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Z ks. kan. Maciejem Kurzawą, proboszczem parafii św. Floriana w Brwinowie,
rozmawiał wiosną redaktor Łukasz Krzysztofka z warszawskiej edycji
tygodnika „Niedziela”. Wywiad był publikowany w nr 19 (871) 8 maja 2022 r.
Łukasz Krzysztofka: Do brwinowskiego kościoła uroczyście wprowadzono
relikwie patrona parafii św. Floriana. Od kiedy w Brwinowie czczony jest ten
święty?
Ks. Maciej Kurzawa: Od początku powstania parafii. Pierwsze wzmianki pisemne Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem św. Floriana
o parafii pochodzą już z 1406 r.
Gdzie będą się znajdowały relikwie?
ul. Biskupicka 2, Brwinów
Zamierzamy umieścić je na widocznym miejscu w prezbiterium, tak jak pozostałe http://swflorian.home.pl
inne relikwie. Nie będą schowane w żadnym sejfie, ale będą ustawione do czci
Msze Święte w niedziele:
i publicznej modlitwy.
7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 13.00, 18.00
Jakie relikwie już znajdują sięw parafii?
Msze Święte
Mamy relikwie św. Faustyny, św. Jana Pawła II, św. abp. Szczęsnego Felińskiego. w dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Wprowadziliśmy także św. Alberta Chmielowskiego, którego rodzice zawarli
Nabożeństwa:
sakrament małżeństwa w Brwinowie i mamy akt ślubu jego rodziców. A św. abp Adoracja Najświętszego Sakramentu
Feliński w krótkim czasie, kiedy rządził diecezją warszawską, przyjechał 4 maja we wtorki w godz. 8.30–18.00
w I piątki miesiąca po wieczornej Mszy
1862 r. na odpust do Brwinowa, udzielił sakramentu bierzmowania 1500 osobom. oraz
Świętej
W parafii żywy jest teżkult św. Faustyny i co tydzień w piątki odmawiamy Koronkę Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej
do Bożego Miłosierdzia z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Pomocy w środy o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Wprowadziliśmy także relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który konsekrował w piątki po wieczornej Mszy Świętej
nasz kościół w 1967 r. Mamy ponadto relikwie św. Andrzeja Boboli, patrona Polski Kancelaria:
i św. Maksymiliana Kolbego, a także bł. Honorata Koźmińskiego i św. Ojca Pio. informacje na str. 4
Ale najważniejszy dla nas jest św. Florian.
Po co Kościół wynosi do chwały ołtarzy świętych
i błogosławionych?
Ktoś złośliwy powiedziałby, że po to, aby zamknąć sprawę i już do
nich więcej nie wracać. A właśnie trzeba do nich wracać, bo choć
oczywiście centrum wszystkiego jest Chrystus, ale święci
pokazują, że można żyć pięknie i z Jezusem się przyjaźnić.
Wykonywać swoje zadanie, chociażby ciężkie – tak jak św. Albert
Chmielowski czy bł. matka Czacka, ale można ukierunkować w
stronę Jezusa swoje życie. Święci są nam także potrzebni dla
pewnej formacji i rozwoju duchowego. Po covidzie i pustych
kościołach, co wszyscy przeżywaliśmy, dzisiaj jest potrzeba
powrotu, zdynamizowania swojej wiary i więzi z Jezusem.
Wprowadzenie relikwii św. Floriana może w tym pomóc?
Myślę, że pozwoli nam trochę ożywić kult. Trzeba teraz usiąść z
zespołem świeckich i porozmawiać na temat rozwoju kultu
patrona parafii. Na budynku straży pożarnej stoi figurka św.
Floriana. Wymienia się go we Mszy św. jako patrona parafii i teraz
jest okazja do rozszerzenia kultu. A w jakiej formie to zrobić, żeby
było przystępne na współczesne czasy, to kwestia do omówienia
z parafialnym zespołem synodalnym, na który bardzo liczę.
Proboszcz może mieć zamkniętą wizję, a ktoś dorzuci światełko,
pomysł i poszerzy tę wizję, która stanie się już ciekawsza.
(Dokończenie wywiadu na str. 3)
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Komentarz

