
TWEET OD PAPIEŻA  

Przygotowując żłóbek dla Dzieciątka Jezus, uczymy się na nowo kim jest nasz Pan: 

 Bogiem pokornej łagodności, miłosierdzia i miłości, który zawsze interweniuje, szanując  

naszą wolność i nasze wybory. 

 

 

 

 
 

Msza krok po kroku 

Akt pokuty 

Na początku Mszy św. odmawiamy zawsze akt pokuty. Jest to bardzo ważny moment, 

ponieważ niejako zmusza nas do stanięcia w prawdzie o nas samych. A prawda ta jest 

bardzo prozaiczna: jestem grzesznikiem i bardzo potrzebuję Bożego Miłosierdzia. Akt 

pokuty to indywidualne przyznanie się do tego. Mówimy: ja się spowiadam, ja 

zgrzeszyłem, moja wina, ja błagam o miłosierdzie. Jeśli cokolwiek ma się w nas 

wydarzyć podczas Eucharystii, jeśli coś ma się zmienić, to stanie się tak tylko wtedy, 

gdy będziemy mieć odwagę stanąć w prawdzie wobec Boga, wobec sióstr i braci oraz 

wobec samych siebie. Bijemy się w piersi, pochylamy się, mówimy: „Panie, zmiłuj się 

nad nami”, bo wierzymy, że Bóg się na nas nie obraża, że się nie odwraca, ale że jest 

miłosiernym Ojcem, który pragnie, abyśmy przyjęli Jego przebaczenie, usłyszeli Jego 

słowo, weszli z Nim w komunię oraz na nowo ukochali tych, których kochać jeszcze nie 

umiemy. Do dobrego przeżycia aktu pokuty potrzeba ciszy, prawdy i uczciwości wobec 

siebie samych. Tak przygotowani możemy zacząć słuchać słowa, które za chwilę 

wybrzmi w zgromadzeniu, aby dotykać naszego życia i je przemieniać. 

 

Liturgia Słowa 

Chociaż podczas całej Mszy św. postawa słuchania jest fundamentalna, to jednak 

Liturgia Słowa najmocniej zaprasza do otwarcia uszu i serc oraz do wrażliwości  

i pokory, aby przyjąć Boże słowo jako skierowane do mnie i oświecające moją 

codzienną drogę. Słuchaniu w Liturgii Słowa sprzyja wszystko, także postawa ciała. 

Gdy siedzimy, łatwiej jest się skupić i usłyszeć słowo, a wstając na proklamację 

Ewangelii, wyrażamy gotowość na wniesienie słów Chrystusa w naszą codzienność. 

Ewangelia jest bowiem szczytem i najważniejszym momentem całej Liturgii Słowa.  

Do niej prowadzą wszystkie pozostałe czytania biblijne, ona jest podstawą homilii i z niej rodzą się wyznanie wiary oraz modlitwa 

powszechna. Ważnym elementem Liturgii Słowa jest także milczenie. Sprzyja ono medytacji i konfrontacji własnego życia  

z Ewangelią. W adhortacji apostolskiej „Verbum Domini” Benedykt XVI zamieścił następujące zdanie: „Słowo Boże może być 

bowiem wypowiedziane i usłyszane jedynie w ciszy zewnętrznej i wewnętrznej”, i dalej: „Milczenie, kiedy jest przewidziane, 

należy traktować «jako część celebracji»” (nr 66). Skoro tak, to nie można sobie wyobrazić Liturgii Słowa bez, chociażby 

krótkich, chwil milczenia. 

 

Przygotowanie darów 

Gdy wybrzmi ostatnie wezwanie Modlitwy wiernych, rozpoczyna się Liturgia eucharystyczna. Centrum celebracji przenosi się  

w tym momencie z ambony na ołtarz i wszyscy zostają zaproszeni do przyjęcia postawy ofiary. Na ołtarzu składamy chleb i wino, 

a piękne modlitwy, wypowiadane przez kapłana przewodniczącego Liturgii, ukazują sens tego gestu. W obrzędzie przygotowania 

darów zawiera się całe nasze życie: nasze praca i ofiara, ale także cierpienie i ból całego świata. To wszystko zostaje przemienione 

przez miłość Chrystusa, najpełniej objawioną w Jego ofierze na krzyżu. Z przygotowaniem darów łączy się także nasza konkretna 

ofiara, którą łączymy z eucharystycznym chlebem i winem. Dary materialne i ofiary pieniężne, które wówczas składamy, są 

wyrazem miłości wobec braci i sióstr, gdyż Eucharystii nie można sobie wyobrazić bez miłości i służby innym. A miłość i służba 

to nie idea, ale konkret.  

