
TWEET OD PAPIEŻA  

Adwentowa droga składa się z wielu codziennych małych gestów pokoju: gestów przyjęcia, 

zrozumienia, bliskości, przebaczenia, służby… Gestów uczynionych z sercem jako kroki  

w stronę Betlejem, do Jezusa, Króla pokoju. 

 

 

 

 
 

 

 

III Niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest niedzielą „Gaudete”,  

czyli niedzielą radości.  

Niedziela ta, to swego rodzaju obwieszczenie bliskości Zbawiciela, co stanowi 

jednocześnie zaproszenie do radości. Adwent jest wyjątkowym czasem dla 

chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza 

przyjście. Dla starożytnych Rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. 

Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Dlatego też 

Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego 

oczekiwania. Chociaż tradycja niedzieli „Gaudete” nie jest już tak akcentowana jak 

kiedyś, nie oznacza to, że należy ją pomijać. Przeciwnie, jest ona bardzo cenna i 

zapominanie o niej byłoby niewątpliwym zubożeniem. 

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

 

We wtorek 13 grudnia 2022 r. przypada 41. rocznica wprowadzenia  

w Polsce stanu wojennego. Tego dnia w Kościele w Polsce 

obchodzimy dzień modlitw za ofiary tego czasu.  

Znakiem pamięci o tragicznych wydarzeniach będzie zapalenie 

symbolicznego światełka w oknie o godz. 19.30 w ramach 

akcji „Ofiarom Stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
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 35, 1-6a. 10 
 

Psalm  
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 

 

 Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, 
niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda 
kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc  
i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją 
obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu.  
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego 
Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana 
omdlałe! Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie 
bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi 
Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić». 
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych 
się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń  
i język niemych wesoło wykrzyknie. 
 
Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon 
z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym  
na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi 
smutek i wzdychanie. 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 

Bóg wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza 
sprawiedliwość,  
chlebem karmi głodnych,  
wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych.  
Pan kocha sprawiedliwych,  
Pan strzeże przybyszów. 

Ochrania sierotę i wdowę,  
lecz występnych kieruje na bezdroża.  
Pan króluje na wieki,  
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

 

 

                              

Msza Święta – krok po kroku 
 

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie 

uczestniczyć we Mszy św. Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we 

Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo 

uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli 

właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się 

jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności  

w kościele w każde niedzielę i święto nakazane.  

Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym  

i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do 

końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św.  

i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne. 

 

Wejście do świątyni 

Eucharystia to świat znaków, symboli, obrzędów i słów, które wzajemnie się przenikają  

i umożliwiają wejście w komunię z Bogiem oraz z braćmi i siostrami. Ten świat, który przenosi nas w inną, Bożą rzeczywistość, 

otwiera się już w momencie przekroczenia progu kościoła, a więc zanim jeszcze rozpoczną się obrzędy liturgiczne.  

Już wtedy i w tym miejscu rozpoczyna się nasze uczestnictwo w Eucharystii. Przekroczenie progu kościoła jest bowiem znakiem, 

że wchodzimy do domu, że jesteśmy u siebie oraz że tam jest nasze miejsce. 

 

 Znak krzyża przy wejściu do świątyni i na rozpoczęcie Liturgii 

Dzisiaj o tym, że w Eucharystii uczestniczą ludzie ochrzczeni, przypomina woda święcona, którą przy wejściu do kościoła 

czynimy znak krzyża. Wypowiadane wówczas słowa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, przywołują moment naszego 

chrztu, ponieważ po raz pierwszy wybrzmiały one nad każdym z nas, gdy woda chrzcielna spłynęła po naszych głowach. Znak 

krzyża przy wejściu do kościoła stawia nas zawsze w postawie wdzięczności za chrzest, który uczynił nas dziećmi Bożymi  

i włączył w Mistyczne Ciało Chrystusa. Wdzięczność za sakrament chrztu oraz postawa słuchania prowadzą nas do dostrzeżenia, 