Czytanie pierwsze

Psalm

do Ewangelii

Syr 35, 12-14. 16-18

Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23

Co możemy powiedzieć o dzisiejszych
bohaterach z Ewangelii? Na pierwszy
rzut oka faryzeusz może nam się
wydawać, że żyje na wysokim poziomie
duchowym. „Zachowuję post dwa razy
w tygodniu, daję dziesięcinę
ze wszystkiego, co nabywam”.
A jednak Jezus mówi, że nie odszedł
usprawiedliwiony. Dlaczego? Dlatego,
że zamiast otworzyć się na Boga,
w swojej modlitwie skupił się tylko
na sobie: „Boże, dziękuję Ci, że nie
jestem jak inni ludzie: zdziercy,
niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak
i ten celnik.” Natomiast Celnik stanął
w prawdzie przed Bogiem, nie udając
kogoś kim nie jest. Dobrze zna swoje
wady, dlatego otwierając się przed
Bogiem błaga o miłosierdzie.
I w rezultacie to on wraca do domu
usprawiedliwiony. W swojej postawie
przed Bogiem nie udawajmy kogoś
innego kim nie jesteśmy, ale z
otwartym sercem szczerze
rozmawiajmy z Bogiem. – ks. Mariusz

Pan jest sędzią, który nie ma
względu na osoby. Nie będzie miał
On względu na osobę przeciw
biednemu, owszem, wysłucha
prośby pokrzywdzonego.
Nie zlekceważy błagania sieroty
ani wdowy, kiedy się skarży.
Kto służy Bogu, z upodobaniem
zostanie przyjęty, a błaganie jego
dosięgnie obłoków. Modlitwa
pokornego przeniknie obłoki i nie
dozna pociechy, zanim nie osiągnie
celu.
Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy
i ujmie się za sprawiedliwymi,
i wyda słuszny wyrok.

Biedak zawołał i Pan go
wysłuchał
Będę błogosławił Pana po wieczne
czasy, Jego chwała będzie zawsze
na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się
weselą.
Pan zwraca swe oblicze przeciw
zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych
w sercu, ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się do Niego
ucieka.

SPOTKANIE I ROZMOWY O PARAFII,
JUBILEUSZU 600-lecia i SPRAWACH BIEŻĄCYCH
Jednym z postulatów zgłaszanych podczas spotkań synodalnych w naszej parafii była organizacja otwartych
spotkań, na których można wspólnie omówić różne tematy, dotyczące np. duszpasterstwa, spraw bieżących i innych,
ważnych dla parafii. Czy życie parafii jest interesujące? Powinno być! Parafia jest przecież wspólnotą tworzoną nie
tylko przez duszpasterzy i wiernych aktywnie działających w różnych wspólnotach, ale też „zwykłych parafian”,
którzy regularnie (lub mniej regularnie) uczęszczają na Msze Święte i bywają w kościele „od święta” - lub rzadziej.
W przyszłym roku obchodzić będziemy 600-lecie parafii
św. Floriana w Brwinowie. Parafia istnieje od
średniowiecza i choć pierwsza wzmianka o niej pojawia się
w 1406 r. przy okazji płacenia dziesięciny na rzecz
kolegiaty św. Jana, to jednak dopiero w 1423 r. pojawia się
imię pierwszego proboszcza – Dersława. Obchody 600-lecia
parafii w 2023 r. będą miały wiele wymiarów, w tym m.in.
duchowy, religijny, edukacyjny, integracyjny.
Ksiądz Proboszcz planuje m.in. uroczystą Mszę Świętą
pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, na którą
zostaną zaproszeni księża posługujący w przeszłości
w naszej parafii (dokładna data zostanie podana później),
a obchody jubileuszu rozpoczną się w święto Objawienia
Państkiego (Trzech Króli) 6 stycznia 2023 r. koncertem
kolęd w wykonaniu zespołu gospel "Z Potrzeby Serc".
W lutym odbędzie się parafialna pielgrzymka do Ziemi
Świętej. Po ogłoszeniu zapisów kilka tygodni temu szybko
wypełniła się lista uczestników. Prowadzący spotkanie

