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Msze św.
Marana tha! Przyjdź Jezu Panie,
W swej chwale do nas zejdź!
Marana tha! Usłysz wołanie,
Gdy się wypełnią wieki.
1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
Jak dobry chleb na głodnego dłoń!
2. W dziecięciu Ty objawiasz się nam,
Przez wichru szum dajesz poznać się
3. Jak nagły błysk z zachodu na wschód,
Jak sęp co na zdobycz spada swą.
4. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
Przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.
5. Gdy miłość swą okażemy w krąg,
Przychodzisz już dziś na ziemię swą.

Niedziela
7.00, 9.00, 10.30, 11.45,
13.00, 18.00
Dni powszednie
7.00, 8.00, 18.00

Nabożeństwa stałe:
Nowenna do MB
Nieustającej Pomocy
w środy o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia
Bożego w piątki po Mszy
św. wieczornej
I piątki miesiąca Adoracja
Najśw. Sakramentu po
Mszy Św. wieczornej do
godz.21:00
I Sobota miesiąca
o godz. 8:00 Msza Św.
wynagradzająca ku czci
Niepokalanego Serca NMP
We wtorki całodzienna
Adoracja Najśw. Sakr.

Odwiedziny chorych
na indywidualne
wezwanie

Chrzest św.
w II i IV niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 13.00

Rekolekcje Adwentowe
I Rozważanie: Czuwajcie

W ramach duchowego przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia chcę zaprosić Was do odprawienia rekolekcji
adwentowych, na których spotkamy się z Bogiem, naszym
najlepszym Przyjacielem. Przez kolejne Niedziele adwentowe
wspólnie pochylać się będziemy nad Słowem Bożym. Pierwsza
konferencja nosi tytuł "Czuwajcie"
.
"Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu,
księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych
wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze
strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką
chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha
i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie
spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na
wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc
i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym»."(Łk 21,25-28.34-36) Czuwajcie. I znowu ktoś·
wzywa mnie do czegoś. Panie Boże, po co? Przecież wiesz, że
czuję się zniechęcony, osłabiony, przybity. Czym? Swoją
słabością, swoimi zdradami, życiem na pół gwizdka, życiem,
aby przeżyć i nic więcej. Po co się starać i wysilać? Po co
czuwać? Przecież wiesz, że i tak nic dobrego z tego nie będzie.
Już tyle razy próbowałem, a w moim sercu jest dalej pustka,
noc, ciemność i strapienie. Czemu Jezu chcesz, abym
czuwał? Czemu kierujesz do mnie to wezwanie? Ponieważ
wiesz, że mogę to uczynić, że potrafię tak naprawdę żyć?
Ty jako Jedyny nie tracisz wiary we mnie! Ja być może tak, ale
Ty nie. Ty nadal wierzysz, że mogę żyć na miarę swoich
najgłębszych pragnień. Wierzysz, że mogę odnowić przyjaźń
z Tobą. Wierzysz, że nie ma takiego upadku i takiego dna,
z którego nie mógłbyś mnie dźwignąć, podnieść i tchnąć we
mnie nowe życie. I mówisz, abym podniósł się ze swojej
wygodnej kanapy i czuwał. Pan kolejny raz daje nam czas
Adwentu, abyśmy spojrzeli na swoją ciemność, czyli na swoje
słabości, aby na końcu tych rekolekcji zobaczyć światło. Jest
takie perskie powiedzenie: "Gdy jest dostatecznie ciemno,
wówczas widać gwiazdy". Dlatego Jezus przychodzi dziś do
mnie i do ciebie aby powiedzieć nam, że jeśli chcemy możemy
naprawdę żyć na miarę swych marzeń, pragnień i pasji! Być
może teraz głowa mówi ci, żeby sobie darować, że nie ma
sensu się znów rozczarowywać sobą. Jeśli tak się czujesz to
posłuchaj jeszcze swojego serca, które mówi co innego:
„Powstań,· spróbuj, otwórz oczy i zobacz, że Bóg
z ciebie nie zrezygnował!” I ty przyjacielu nie rezygnuj z Niego,
podaj Mu swoją dłoń i daj Mu się prowadzić.
/ks. Mariusz/

