
 

 

 

 

Adwent – początek nowego roku w Kościele 

27 listopada 2022 r. pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” rozpoczyna 

się w Kościele nowy rok duszpasterski, który zakończy się w niedzielę 

Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r.  

Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz 

umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do 

domu Ojca. Tym razem, w odróżnieniu od lat ubiegłych, program zaplanowano na 

jeden rok. Jest to związane z potrzebą uwzględnienia w nim aktualnej sytuacji 

Kościoła i wyrastających z niej wyzwań. Program duszpasterski zakłada trzy podstawowe ścieżki jego realizacji, przede 

wszystkim w parafiach, ale nie tylko. Pierwszą ścieżką realizacji wynikającą z natury Kościoła jest przepowiadanie Słowa 

Bożego i katecheza parafialna. Druga ścieżka to zwiastowanie prawdy o Kościele w mediach. Trzecia ścieżka to 

kontynuowanie synodalnego dzieła, które zostało podjęte w ramach pierwszego etapu diecezjalnego, który się zakończył. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zaproszenie na roraty 

Roraty w naszym kościele, które będą odprawiane 

od poniedziałku do soboty o godz. 7.00.  

Dzieci uczestniczące w roratach będą otrzymywały 

okolicznościowe pamiątki.  

Ciekawostka:  

Roraty to jedyne msze w czasie Adwentu,  

gdy śpiewany jest hymn „Chwała na wysokości Bogu”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

Z KATECHEZY PAPIEŻA FRANCISZKA 

Jeśli w naszym życiu mimo trudnych doświadczeń nadal ufnie idziemy naprzód,  

być może zawdzięczamy to nie tyle naszym zasługom, ile wstawiennictwu wielu świętych, 

niektórych w niebie, innych pielgrzymujących podobnie jak my na ziemi, którzy nas wspierają  

i nam towarzyszą. 

 
Parafia Rzymskokatolicka 

pod wezwaniem św. Floriana 
 

ul. Biskupicka 2, Brwinów 

http://swflorian.home.pl 

 

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  
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 
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TYGODNIK PARAFII ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE 



 

Komentarz  
do czytań 

Czytanie pierwsze   
Iz 2, 1-5 
 

Psalm  
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 

 

 Widzenie Izajasza, syna Amosa, 
dotyczące Judy i Jerozolimy: 
Stanie się na końcu czasów, że góra 
świątyni Pańskiej stać będzie mocno 
na szczycie gór i wystrzeli ponad 
pagórki. Wszystkie narody do niej 
popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: 
«Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, 
do świątyni Boga Jakuba! Niech nas 
nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli 
Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z 
Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem». 
 
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i 
sędzią dla licznych narodów. Wtedy 
swe miecze przekują na lemiesze, a 
swoje włócznie na sierpy. Naród 
przeciw narodowi nie podniesie 
miecza, nie będą się więcej zaprawiać 
do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, 
postępujmy w światłości Pańskiej! 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 
 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Już stoją nasze stopy w twoich bramach, 
Jeruzalem. 

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby 
zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 
Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu 
Dawida. 

Proście o pokój dla Jeruzalem:  
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 
Niech pokój panuje w twych murach, a 
pomyślność w twoich pałacach. 

Ze względu na moich braci i przyjaciół będę 
wołał: «Pokój z tobą!» 
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, 
modlę się o dobro dla ciebie. 

 

 

                             POWIĘKSZONE GRONO MINISTRANTÓW 
 

20 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Mszy Świętej  

o godzinie 11.45 ks. Proboszcz dokonał obrzędu przyjęcia 8 nowych ministrantów.  
 

Kandydaci przez ostatnie miesiące byli przygotowani do tego uroczystego dnia przez  

ks. Mariusza i starszych ministrantów. Bogu składamy dzięki, że grono Liturgicznej Służby 

Ołtarza powiększa się o nowych ministrantów.  

Nowych kandydatów, zarówno chłopców i dziewczęta którzy chcieliby służyć przy ołtarzu, 

zapraszamy w sobotę na zbiórkę ministrancką o godz.10.00 na plebanii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – LITURGIA SŁOWA 