członek rady parafialnej Piotr Wójcicki zbierał pomysły na
wydarzenia jubileuszowe od obecnych na spotkaniu
i przedstawiał też propozycje, które wcześniej w swoim
gronie wypracowała rada parafialna. Festyn rodzinny,
pielgrzymka do Brwinowa, wykład historyczny, cykl
spotkań modlitewnych, spotkania biblijne, pielgrzymka do
Rzymu, remont ołtarza bocznego (św. Floriana) czy gra
miejska o historii parafii – to tylko niektóre z ponad 20
propozycji wymienionych na spotkaniu.
W przygotowanie jubileuszu włączą się członkowie Rady
Parafialnej, którzy zostali w tym roku powołani
na 3-letnią kadencję. Rada stanowi reprezentację
świeckich i jest organem doradczym dla Księdza
Proboszcza. Członkami Rady są: Marek Chudzyński,
Andrzej Izwantowski, Krzysztof Jarmul, Jan Kowalski,
Tomasz Paczyński, Gabriela Rutkowska, Marcin
Wojciechowski, Piotr Wójcicki.

Obchody zakończyć się mają pod koniec 2023 r., w święto
Chrystusa Króla. Każdy może się włączyć w organizację
poszczególnych wydarzeń lub zgłaszać swoje propozycje,
kontaktując się z księżmi lub członkami rady
parafialnej. Jak uda się jubileusz, zależy m.in. od podejścia
i aktywności samych parafian.
Na spotkaniu omówiono też sprawy bieżące, w tym także
„gospodarcze”. Parafianie podkreślali, że otwarte mówienie
o kwestiach finansowych sprawia, że świeccy lepiej poznają
funkcjonowanie parafii i rozumieją jej potrzeby
ekonomiczne w kategoriach „zadbania o naszą parafię”.
Ksiądz Proboszcz opowiedział o działaniach już
zrealizowanych, m.in. o renowacji zabytkowych
feretronów, które są umieszczone w kościele na podporach
zawieszonych na filarach. W ostatnich miesiącach parafia
pozyskała relikwie kilkunastu świętych i błogosławionych,
które obecnie są umieszczone w przenośnych relikwiarzach.
Mają one znaleźć swoje stałe miejsce w północnej nawie
przy ołtarzu św. Floriana, który czeka na renowację i ze
względów bezpieczeństwa jest odgrodzony taśmami,
gdyż jego drewniana konstrukcja jest zniszczona przez
upływ czasu i korniki. Znany jest wstępny kosztorys
renowacji. Kwota około 160.000,00 zł robi wrażenie, ale
czyż nie warto podjąć się takiego dzieła, by zachować
historyczne wyposażenie kościoła dla przyszłych pokoleń?
Byłoby to wotum wdzięczności za 600 lat parafii.
Ksiądz Proboszcz ma też duży problem ze znalezieniem
wolnych miejsc na cmentarzu parafialnym. Po rozmowie
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, czekamy na
decyzję urządzenia kolumbarium na cmentarzu, czyli
miejsca na przechowywanie urn z prochami zmarłych.
Będzie to kosztowne przedsięwzięcie, które na jakiś czas da
możliwość pochówku kolejnych osób w Brwinowie.
Tymczasem wśród „przyziemnych” spraw parafii jest też
m.in. opłacanie rachunków za prąd i gaz oraz konieczność
zabezpieczenia frontonu kościoła, by ochronić wchodzących
przed ewentualnym odpadaniem fragmentów elewacji.
Są powody do trosk, lecz też duży powód do radości –
widać powrót wiernych do kościoła po pandemii.
W parafii powstała wspólnota młodzieżowa „Ławica”,
a wprowadzony rok temu nowy sposób kolędowania daje
możliwość bezpośrednich, dłuższych spotkań parafian
z księżmi pracującymi w parafii. W listopadzie zostanie
podany termin zgłaszania domów, których mieszkańcy chcą
przyjąć księdza (zapisy tylko osobiście, nie „hurtem” za
siebie i znajomych, sąsiadów lub członków rodziny, którzy
mieszkają pod innym adresem). Wizyta duszpasterska
rozpocznie się po Nowym Roku.
Spotkanie dało możliwość swobodnej wymiany
informacji, uwag i opinii. Padały m.in. propozycje, by
organizować krótkie pielgrzymki do miejsc kultu w Polsce
(choć wiążą się z tym obciążenia dla parafii, gdy osoby
zapisane rezygnują w ostatniej chwili). Pojawił się też temat
porządku na cmentarzu. Łączy się z tym wiele wątków, np.
kosztów wywozu odpadów. Kontenery na odpady nie
powinny być przepełnione, ale z drugiej strony - jak

poradzić sobie ze śmieciami podrzucanymi z zewnątrz?
Gruz, stare meble czy opony są obciążeniem dla parafii.
Zarówno ten temat, jak i wiele innych poruszanych spraw
pokazało, że wysłuchanie drugiej strony i zrozumienie
innego punktu widzenia jest cennym doświadczeniem.

