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Polskie drogi ku niepodległości

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

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Nabożeństwa:
Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności Adoracja Najświętszego Sakramentu
aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało we wtorki w godz. 8.30–18.00
nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. oraz w I piątki miesiąca po wieczornej Mszy
Świętej
W latach pierwszej wojny światowej (1914–1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej
dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą Pomocy w środy o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego
dotychczasową solidarność w kwestii polskiej.
w piątki po wieczornej Mszy Świętej
Latem 1914 r., u progu rozpoczynającej się wojny, Polacy stanęli przed dylematem,
Kancelaria:
po której stronie konfliktu się opowiedzieć. Część, m.in. Józef Piłsudski, nadzieje informacje na str. 4
na odbudowę Rzeczypospolitej wiązała z państwami centralnymi. U ich boku
sformowano ochotnicze Legiony
Polskie. Inni (a wśród nich Roman
Dmowski) to w Rosji i jej
sojusznikach na Zachodzie widzieli mocarstwa, które mogły
najpierw
zjednoczyć
ziemie
polskie, a w dalszej perspektywie
doprowadzić do odzyskania przez
Polskę niepodległości. Dla setek
tysięcy Polaków zmobilizowanych
do armii państw zaborczych wojna
miała charakter bratobójczy. Same
działania wojenne przyczyniły się
do ogromnych zniszczeń materialnych, a setki tysięcy osób
zmusiły do opuszczenia swych
domostw w charakterze uchodźców wojennych.
Długo oczekiwany przełom
w sprawie polskiej nastąpił
w listopadzie 1916 r. Wówczas to
cesarze Niemiec i Austrii proklamowali odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych Rosji (tzw. Akt 5 Listopada).
Stanowił on wyłom w zmowie milczenia w kwestii polskiej. Kilka miesięcy później w Rosji obalono carat. Nowe władze Rosji
uznały prawo Polaków do samostanowienia. Wkrótce zdecydowali się na to Francuzi i Brytyjczycy.
(dokończenie na str. 2)

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA

Komentarz do Ewangelii
„Bóg nie jest Bogiem umarłych,
lecz żyjących” Łk 20,38
Przyszli do Jezusa saduceusze –
członkowie jednego ze stronnictw
polityczno-religijnych żydowskich
i próbowali podważyć, a nawet ośmieszyć
naukę Jezusa o zmartwychwstaniu.
Podstawowym błędem w żydowskim
pojmowaniu życia wiecznego było
przekonanie, że to życie to powiększenie
radości ziemskich. Stad to złośliwe
pytanie: „Czyją żoną będzie po
zmartwychwstaniu? Jezus cierpliwie
i poważnie próbuje wyjaśnić i przekonać
saduceuszy i nas, że życie przyszłe to inny
sposób egzystencji, że to Moc i Miłość
Boża są źródłem naszej nieśmiertelności.
Człowiek nie może przestać istnieć, gdyż
jest umiłowanym dzieckiem Bożym.
Z Bogiem żywym spotykamy się w każdej
Mszy Świętej, a Komunia Święta
jest zadatkiem wieczności
i zmartwychwstania.
– ks. Marian

… ku

Czytanie pierwsze

Psalm

2 Mch 7, 1-2. 9-14

Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8
i 15

Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito
ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić,
aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.
Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak
powiedział: «O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać
od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej
zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa».
Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie,
powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne
życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego
prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego».
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast
wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie
powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw
nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie
je otrzymam». Nawet sam król i całe jego otoczenie
zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał
cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym
katuszom poddawano czwartego. Konając, tak
powiedział: «Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich,
bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez
Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie
będzie zmartwychwstania do życia».