Syjon to święta góra Izraela, którą 
sobie wybrał sam Bóg Jahwe  
(Ps 78,68) na swoje mieszkanie  
(Ps 74,2). To miejsce szczególnego 
spotkania z Bogiem.  
Pierwsze czytanie może być refleksją 
do tego, by zauważyć, że naszą górą 
Syjon jest Kościół Chrystusowy, 
który rozpoczyna  dziś czas 
radosnego oczekiwania na 
narodziny swojego Oblubieńca.  
W drugim czytaniu św. Paweł 
zachęca nas do tego, by zrozumieć 
chwilę obecną, czas w którym 
żyjemy, tak aby być gotowym na 
przyjście do nas Jezusa z tym 
wszystkim, co nam przyniesie.  
Nie chodzi tu tylko o Jego przyjście 
w betlejemskiej stajence, ale także  
o Jego przyjście ostateczne,  
i to jest drugi wymiar 
rozpoczynającego się dziś Adwentu. 
Dlatego patrząc na przypomnienie 
czasów Noego przez Jezusa  
w dzisiejszej Ewangelii nie mamy się 
lękać ponownego potopu, ale ma 
nas to zachęcić do świadomego 
czuwania i wytrwałości. Łącząc się  
z Maryją czuwającą jak nikt z nas  
i oczekującą na nadchodzące 
Słońce, przeżyjmy Adwent 
odrzucając „więc uczynki ciemności,  
a przyobleczmy się w zbroję 
światła”.                        
                                        – ks. Mariusz 



 

 Czytanie drugie 
Rz 13, 11–14 
 
Bracia: 
 
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was  
godzina powstania ze snu.  
Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy,  
gdy uwierzyliśmy. 
 
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki 
ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!  
Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, 
nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.  
Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa  
i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. 

Ewangelia  
Mt 24, 37–44 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, 
żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł  
do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi 
zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, 
druga zostawiona. 
 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział,  
o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał  
i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.  
 
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

 

   

NOWI LEKTORZY 
 

W niedzielę 20 listopada w kościele seminaryjnym w Warszawie ks. kard. Kazimierz Nycz włączył do grona 

lektorów 160 kandydatów, którzy przygotowywali się do pełnienia tej posługi w czasie kursu lektorskiego.  

Wśród nich jest dwóch naszych ministrantów: Cezary Kowalski i Adam Złotorzyński.  
 

Przez cały rok kandydaci na lektorów uczestniczą w zajęciach z fonetyki liturgiki i biblistyki, aby później jak najlepiej 

przekazywać innym słowo Boże. W czasie zajęć z fonetyki ćwiczą umiejętność czytania lekcji mszalnych, poprawnie i ze 

zrozumieniem. Wykłady z liturgiki służą lepszemu poznaniu liturgii, jej roli w Kościele – lektorzy zgłębiają strukturę Mszy 

Świętej i znaków liturgicznych. W ramach zajęć z biblistyki poznają postacie i wydarzenia biblijne, aby lepiej rozumieć 

sens czytanego podczas Mszy św. słowa Bożego.  

   Na zakończenie kursu nowi lektorzy uczestniczą w rekolekcjach, a szczególnie ważnym dla nich wydarzeniem jest 

promocja lektorska, kiedy to biskup posyła ich do posługi w Kościele. 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – I Niedziela Adwentu – 27 listopada 2022 r. 

 

1. Rozpoczynamy Adwent, okres liturgiczny, który jest przygotowaniem  

do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy wszystkich do udziału  

w porannych Mszach Świętych ku czci NMP, zwanych roratami, które odprawiamy 

codziennie oprócz niedziel o 7.00. Zachęcamy szczególnie dzieci, dla których 

przygotowane są pamiątki uczestnictwa. Na roraty przynosimy ze sobą lampiony. 

2. W piątek 2 grudnia I piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 17.30. Po Mszy Świętej 

wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. 

3. W sobotę 3 grudnia o godz. 8.00 Msza Święta, a po niej nabożeństwo pierwszych 

sobót miesiąca. 

4. Z tyłu za ławkami wystawione są kosze, do których możemy składać trwałe 

produkty spożywcze do paczek na święta dla naszych najuboższych parafian. 

 

PRZYPOMNIENIE o zapisach na kolędę 

Do 11 grudnia – w zakrystii lub kancelarii parafialnej – można zgłaszać adresy osób 

chcących przyjąć księdza z wizytą duszpasterską. Kolęda rozpocznie się w styczniu. 

Uwaga: każdy zgłasza swój adres indywidualnie, nie można zapisać na kolędę krewnych 

mieszkających pod innym adresem, znajomych, sąsiadów itp. 

 

 

MODLITWA NA ADWENT 

 

Jezu Chryste, 

który jesteś drogą, prawdą i życiem. 

Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego, 

Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy: 

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Ty jesteś Świętym Boga, 

Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, 

daj całemu światu radość zbawienia: 

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Zbawicielu, 

anioł objawił Twoje imię Józefowi, 

mężowi sprawiedliwemu: 

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Światłości świata, 

Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi: 

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 

Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz, 

Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka, 

przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie. 

Amen. 

 

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

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+ Janina Syga 

+ Krystyna Śniegowska 

 

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 

 

Kancelaria parafialna: 

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 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 

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 