Nadzieja na trudne czasy
(Dokończenie wywiadu ze strony 1)
Co charakteryzuje od strony duchowej wiernych
14-tysięcznej brwinowskiej parafii?
?
Żywa jest tradycyjna pobożność, chociaż dzisiaj sama
tradycyjna wiara jest niewystarczająca. Potrzeba
pogłębienia, szczególnie dla młodych ludzi. Nie tyle
błyskotek religijnych czy karnawału religijnego w kościele,
ale musimy odpowiadać na potrzeby młodych ludzi, którzy
szukają w Kościele czegoś więcej. Już przed Środą
Popielcową
zorganizowaliśmy
siedmiotygodniowe
rekolekcje. Co tydzień była nowa konferencja z innym
prelegentem nt. siedmiu grzechów głównych. To było
bardzo udane i kościół był pełen ludzi. Planujemy na jesieni
coś podobnego w tym kluczu tygodniowym. Widać wśród
moich parafian głód nie tylko religijny, ale również
intelektualny, potrzebę większej wiedzy teologicznej.
Największe wyzwanie duszpasterskie brwinowskiego
proboszcza to…
...
Żeby Jezus kiedyś nie zarzucił księżom, że coś
zaniedbaliśmy. Mamy szukać dla ludzi czegoś więcej.
Miałem kiedyś proboszcza, gdy byłem młodziutkim
wikariuszem, który mi mówił, że jemu niepotrzebny jest
wikariusz który tylko odprawia Mszę, uczy religii
i spowiada. Ale potrzebny jest kapłan, który coś wymyśli,
bo będziemy się potem zastanawiali duszpastersko, czy
to było dobre, czy niedobre, w którym miejscu można
to poprawić, czy będziemy to powtarzać – taki ksiądz
z inicjatywą. Dzisiaj to jest największym wyzwaniem.
Inicjatywa powinna być chyba najbardziej
skierowana w stronę młodzieży, która coraz częściej
dystansuje się od Kościoła...
.
Dla mnie było pozytywnym zaskoczeniem, kiedy na
początku Wielkiego Postu zawiązała się w parafii
15-osobowa wspólnota młodych ludzi. Co tydzień się
spotykają, przygotowali swoje logo, nazwali się wspólnotą
„Ławica”. Jedno ich spotkanie w miesiącu to jest Msza św.,
adoracja, modlitwa. Przyznam, że nie wiedzieliśmy, co tu
zrobić z młodymi, jak ich przyciągnąć do Kościoła.
I w którymś momencie przyszło samo, stworzyła się grupa,
która się dynamizuje, otwiera, zapraszają swoich kolegów,
znajomych. To jest ewenementem w Brwinowie.
Czego w XXI wieku może nas nauczyć postać
św. Floriana?
?
Przede wszystkim wierności Jezusowi i zachwycenia się
Nim. Przecież św. Florian nie wyrzekł się Jezusa, a dzisiaj
potrzeba jest nam właśnie takich osób, które nie wstydzą się
przyznać do Niego. To będzie wiązało się nieraz z

Jezusowi. Zawsze powtarzam: Nie bójcie się Jezusa, On
nikogo nie skrzywdził, nikim nie pogardził, do
nikogo się plecami nie odwrócił, nikogo nie wyśmiał, nie
oplotkował. Przyjdźcie do Jezusa i nie bójcie się, że
wam zabierze waszą wolność. Nie zabierze wam jej,
a będzie wam łatwiej iść przez życie. Święci pokazują nam,
jak przylgnąć do Jezusa, a On resztę sam będzie robił,
załatwiał wszystkie sprawy. Może to zabrzmi jak slogan,
ale czyńmy wszystko z Jezusem. To jest nasza nadzieja na
dzisiejsze, trudne czasy.
.