że na Eucharystii nigdy nie jesteśmy sami, że wokół gromadzą się nasze siostry i nasi bracia, a wszyscy razem tworzymy jedno 

zgromadzenie, wspólnotę złączoną przez wiarę, chrzest i pragnienie życia Ewangelią. Zanim jeszcze cokolwiek zacznie się dziać, 

zanim kapłan wypowie słowa konsekracji, z nami i w nas już jest obecny Chrystus. Gromadzimy się w Jego imię, z Nim 

wchodzimy w relację, Jego słuchamy i On nas przemienia.       - ks. Tomasz Bać 

                                                               (ciąg dalszy w następnym numerze „Florianusa”)                                            

 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU – LITURGIA SŁOWA 

Ta niedziela trzecia Adwentu 
nazywana jest Niedzielą Radości. 
Widać to w wystroju ołtarza 
ubranego kwiatami, ale najbardziej  
w tekstach liturgicznych. Prorok 
Izajasz zwraca się do Palestyny i jego 
mieszkańców z wezwaniem  
do radości. A powodem tej radości 
jest przyjście Boga, który zbawi swój 
lud i wynagrodzi krzywdy jakich 
doznali. A zatem z mieszkańcami 
cieszyć się będzie cała przyroda. 
Izajasz wymienia znaki jakie 
towarzyszyć będą przyjściu Boga. 
Otóż owocami zbawienia będą: 
„…przejrzą oczy niewidomych i uszy 
głuchych się otworzą… chromy 
wyskoczy jak jeleń, a język niemych 
wesoło wykrzyknie!”. Właśnie na to 
proroctwo Izajasza powołuje się 
Jezus. Nie mówi wprost, że jest 
obiecanym Zbawicielem, ale to co się 
dzieje przez Jego ręce, dla patrzących 
powinno być czytelnym znakiem jego 
posłannictwa. I jeszcze słowa 
skierowane do nas: „błogosławiony 
jest ten, który nie zwątpi we mnie”. 
                                 – ks. Marian 



 

 Czytanie drugie 
Jk 5, 7-10 
 
 
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana.  
Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi,  
dopóki nie spadnie deszcz wczesny i  późny.  
Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze,  
bo przyjście Pana jest już bliskie. 
 
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego,  
byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami.  
Za przykład wytrwałości i  cierpliwości weźcie, bracia, proroków, 
którzy przemawiali w imię Pańskie. 

Ewangelia  
Mt 11, 2-11 
 
 
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów  
o Janie:  
 
«Co wyszliście obejrzeć na pustyni?  
Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście 
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego?  
Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty 
noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka?  
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.  
On jest tym, o którym napisano:  
„Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą,  
aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: 
Między narodzonymi z  niewiast nie powstał większy  
od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż on» 
 

 
 
 

 

Życzenia świąteczne dla Ojca Świętego Franciszka        Wyjątkowy gość w naszej parafii… 

W ubiegłą niedzielę dzieci z naszej parafii przyniosły  

do kościoła własnoręcznie przygotowane kartki świąteczne 

 z życzeniami dla papieża Franciszka.  

W tym tygodniu kartki wraz z życzeniami świątecznymi  

na Boże Narodzenie podpisanymi przez ks. Proboszcza  

w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej, zostały przesłane 

do Watykanu. 

 

 
 

 
 

4 grudnia br. po Mszy Świętej o 11.45 na dzieci czekała 

miła niespodzianka. Odwiedził nas wyjątkowy gość  

święty biskup Mikołaj.  

Przybył ze swoimi pomocnikami aniołkami. Każdy uczestnik 

nabożeństwa otrzymał słodki upominek od Świętego. Biskup 

Mikołaj nawet nie był bardzo wymagający, nie wszyscy byli 

odpytywani z wierszyków i piosenek o Świętym. 

 

 
 

 

 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – III Niedziela Adwentu – 11 grudnia 2022 r. 

 

1. Dziś w Kościele obchodzimy III niedzielę Adwentu zwaną Gaudete, czyli niedzielą 

radości. Czasem nazywa się ją również „niedzielą różową”, gdyż jest to jeden  

z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w szatach koloru 

różowego. 

