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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
(wyjątkowo adoracja odwołana we wtorek
15.11.2022 r., zgodnie z ogłoszeniem
parafialnym na str. 4)
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

Film, który warto zobaczyć
ilm opowiada historię kardynała Stefana Wyszyńskiego (w tej roli Sławomir
Grzymkowski) – Prymasa Polski i przywódcy duchowego, który, przez lata
inwigilowany, pertraktował z władzami komunistycznymi, by chronić prawa Kościoła
i narodu. Pozorne porozumienie zmieniło się w cichą wojnę. Rząd wszelkimi
metodami próbował zdyskredytować Stefana Wyszyńskiego. Do jego upadku miała
przyczynić się akcja o kryptonimie ‘Prorok’, podczas której kilkudziesięciu agentów
bezpieki śledziło i rejestrowało każdy krok Prymasa i osób z jego otoczenia.
Twórcy filmu, dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, dotarli do stenogramów
historycznych kazań Wyszyńskiego i rozmów Prymasa z przedstawicielami władz
komunistycznych, w tym z Władysławem Gomułką (w tej roli Adam Ferency)
i Józefem Cyrankiewiczem (Marcin Troński). – Dzięki zebranym materiałom obraz
jest bardzo autentyczny, ułatwia towarzyszenie Prymasowi i pozostałym bohaterom
na tle ważnych wydarzeń historycznych, takich jak obchody milenijne czy
wydarzenia z Trójmiasta z grudnia 1970 r. oraz w życiu codziennym, pełnym nie
tylko trosk, ale także humoru – mówi reżyser.
Obraz wszedł już na ekrany kin. Zachęcamy wszystkich parafian do obejrzenia tego
pięknego filmu przedstawiającego Prymasa Tysiąclecia.
Film wyświetlany jest w wielu miejscach w Warszawie, a w kinie w Pruszkowie –
w ten weekend o godz. 14.40 i od poniedziałku o godz. 17.00. W kinach w Grodzisku
Mazowieckim oraz w Błoniu seanse zaplanowano od 18 listopada.

F

TWEET OD PAPIEŻA
Świętość to nie program
zmagań i wyrzeczeń,
ale przede wszystkim
doświadczenie bycia
kochanym przez Boga,
bycia obdarowanym Jego
bezinteresowną miłością,
Jego miłosierdziem.

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA

Komentarz do Ewangelii
Koniec roku liturgicznego jest okazją
do refleksji, co udało się nam osiągnąć i czy
jesteśmy blisko Pana Jezusa. W Ewangelii
słyszymy dziś smutną przepowiednię
dotyczącą Jerozolimy... Może i w naszym
życiu czasem potrzebne jest małe trzęsienie
ziemi, żebyśmy przypomnieli sobie jaki jest
cel życia i kto jest naszym Panem. Jezus
przypomina nam, że różne trudności
i problemy są dla nas okazją do składania
świadectwa, ale nie musimy sami w sercu
obmyślać swej obrony. On da nam wymowę
i mądrość, której żaden z naszych
prześladowców nie będzie mógł się oprzeć
i że przez wytrwałość ocalimy nasze życie.
A zatem pracujmy spokojnie, choć czasem
w trudzie i zmęczeniu, abyśmy mogli jeść
własny chleb i dzielić się nim
z potrzebującymi.
– ks. Wojciech

Czytanie pierwsze
Ml 3, 19-20a
«Oto nadchodzi dzień palący jak piec,
a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący
nieprawość będą słomą, więc spali ich
ten nadchodzący dzień, mówi Pan
Zastępów, tak że nie pozostawi po nich
ani korzenia, ani gałązki.
A dla was, czczących moje imię,
wzejdzie słońce sprawiedliwości
i uzdrowienie w jego skrzydłach».

Psalm
Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9
Pan będzie sądził ludy
sprawiedliwie
Śpiewajcie Panu przy wtórze
cytry, przy wtórze cytry i przy
dźwięku harfy. Przy trąbach
i przy głosie rogu, na oczach
Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko,
co w nim żyje, krąg ziemi i jego
mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą
w dłonie, góry niech razem
wołają z radości.
W obliczu Pana, który
nadchodzi, aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat
sprawiedliwie i ludy według
słuszności.

Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony
Środa, 26 października. Na ten wieczór
zaplanowana była wspólna modlitwa
uwielbienia z zaproszonym gościem –
Marcinem Zielińskim. To już drugi takie
spotkanie w naszej parafii. Pierwsze
spotkanie miało miejsce w lutym tego roku.
Perspektywa wydarzenia, które niesie ze
sobą obietnicę dobra, zawsze nastraja
dobrze od samego rana. Zanim jednak
nadszedł wieczór trzeba było jeszcze
zmierzyć się z wydarzeniami dnia.
Trudności, które przydarzają się w ciągu

dnia - tych nie brak chyba u nikogo. One pojawiają się jak nieproszeni goście.
Problemy zawodowe, których nie da się rozwiązać przed wyjściem z pracy. To
one nie chcą dać o sobie zapomnieć i często pozostają „wiernymi” towarzyszami
aż do następnego dnia. Do tych wszystkich trudnych z dnia sytuacji dochodzi
jeszcze pośpiech, bo w kolejce czekają zadania, które trzeba wykonać zanim
przyjdzie wieczór. Jak uwolnić się od chaosu wewnętrznego, gonitwy myśli i listy
nie załatwionych spraw?
O 17.30 rozpoczęła się modlitwa różańcowa. Dużo osób w kościele, wszystkie
ławki zajęte. Jednostajny i powtarzalny rytm kolejnego „Zdrowaś Mario” sprzyjał
wyciszeniu i wyhamowaniu myśli. Różaniec – modlitwa dana nam przed wiekami
– był miejscem spotkania z Bogiem dla wielu pokoleń i jest nadal miejscem
wypraszania łaski uzdrowienia, uwolnienia, rozwiązywania tych sytuacji, które
wydają się nie do rozwiązania. Godzina 18.00 – kościół wypełniony ludźmi,
rozpoczyna się Msza Święta. Centrum wydarzenia całego wieczoru. To tutaj
spotykamy Jezusa w pełni. Msza Święta, wydająca się tak „zwyczajną”,
szczególnie w dniu powszednim, jestem miejscem nadzwyczajnej obecności
Jezusa. Podczas Mszy jest z nami jeszcze jeden gość, niespodziewany – ks. Łukasz
z Siedlec, wykładowca teologii.
W czasie krótkiego komentarza do czytań ks. Łukasz mówi o posłuszeństwie
jako bezpiecznej drodze w Kościele. Po Eucharystii rozpoczął się wieczór
uwielbienia. Modlitwę prowadził Marcin, towarzyszyła mu diakonia muzyczna
wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Ich śpiew pomagał wejść w modlitwę.
Następnie rozpoczęła się krótka konferencja Marcina, którą rozpoczął od tego, aby
podczas tego wieczoru nie adorować swoich problemów, ale adorować Boga,
który jest godzien adoracji. Pan Bóg jest większy od problemów. W trakcie
głoszenia padły słowa o tym, jak bardzo ważne jest przebaczenie

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – LITURGIA SŁOWA

Czytanie drugie

Ewangelia

2 Tes 3, 7-12

Łk 21, 5-19

Bracia:
Sami wiecie, jak należy nas naśladować,
bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju
ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba,
ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu,
we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być
ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa,
lecz po to, aby dać wam samych siebie
za przykład do naśladowania. Albowiem gdy
byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak:
Kto nie chce pracować, niech też nie je!

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami
i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie,
nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać
zacznie?»
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł
czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach
i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».

Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was
postępują wbrew porządkowi:
wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami
niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy
i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie,
aby pracując ze spokojem,
własny chleb jedli.

rodzicom:
przebaczenie
tego
co
doświadczyliśmy złego od swoich rodziców,
ale również tego czego od nich nie
doświadczyliśmy. Marcin podzielił się
przykładami ze swojej posługi modlitewnej,
gdzie właśnie po akcie przebaczenia
następowały uzdrowienia fizyczne osób,
które przebaczyły doznane krzywdy swoim
krzywdzicielom. Następnie każdy mógł, jeśli
chciał,
przebaczyć
swoim
rodzicom,
dzieciom i innym osobom to, co odkrywał

Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw
królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować.
Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was
będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja
bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców
nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych
z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści
u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie
wasze życie».