                                                               – ks. Tomasz Bać  (Ciąg dalszy artykułu w następnym numerze „Florianusa”)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Florianus
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TYGODNIK PARAFII ŚW. FLORIANA W BRWINOWIE 



 

Komentarz  
do czytań 

Czytanie pierwsze   
Iz 7, 10-14 

Psalm  
Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6  

 

  
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 
«Proś dla siebie o znak od Pana, Boga 
twego, czy to głęboko w Szeolu,  
czy to wysoko w górze!» 
 
Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił 
i nie będę wystawiał Pana na próbę». 
 
Wtedy rzekł Izajasz:  
«Słuchajcie więc, domu Dawidowy:  
Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom,  
iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? 
Dlatego Pan sam da wam znak:  
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i 
nazwie Go imieniem Emmanuel». 

 
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem 
chwały 

Do Pana należy ziemia i  wszystko, co ją 
napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. 
Albowiem on go na morzach osadził  
i utwierdził ponad rzekami. 

Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie  
w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk 
nieskalanych i czystego serca,  
którego dusza nie lgnęła do marności. 

On otrzyma błogosławieństwo od Pana  
i zapłatę od Boga, swego zbawcy.  
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba 

 

 

                                Chrześcijański Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej 
 

 

Na stole nakrytym 

białym obrusem 

kładziemy Pismo 

Święte i opłatek 

oraz ustawiamy 

świecę (najlepiej 

Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom). 

Jedno miejsce przy 

stole pozostaje 

wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem 

 z nami zasiąść do Wigilii (np. o zmarłych z rodziny). 

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli 

prowadzi ją ojciec. 

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

ZAPALENIE ŚWIECY: Ojciec lub matka zapala świecę 

na stole. 

Ojciec lub matka: Światło Chrystusa. 

 

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. 

 

Najstarsze dziecko zapala światełka na choince.  

 

CZYTANIE EWANGELII (Łk 2,1-14) 

 

Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat 

Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. 

Opowiada o tym ewangelia św. Łukasza. 

 

Tekst odczytuje na przykład najstarsze dziecko: 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 

żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.  

Pierwszy ten spis odbył się wówczas,  

gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.  

Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać,  

każdy do swego miasta.  

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, 

do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,  

ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,  

żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją,  

która była brzemienna. Kiedy tam przebywali,  

nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.  

Porodziła swego pierworodnego Syna,  

owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,  

gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze  

i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.  

Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska 

zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 

Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się!  

Oto zwiastuję wam radość wielką,  

która będzie udziałem całego narodu:  

dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 

którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: 

znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki  

i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła 

mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 

słowami: „Chwała Bogu na wysokościach,  

a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. 

 

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii – kolęda „Bóg się 

rodzi”. 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU – LITURGIA SŁOWA 

Dziś w pierwszym czytaniu  
mamy jedno z głównych proroctw 
mesjańskich, wygłoszone przez 
Izajasza do króla Achaza w 734 r. 
przed Chrystusem. Proroctwo to 
wskazuje na dziewicze poczęcie  
i narodzenie Mesjasza. Drugie czytanie 
ukazuje nam św. Pawła jako mającego 
pewność co do swego powołania  
i misji, którą otrzymał od Jezusa. 
Natomiast Ewangelia IV niedzieli 
Adwentu ukazuje nam postać  
św. Józefa. Ten wielki patron Kościoła 
powszechnego, kiedy archanioł Gabriel 
oznajmił mu, że jego małżonka Maryja 
poczęła Dzieciątko mocą Ducha 
Świętego, potrafił zaufać Bogu do tego 
stopnia, że wierzy głęboko w to,  
że przez to wydarzenie Pan Bóg  
ma swój plan, który odsłaniać będzie 
mu dzień po dniu.            
            – ks. Mariusz 



