, 26-29
Bracia:

Ewangelia

Łk 9, 18-24

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich
z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi
– w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy
zostaliście ochrzczeni w Chrystusie,
przyoblekliście się w Chrystusa.
Nie ma już Żyda ani poganina,
nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego,
nie ma już mężczyzny ani kobiety,
wszyscy bowiem jesteście kimś jednym
w Chrystusie Jezusie.
Jeżeli zaś należycie do Chrystusa,
to jesteście też potomstwem Abrahama,
dziedzicami zgodnie z obietnicą.

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią,
że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony
przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity,
a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie
z mego powodu, ten je zachowa».

Czułem, że tworzymy wszyscy jedną, wielką rodzinę.
Robiliśmy też tradycyjne senegalskie napoje – bisab
(z liści hibiskusa) i bui (z owocu baobabu) z François,
który ugościł nas również z żoną w swoim mieszkaniu.
List ten zaczynałem w kuchni przy gotującym się sosie,
a kończę kilka dni później w Dziangandziaju, czyli
busie, który wiezie mnie do Domu Serca po pustyni w
Keur Guilaye, podczas której mogłem odpocząć, oddać
się modlitwie i przemyśleć to, co minęło. Mam nadzieję,
że dotrwaliście do końca, bo znów się rozpisałem, że
hej. Minęła już ponad połowa mojej misji, nawet nie

wiem kiedy, bo choć na początku czas wlókł się
niemiłosiernie z powodu różnorakich trudności
zagubionego wędrowcy z dalekiej Polski, tak teraz pędzi
nieubłaganie i czuję, że ani się obejrzę, a będę mógł Was
pozdrowić z naszej Ojczyzny. Dziękuję Wam pięknie za
wszystko, pamiętam w modlitwie i również o nią proszę,
bo choć opisuję Wam głównie to co mnie poruszyło, to
jak to w życiu, nie brakuje kryzysów i trudnych
momentów.
Ściskam mocno,
Wasz Damiano, Papa Niane, Damian

Tegoroczne Ołtarze przygotowane na procesję Bożego Ciała w naszej parafii
I Ołtarz przygotowali Strażacy OSP z Brwinowa

II Ołtarz przygotowały Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

OGŁOSZENIA parafialne XII niedziela zwykła– 19 czerwca 2022 r.
Parafia Rzymskokatolicka

1. Dziś w naszej wspólnocie parafialnej gościmy Księży Michalitów. Po
Mszach świętych zbierać będą dobrowolne ofiary na budowę kościoła w
Młochowie.
2. W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała poświęcimy wianki.
Tego dnia również przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
3. W piątek 24 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze
św. O godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Ze względu na uroczystość tego dnie nie
obowiązuje nas wstrzemięźliwość d pokarmów mięsnych.
4. W sobotę 25 czerwca wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Msze św.
o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Maciej Olszewski – Anna Sikora

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)

W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła:

ks. Wojciech Koszutski
(dyżur w piątki)
Pomoc duszpasterska:

+ Wanda Rypkowska

ks. Marian Wnuk

Kancelaria parafialna:
III Ołtarz przygotowała Wspólnota Młodych „Ławica”

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
IV Ołtarz przygotowała Wspólnota „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
Redakcja: ks. Mariusz Białęcki
Korekta: ks. Wojciech Koszutski
Nr konta bankowego parafii:

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