I szczęście ponad miarę
Są one chlebem miłości
Dla życia każdej rodziny

Modlitwa II

Z ks. kan. Maciejem Kurzawą
rozmawiał Łukasz Krzysztofka

Z poezji naszej parafianki

Panie Boże, zapraszam Cię do
najciemniejszych zakamarków mojej duszy,

Tabernakulum Miłości
Jest Miłość Przedziwna
lecz nie przez wszystkich odkryta
Dla każdego dostępna

tam gdzie po ludzku nie daję już rady,
gdzie moje człowieczeństwo klęka.
Wprowadzaj tam Światło Miłości i Mocy
Zmartwychwstałego Pana!

W Mizernym Opłatku
Która blasku nabiera
Do czystego serca przyjęta

Tam gdzie rodzi się gniew i wściekłość
Przychodź z łaską Bożego Pokoju i Przebaczenia.

Z miłością i wiarą
Moc w niej zawarta
Jest mocą Śmierci i Zmartwychwstania

Tam gdzie rodzi się złość i furia
Ty przychodź z łaską miłości, łagodności i subtelności,

Moc odradzania się

Tam gdzie rodzi się lęk, strach i zwątpienie

Daje siły i nadziei dla pogubionych serc

Przychodź z łaską nadziei i zaufania Tobie

Jest Miłość Przedziwna
Lecz nie przez wszystkich odkryta
Dająca czułość , bliskość i zrozumienie

Tam gdzie rodzi się podejrzliwość,
Nienawiść i zapiekłość Ty wprowadzaj
Boży Pokój , Sprawiedliwość i Wolność.

Dająca w bólu ukojenie
To miłość żony i męża

Ulecz serce moje z frustracji i zwątpienia

W prawdziwej bliskości

Zabierz zniechęcenie ból, strach, samotność i łzy

Tkwi w niej Moc

Otwórz serce moje na twoje Przedziwne Światło

Moc tworzenia Świata

Na potrzeby drugiego człowieka.
Abym w drugim człowieku odnajdywała

Kto obie je odnajdzie
I z czystym sercem przyjmie
Posiadzie Moc Dziecka Bożego
Dary Ducha Świętego

odnalezionego brata i siostrę
daj mi siłę na pojednanie miłość i przebaczenie.
Amen.
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Czytanie drugie

Ewangelia

2 Tm 4, 6-9. 16-18

Łk 18, 9-14

Najdroższy:
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej
rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem,
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono
dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu
odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale
i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie,
że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:

Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej
obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie
opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan
stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie
dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je
posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.
Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie,
przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała
na wieki wieków. Amen.

Statystyki Kościoła:
Na świecie ciągle wzrasta
liczba katolików

Na koniec 2020 roku ludność świata wynosiła prawie
7,7 mld osób, czyli o ok. 89,4 mln więcej niż rok wcześniej.
Wśród nich żyło ok. 1,4 mld katolików – to o ponad
15,2 mln więcej niż pod koniec 2019 r. Takie dane przynosi
doroczne opracowanie watykańskiej misyjnej agencji
prasowej Fides, ogłoszone z okazji Światowego Dnia
Misyjnego. Materiały zawarte w raporcie, oparte na
Roczniku Statystycznym Kościoła, wydawanym średnio co
3 lata przez watykański Urząd Statystyczny, są uaktualnione
na dzień 31 grudnia 2020. Potwierdzają one pewne
tendencje ogólne, istniejące w Kościele katolickim od lat,
a zarazem zmieniające się dane szczegółowe.
W
omawianym
okresie
działało
w
Kościele
5363 kardynałów, arcybiskupów i biskupów – w praktyce
liczba ta się utrzymywała bez zmian. Wzrosła liczba
biskupów diecezjalnych, których jest obecnie 4156, podczas
gdy hierarchów zakonnych było w tym czasie mniej – 1207.
Utrzymywała się od dawna niepokojąca tendencja