 

 Czytanie drugie 
Rz 1, 1-7 

 
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł,  
przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej,  
którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków  
w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o  Jego Synu – 
pochodzącym według ciała z rodu Dawida,  
a  ustanowionym według Ducha Świętości pełnym mocy 
Synem Bożym przez powstanie z martwych – 
o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 
 
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski,  
aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan  
dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, 
powołani przez Jezusa Chrystusa. 
 
Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych 
świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od 
Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! 

Ewangelia  
Mt 1, 18-24 

 
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki 
Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem,  
znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.  
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 
 
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie 
i  rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to,  
co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg  
z nami. 
 
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł 
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. 

WSPÓLNA MODLITWA 

 

Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają:  

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 

 

Ojciec lub matka: 

 

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy 

Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego 

Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela  

i prosimy Cię: 

Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 

 

Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych 

pokojem tej nocy.  

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 

 

Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, 

biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij 

Dobrą Nowiną tej świętej nocy.  

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 

 

Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem  

i światłem Twej chwały.  

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 

(można dołączyć inne prośby w intencjach bliskich rodzinie) 

 

Wszyscy modlą się: „Ojcze nasz….” 

 

Ojciec lub matka:  

 

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała 

blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna 

Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła 

w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa 

Pana naszego. Amen. 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OPŁATKÓW 

 

Najcenniejszym darem Boga dla ludzkości jest Jezus 

Chrystus. Tylko On jako ten chleb opłatek jest Chlebem 

dającym życie wieczne. 

 

Pobłogosław Panie nas i te opłatki, którymi będziemy się 

dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się 

chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. 

Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy 

wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

Łamanie się opłatkiem: 

 

Ojciec lub matka: 

 

A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się 

opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze w 

miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. 

Niech On będzie zawsze z nami. 

 

Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się 

opłatkiem. 

 

Wszyscy zasiadają do posiłku. 

 

MODLITWA PO WIECZERZY 

 

Odmawia ojciec lub matka: 

 

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego 

Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich 

ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które 

spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen. 

 

Po zakończeniu posiłku powinien być czas na wspólny śpiew 

kolęd. 
 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU – LITURGIA SŁOWA 

 



OGŁOSZENIA parafialne – IV Niedziela Adwentu – 18 grudnia 2022 r. 

 

1. Zapraszamy na adwentowe dni skupienia przed świętami Bożego Narodzenia  

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

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

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

produkty spożywcze do paczek na święta dla naszych najuboższych parafian. 

4. W sobotę 24 grudnia Msze Święte o godz. 7.00 i 8.00,  nie będzie Mszy Świętej 

wieczornej. Uroczystość Bożego Narodzenia rozpoczniemy  tradycyjnie Pasterką  

o północy, sprawowaną w intencji Parafian.  

5. W pierwszy dzień świąt 25 grudnia nie będzie Mszy Świętej o godz. 7.00,  

pozostałe Msze Święte w porządku niedzielnym. W drugi dzień Świąt w naszym 

kościele również porządek niedzielny. 

 

 

 

ADWENTOWA MODLITWA 

 

W adwentowym czekaniu 

gdy przycichł świat cały:  

uwielbiam Cię, Jezu, 

Panie godzien chwały. 

Uwielbiam Cię: w myśli, 

w modlitwie i w śpiewie. 

Oddaję Ci, Jezu, 

dziś samego siebie. 

Chcę Ci przygotować 

w sercu swoim drogę, 

bo tęsknię za Tobą, 

mym Panem i Bogiem. 

Zobacz – adwentowe płoną 

dla Ciebie lampiony. 

Przyjdź więc Panie Jezu 

i bądź uwielbiony! 

                                      – Alina Paul 

 

 

 

 

 

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

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:  

+ Piotr Firlej 

+ Hanna Szymczyk 

 

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 