Gdy zmartwychwstanę, będę
widział Boga
Rozważ, Panie, moją słuszną
sprawę,
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.
Moje kroki mocno trzymały się
Twych ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie,
Boże, wysłuchasz,
nakłoń ku mnie swe ucho,
usłysz moje słowo.
Strzeż mnie jak źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych
skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości
ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając,
nasycę się Twoim widokiem.

niepodległości (dokończenie

ze str. 1)
Widząc, że państwa centralne nie są gotowe przyznać Polsce
rzeczywistej niepodległości, Piłsudski zerwał z nimi
i został internowany, Legiony zostały rozwiązane, a część
legionistów internowano. Na rzecz sprawy polskiej lobbowali
na Zachodzie luminarze polskiej kultury.
Ignacy Paderewski zbierał pieniądze na ofiary wojny
na ziemiach polskich i namawiał polityków państw zachodnich
do poparcia idei niepodległości Polski.
Między innymi w wyniku jego zabiegów
Woodrow
Wilson,
prezydent USA, które
w kwietniu 1917 r. przystąpiły do wojny, zaczął
sprzyjać Polakom.
Postulat niepodległości
Polski uznali wkrótce
i inni przywódcy państw
ententy.
We Francji z ochotników
wywodzących się głównie ze środowisk polonijnych
sformowano
Armię Polską. W lutym
1918 r. państwa centralne zawarły niekorzystny z polskiej
perspektywy pokój brzeski z Ukrainą. Rozczarowani Polacy
ostatecznie zerwali z państwami centralnymi i nadzieje na
odbudowę Polski zaczęli powszechnie wiązać z ententą.

Rozwiązano ostatnie odziały polskie walczące u boku państw
centralnych.
W przemówieniu do kongresu w styczniu 1918 r. Woodrow
Wilson uznał odbudowę niepodległej Polski z dostępem
do morza za jeden z warunków zawarcia trwałego pokoju. Gdy
w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie
i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili
do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji
państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski
przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął
z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej,
przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy
etap w historii Polski.
– dr hab. Piotr Szlanta
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Czytanie drugie

Ewangelia

2 Tes 2, 16 – 3, 5

Łk 20, 27-38

Bracia:

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz
tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był
bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi
potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę
i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli,
nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta.
Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».

Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz,
który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam
wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei,
niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi
w każdym działaniu i dobrej mowie.
Poza tym, bracia, módlcie się za nas,
by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało,
podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli
wybawieni od ludzi przewrotnych i złych,
albowiem nie wszyscy mają wiarę.
Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże
od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to,
co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić.
Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej
i cierpliwości Chrystusowej.

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą.
Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym
i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.
Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi
Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest
mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka
i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla Niego żyją».

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIETYCH
W NASZEJ PARAFII

OGŁOSZENIA parafialne – XXXII niedziela zwykła – 6 listopada 2022 r.
1.
2.

3.
4.

W miesiącu listopadzie przed Mszą Świętą wieczorną modlimy się za zmarłych
poleconych w wypominkach.
W piątek 11 listopada obchodzić będziemy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00, 8.00, 10.30
i 18.00. Uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawimy o godz. 10.30.
Z racji Święta Niepodległości 11 listopada ks. Kardynał Kazimierz Nycz udzielił
dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych.
Zaczynamy zapisy na kolędę. Zapisy potrwają do 11 grudnia.
Zgłoszenia przyjmujemy tylko od osób zainteresowanych w zakrystii lub kancelarii
parafialnej. Każdy zgłasza swój adres indywidualnie, nie ma możliwości zgłoszenia
innego adresu poza swoim.

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)

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:
+ Piotr Jasionowski, + Irena Wiśniewska, + Jolanta Witecka,
+ Anna Stachlewska

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

Kancelaria parafialna:

DZIEŃ ZADUSZNY
W NASZEJ PARAFII

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

Przez cały listopad będziemy modlić się
za zmarłych, w tym za osoby polecone
w wypominkach – przed wieczorną Mszą
Świętą.
Jak modlimy się podczas modlitwy
eucharystycznej: „Pamiętaj także o naszych
zmarłych braciach i siostrach i o wszystkich,
którzy odeszli już z tego świata.
Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.”

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

TWEET OD PAPIEŻA

spotkania w środy o godz. 18.00

To jest historia zbawienia: Bóg nie spojrzał na nas
z góry, aby nas upokorzyć i osądzić; przeciwnie,
uniżył się do tego stopnia, że umył nam nogi,
spojrzał na nas od dołu i przywrócił nam godność.

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