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić,
jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak
w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem
jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi,
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego,
co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść
ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej
litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie
wywyższony».
spadkowa liczby kapłanów i sióstr zakonnych. Księży było
410219, a więc o 4117 mniej niż rok wcześniej, przy czym
dotyczy to przede wszystkim Europy, a następnie Ameryki
(rozpatrywanej jako całość: Północ i Południe) i Oceanii. Na
wzrost pracowały natomiast Afryka i Azja, które jednak nie
były w stanie zrównoważyć ubytków. Zmalała też liczba
sióstr zakonnych: aż o 10553 – jest ich obecnie 619546.
Przybyło ich w Afryce i Azji, dużo większy spadek
odnotowano zaś na pozostałych kontynentach. Nadal
natomiast zwiększała się liczba diakonów stałych – tym
razem o 397, dochodząc do 48635, najwięcej w Ameryce
i Oceanii, spadła natomiast w Europie, Azji i Afryce.
Wzrosła też liczba braci zakonnych – o 274 i w omawianym
okresie było ich 50569, a na ten przyrost złożyły się Europa,
Azja i Afryka, podczas gdy dwie pozostałe części świata
odnotowały spadki. O 2203 osoby zmalała liczba
kandydatów do kapłaństwa – w wyższych seminariach
duchownych diecezjalnych i zakonnych kształciło się ich w
tym czasie 111855, przy czym spadki objęły prawie
wszystkie części świata, znów z wyjątkiem Afryki.
O 1592 osoby zmniejszyła się również liczba słuchaczy
niższych seminariów duchownych, osiągając poziom 95398,
ale tym razem wzrost odnotowano nie tylko na Czarnym
Lądzie, ale także w Oceanii. Według opracowania Fidesu na
koniec 2020 Kościół na całym świecie prowadził 72785
przedszkoli, do których chodziło ponad 7,5 mln dzieci,
99668 szkół podstawowych z przeszło 34,6 mln uczniów
i 49437 szkół średnich i kolegiów, do których uczęszczało
ok. 19,3 mln uczniów. Ponadto do prowadzonych przez
Kościół uczelni różnego rodzaju chodziło ponad 2,4 mln
słuchaczy szkół wyższych i prawie 3,8 mln studentów
uniwersyteckich.
- Katolicka Agencja Informacyjna

OGŁOSZENIA parafialne – XXX Niedziela zwykła – 23 października 2022 r.
1. Dziś obchodzimy Niedzielę Misyjną, taca przeznaczona będzie na pomoc
polskim misjonarzom.
2. Z tyłu za ławkami wyłożone są kartki na wypominki, które składać możemy
w kancelarii parafialnej lub zakrystii.
3. W środę 26 października zapraszamy na Msze Świętą o godz. 18.00, a po niej
na adorację i modlitwę uwielbienia, którą poprowadzi znany ewangelizator
Marcin Zieliński.

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)

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:
Laura Anna Marszałek,
Hanna Róża Gutowska, Stanisław Franciszek Gutowski,
Oliwier Korkus, Nikodem Daniel Kolasiński

Proboszcz
ks. Maciej Kurzawa
(dyżur we wtorki)
ks. Mariusz Białęcki
(dyżury w poniedziałki i środy)
ks. Dariusz Drozdek
(dyżur w czwartki)

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:
+ Marcin Kuszelewski, + Zbigniew Kijak, + Michał Korcz,
+ Leszek Mączyński

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

Kancelaria parafialna:

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie
Marcin Zieliński
jest członkiem
Wspólnoty Uwielbienia
„Głos Pana”
w Skierniewicach,
charyzmatykiem,
który posługuje modlitwą
o uzdrowienie.
Jego przykład pokazuje,
co może uczynić Bóg
z człowiekiem,
który zaufa mu całkowicie.
Jak sam podkreśla,
uzdrowienie to oczywiście
nie cel, ale środek.
Ono ma doprowadzić
do spotkania z Bogiem,
w którym najważniejsza
jest miłość.
Doświadczenie
mocy Bożej ma kierować
ku nawróceniu.
Więcej informacji w Internecie na stronie: rozpalwiare.pl

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

TWEET OD PAPIEŻA

Ministranci i Lektorzy

Bóg Wszechmogący błogosławi obficie tym,
którzy dzielą chleb z głodnymi.

Nr konta bankowego parafii:

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

zbiórki w soboty o godz. 10.00

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