2. Zapraszamy na roraty, które odprawiamy w tygodniu o godz. 7.00. 

3. U Pana Organisty pod chórem możemy nabyć opłatki na stół wigilijny. 

4. Zapraszamy na adwentowe dni skupienia przed świętami Bożego Narodzenia  

20, 21, 22 grudnia. Spowiedź od godziny 17.30. Msza Święta o godz. 18.00. 

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

produkty spożywcze do paczek na święta dla naszych najuboższych parafian. 

 

 

Adwentowy rachunek sumienia.  

Nie zmarnuj szansy na lepszą spowiedź 

Oczekiwanie na Mesjasza i Zbawiciela. Prostowanie ścieżek dla Pana 

Każdy czas ma swój własny rachunek sumienia. Jednak każdy okres liturgiczny wzmacnia 

pytania o bardzo konkretne grupy czy rodzaje spraw w naszym życiu. Adwent nie jest 

wyjątkiem. Poniżej zamieszczamy jedną z propozycji takiego „okresowego rachunku 

sumienia” przygotowany na czas Adwentu przez dominikanina o. Janusza Pydę. Nie jest 

on oczywiście kompletny, ani też nie rości sobie pretensji, aby być pomocnym dla każdego. 

Jest raczej zachętą do robienia rachunku sumienia również w oparciu o konkretne tajemnice 

naszej wiary, sposób ich przeżywania czy też w oparciu o kalendarz liturgiczny Kościoła. 

1. Czy rzeczywiście potrzebuję Mesjasza? Czy dzięki radykalnej niezgodzie na własny 

grzech i własną słabość, dzięki radykalnej i ciężkiej pracy nad sobą dotarłem 

kiedykolwiek do momentu, kiedy mogłem uczciwie powiedzieć – bez łaski Bożej 

nie dam rady, wyczerpałem wszelkie ludzkie możliwości, zrobiłem wszystko 

co mogłem, a to nie wystarczyło – potrzebuję Mesjasza. A może moje mówienie 

o potrzebie Zbawiciela to tylko pusta gadanina, coś czego nigdy nie doświadczyłem, 

bo nigdy nie dałem sobie szansy – przez swoje lenistwo – na prawdziwe, a nie jedynie 

deklaratywne poznanie swojej słabości? 

2. Czy nie jest tak, że polubiłem swoje grzechy, zgodziłem się na swoje słabości 

i nie pragnę już wyzwolenia, które przynosi Mesjasz-Zbawiciel? Czy nie jest tak, 

że nigdy się z grzechem na poważnie nie starłem i nawet nie wiem, że odbiera 

mi wolność? Czy nie polubiłem niewoli grzechu tak bardzo, że stała się moim domem, 

z którego nie chcę wychodzić i nie potrzebuję Mesjasza, aby zakłócał mój spokój 

w domu niewoli? 

3. Czy potrafię powiedzieć, na czym konkretnie polegało moje ostatnie, być może bardzo 

drobne, ale konkretne nawrócenie? 

4. Kiedy ostatnio moja wiara tak zadziałała w moim życiu, że musiałem je zmienić tak jak 

zmieniła swoje życie Maryja czy Józef po Zwiastowaniu? Czy moja wiara kiedykolwiek, 

chociaż raz zmieniła moje życie, czy to tylko moje życie wciąż kształtuje i dostosowuje 

do siebie moją wiarę? 

5. Czy potrafię słuchać słów wzywających do nawrócenia? Czy szukam Jana Chrzciciela 

w swoim sumieniu? Czy pamiętam o codziennym rachunku sumienia? Czy jestem 

posłuszny natchnieniom Bożym w mojej duszy, kiedy wzywają mnie do zaprzestania 

czegoś złego, albo podjęcia czegoś dobrego? Jak często zdarza mi się zaniedbywać 

dobre natchnienie, natchnienia Ducha Świętego w moim życiu? 

6. Czy zdarza mi się odkładać nawrócenie na później? Czy zdarza mi się nie tyle czekać 

na Mesjasza, co w nieskończoność kazać Mesjaszowi czekać na moją gotowość 

do przyjęcia Go? 

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

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+ Władysława Jabłońska 

+ Anna Małczak-Michalska 

 

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 