W Adwencie zadaj sobie
trzy pytania

W pierwszą niedzielę Adwentu zaczęłam się zastanawiać, co
właściwie chciałabym przez ten czas zrobić. Pamiętam, jak kilka
lat temu moim największym wyzwaniem było odmówienie sobie
słodyczy. Z roku na rok przychodziły mi do głowy coraz to
nowsze pomysły. Jeśli jeszcze nie wiecie, co chcielibyście
zrobić, to spróbujcie sobie zadać trzy kluczowe pytania.
Jaka jest twoja codzienność?
?
Myślę, że zastanawiając się nad czasem Adwentu, warto sobie
zadać takie pytanie. Jeśli będziemy wiedzieli w jakiej
codzienności żyjemy, będziemy potrafili określić, czego nam
brakuje i co chcielibyśmy zrobić. Przykładowo: na codzień
żyjemy w biegu, przechodzimy od jednego do kolejnego zadania
do wykonania. Odprowadzamy dzieci do szkoły, idziemy do
pracy, zajmujemy się domem, idziemy zmęczeni spać. A może
mamy zajęcia na uczelni od rana do wieczora i nie mamy
przerwy, żeby zjeść spokojnie obiad? Jeśli nasza codzienność
nieustannie biegnie, to być może Adwent jest dobrą okazją do
tego, żeby się zatrzymać, zwolnić? Jeśli na codzień nie mamy
zbyt wielu obowiązków, to może Adwent jest czasem, żeby
zacząć chodzić na roraty albo codziennie komuś pomóc?
Czego Ty potrzebujesz?
?
Drugie pytanie wydaje się być egoistyczne, ale tak naprawdę
jest bardzo ważne. Po określeniu swojej codzienności, warto
zapytać siebie o to, czego naprawdę potrzebujemy. Dlaczego
mamy pytać o siebie, a nie o innych? To prosta zasada - żeby
pokochać innych, trzeba najpierw pokochać siebie. Jeśli
potrzebujesz zwolnić, to dzięki temu, możesz mieć więcej
cierpliwości i wyrozumiałości dla innych ludzi. Jeśli zadbasz
o siebie, to będziesz w stanie zadbać o innych. Jeśli będziesz
więcej spać albo mniej czasu spędzać przy komputerze,
to będziesz miał więcej siły, żeby zrobić coś innego. Zacznij od
siebie, a zobaczysz, jak wpłynie to na twoje podejście do
innych.
Czego inni potrzebują?
Dopiero po tych pierwszych dwóch pytaniach, warto sobie
zadać ostatnie pytanie - co chcemy dać innym ludziom? Adwent
to dobry czas na dawanie, a nie na odbieranie sobie. Czasami
to właśnie dawanie może stać się trudniejsze. Jak być miłym dla
kogoś, kto często nas rani lub irytuje? Jak zadbać o babcię lub
dziadka? Jak zacząć poświęcać więcej czasu i uwagi mężowi?
Nie nakładajmy na siebie wyzwań niemożliwych do realizacji,
które doprowadzą nas tylko do żalu i smutku z powodu porażki.
Mierzmy siły na zamiary.
Mój Adwent
Dla mnie Adwent to dobry czas, żeby po prostu... zwolnić
i zadbać o siebie. Może to zwolnienie odbędzie się kosztem
namnażających się obowiązków, ale czuję, że będzie dla mnie
dobre. Zwolnienie to codzienna chwila dla siebie - spacer,
czytanie książki a może spokojne myśli podczas drogi do pracy.
Wierzę, że zadbanie o siebie, może pomóc mi zadbać o innych.
/Julia Płaneta/

7 pomysłów, jak rodzinnie
przeżyć czas Adwentu

Przez wiele minionych wieków ludzkość, w szczególności naród
żydowski, oczekiwała na przyjście Zbawiciela. Ten etap
oczekiwania był konieczny, aby Bóg mógł przygotować ludzkie
serca na przyjęcie Jego Syna. W podobny sposób, każdego
roku przez cztery tygodnie czekamy na Boże Narodzenie. Oto
garść pomysłów, które możemy wykorzystać w naszych
rodzinach, aby ten okres był dla wszystkich prawdziwie
radosnym oczekiwaniem !
Wieniec Adwentowy
Ciekawą propozycją może okazać się tradycyjny wieniec
adwentowy – z gałązek ostrokrzewu czy jodły lub też słomkowy,
tekturowy bądź z tkaniny albo suszonych kwiatów. Umieszczone
w nim 4 świece zapalamy w rytm kolejnych nadchodzących
niedziel Adwentu. Ze względów bezpieczeństwa uważajmy, by
nie zostawiać płonących świec bez nadzoru, głównie w nocy,
gdyż wtedy szczególnie łatwo o pożar.
.
Kalendarz Adwentowy
Kalendarze adwentowe dostępne w sklepach z pewnością umilą
czas oczekiwania na Boże Narodzenie najmłodszym.
Ich klasyczna wersja, ta ze słodyczami, może zainspirować nas
do własnoręcznego wykonania rodzinnego kalendarza
adwentowego (na przykład z małymi świątecznymi ozdobami).
Do realizacji tego pomysłu warto zaprosić wszystkich członków
rodziny – mnóstwo pomysłów i świetna zabawa gwarantowana!
Tradycyjna Szopka
.
W niektórych domach dekoracja w postaci gotowego żłóbka
towarzyszy nam przez cały okres Adwentu, a w innych
uzupełniana jest stopniowo przez dodawanie każdego dnia
kolejnego elementu. Pamiętajmy, by figurkę Dzieciątka Jezus
umieścić w szopce dopiero w noc Bożego Narodzenia.
Gwiazdy Betlejemskie
.
Bardzo symbolicznym, a jednocześnie kreatywnym sposobem
na zaangażowanie szczególnie najmłodszych domowników
w intensywne przeżywanie Adwentu będzie przygotowanie
betlejemskich gwiazdek wyciętych z kolorowego bądź złotego
papieru. Proponujemy przywieszać je nad domowym żłóbkiem
lub na specjalnej tablicy w naszym kąciku modlitwy. Za każdą
gwiazdą, która przybywa na naszym „niebie” niech stoi jakiś
drobny gest lub duchowy wysiłek, na jaki zdobyliśmy się w ciągu
dnia: np. dobry uczynek, powstrzymanie się od narzekania czy
kapryszenia, itp.
.
Lektura Biblii i Adwentowe Muzykowanie
.
Nie zapominajmy o codziennej wieczornej lekturze fragmentu
Starego Testamentu z naszymi dziećmi. Pozwoli im ona
zrozumieć, jak przyjście Chrystusa było przygotowane
i oczekiwane. Pomogą nam w tym zadaniu szeroko dostępne
historie biblijne lub Biblia dla dzieci. Opowiadany lub czytany
w rodzinnym gronie fragment dorośli będą mogli przeczytać