w swoim sercu, a co oczekiwało na przebaczenia. Nadszedł potem czas na modlitwę
o uzdrowienie.
Mogliśmy być świadkami tego, że Pan Jezus działa i uzdrawia również dziś.
Spełniała się na naszych oczach obietnica tego, co kiedyś powiedział: „Ja jestem
z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”.
Cała modlitwa zakończyła się wystawieniem Najświętszego Sakramentu
i dziękczynieniem. Przechodząc przez kościół, dało się zauważyć sympatyczny
obrazek – w bocznej nawie dwoje dzieci, które spały sobie na rozłożonym kocu na
podłodze. Zasnęły zapewne zmęczone wydarzeniami dnia. Obok rodzice
z uśmiechniętymi twarzami – obraz Kościoła, takiego zwyczajnego. Gdy stałem
kilka chwil przy wyjściu kościoła miałem możliwość spoglądania na tych, którzy
wychodzą. Zapadło mi w pamięć dużo pogodnych twarzy uczestników spotkania,
ludzi uśmiechniętych, radosnych i jakoś idących lekkim krokiem. (podobno ujrzeć
uśmiech w kościele to jeden z cudów – tak mówił Marcin – a więc to kolejna porcja
cudów tego wieczoru). Dostrzegłem twarze osób z różnych wspólnot z naszej
parafii, co dało mi doświadczyć jedności Kościoła. To był piękny, bardzo
różnorodny wieczór: czas modlitwy różańcowej, czas Eucharystii, czas modlitwy
uwielbienia, czas, kiedy można było doświadczać tego, że Bóg uzdrawia również
dziś. I nie robi tego gdzieś daleko, ale działa również tutaj w Brwinowie. Uzdrawia
tych, których mieszkają pośród nas.
Wiele osób dało siebie, aby móc się wspólnie modlić i uwielbiać Boga. Takie
Boże wydarzenie, niecodzienne, pobudza ducha, po to, aby wiernie trwać przy
Bogu w zwykłej szarej codzienności, aby na nowo szukać Go i odkrywać
w swoim życiu, aby doświadczać Jego mocy i obecności w tym, co jest moim
życiem, aby mówić innym o Jezusie, o tym, że On jest dobry, aby inni mogli
spotkać żywego Boga w swoim życiu i doświadczyć Jego miłości, aby… Bóg był
we wszystkim uwielbiony

OGŁOSZENIA parafialne – XXXIII Niedziela zwykła – 13 listopada 2022 r.
1. W dniu dzisiejszym przed kościołem przeprowadzana jest dobrowolna
zbiórka ofiar do puszek na pomoc Ukrainie.
2. We wtorek 15 listopada nie będzie całodziennej adoracji Najświętszego
Sakramentu.
3. W środę 16 listopada obchodzić będziemy Wspomnienie Matki Bożej
Ostrobramskiej.
4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata. Na Mszy Świętej o godzinie 11.45 odbędzie się obrzęd
przyjęcia nowych ministrantów do Liturgicznej Służby Ołtarza.
Natomiast o godz. 16.00 w kościele seminaryjnym w Warszawie, trzech
naszych ministrantów otrzyma promocje lektorskie z rąk ks. Biskupa.
Modlitwie parafian polecamy naszych nowych ministrantów i lektorów.
Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:
Mikołaj Karol Dardziński, Olena Bulatova

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

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł:
+ Andrzej Gniadek

Kancelaria parafialna:
od poniedziałku do piątku
w godz. 9–10 oraz 16.30–17.30
W soboty w godz. 9–10

Z poezji naszej parafianki

Odwiedziny chorych
na indywidualne wezwanie

Modlitwa III

Sakrament chrztu

Panie Jezu w Twoim Miłosierdziu zanurzam
Krwawiącą Ukrainę i Rosję
Oba te kraje zawierzam Twojemu Sercu

w II i IV niedzielę podczas Mszy Świętej
o godz. 13.00
Należy zgłosić się dwa tygodnie
wcześniej do kancelarii parafialnej
z dokumentami

Tam gdzie jest ból i strach
Przychodź z łaską pokoju i ukojenia
Tam gdzie polała się krew i umierali ludzie
Niech wytrysną wody życia wiecznego i zbawienia
Tam gdzie jest ból i strata po najbliższych
Przychodź szczególnie ze swoją obecnością
I pocieszeniem.

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

Niech Anioł Pański przychodzi
z darem pojednania i przebaczenia
do serc wojujących ze sobą Narodów
a na Ziemi zapanuje Pokój.

spotkania w I soboty miesiąca
po Mszy Świętej o godz. 8.00

Panie Jezu odsuń z Europy widmo wojny
Niech ta ziemia
W którą wsiąka teraz przelana krew
Niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci
Rodzi zielone pędy pszenicy i żyta
Na chleb pojednania
Miłości i przebaczenia
Panie błogosław te ziemię
I da jej upragniony Pokój
Amen
– Magdalena Ćwiklińska

Wspólnota Młodych „Ławica”

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

Kościół Domowy
spotkania kręgów w soboty
ustalane z ks. Wojciechem
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