ponownie w tradycyjnym Piśmie Świętym. Zaproponujmy
dzieciom zilustrowanie wysłuchanych fragmentów ze Starego
Testamentu, aby następnie ozdobić ich rysunkami cały dom:
nasz kącik modlitwy, korytarz, klatkę schodową etc. Dzieci
uwielbiają śpiewać, a czas Adwentu to doskonały okres na
opanowanie najpiękniejszych kolęd. Zwieńczeniem tych
rodzinnych prób może być kameralny koncert 25 grudnia dla
dziadków, najbliższych krewnych i przyjaciół, którzy przybędą
kolędować z nami.
.
Adaptacja Wspólnej Modlitwy
.
Bardzo istotne jest również odpowiednie przygotowanie do
coniedzielnej Mszy świętej w trakcie Adwentu oraz w dzień
Bożego Narodzenia. W tym celu możemy w ciągu danego
tygodnia przywieszać w naszym kąciku modlitwy lub innym
widocznym miejscu wybrany cytat z Ewangelii na daną
niedzielę: „Czuwajcie więc i bądźcie gotowi” (pierwsza
niedziela); „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”
(druga niedziela); „On jest tym, o którym napisano: «Oto Ja
posyłam Mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci
drogę»” (trzecia niedziela); „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» (czwarta niedziela); „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” (Uroczystość Narodzenia
Pańskiego);
Wytrwanie w dobrych postanowieniach
.
W czasie Adwentu postarajmy się nakierować wysiłki wszystkich
członków rodziny na kwestie takie jak: uważne słuchanie,
cierpliwość, otwartość na innych, ubóstwo; nie chodzi o żadne
wielkie przemowy, ale o konkretne podpowiedzi. Przy stole
słuchamy innych, nie przerywając im w żadnym momencie;
nakładamy jedzenie najpierw innym, a później sobie. Dbamy
o to, by nikt nie musiał prosić o sól, chleb czy wodę,
wyprzedzając jego prośbę; rezygnujemy z jednej kostki cukru,
jakiegoś programu w telewizji, pięciu minut wylegiwania się
w łóżku przed wstaniem; zadowalamy się tym, co mamy, bez
marudzenia czy dopominania się o: markowe ubrania, nowe
zabawki, których w istocie nie potrzebujemy czy słodycze, etc.
Staramy się zatroszczyć o te dzieci, które na przerwie zostają
same, proponując im wspólną zabawę. Mówimy „nie”, kiedy nasi
koledzy z klasy naśmiewają się i poniżają innych, ani nie
przyłączamy się do szyderstw pod ich adresem. Wstajemy
„prawą nogą”, bez ociągania się, nawet jeżeli jest zimno, jeżeli
mamy za sobą ciężką noc, albo też boimy się sprawdzianu
z matematyki. Takie postanowienia mogą być indywidualne, ale
również i rodzinne: cała rodzina, z rodzicami włącznie, stawia
sobie jednakowy cel. Zapewne troska o dobry przykład i obawa
przed braterskim upomnieniem doskonale potrafią nas
zmobilizować. Pamiętajmy, że Adwent nie ogranicza się do
czterech tygodni. Adwentem ma bowiem być całe nasze życie
w postawie oczekiwania na przyjście Pana. Przeżywajmy
w pełni ten „życiowy” Adwent, abyśmy byli jeszcze bardziej
„dojrzali dla Chrystusa”.
/Christine Ponsard/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczynamy Adwent. Okres Adwentu ma podwójny
charakter. Jest czasem przygotowania do Uroczystości
Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze
przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem,
który przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje
się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu
czasów. Z obu tych względów Adwent jest „okresem pobożnego
i radosnego oczekiwania”.
2. W Adwencie zapraszamy na Msze św. ku czci Matki Bożej
tzw. Roraty, które odprawiane będą od poniedziałku do soboty
o godz. 7.00. Dzieci uczestniczące w roratach będą
otrzymywały okolicznościowe pamiątki.
3. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Wyższe Metropolitalne
Seminarium Duchowne w Warszawie.
4. Z racji I piątku miesiąca, 3 grudnia spowiedź od godz.17.30.
Po Mszy Św. wieczornej zapraszamy na Adorację Najśw.
Sakramentu, którą zakończymy Apelem Jasnogórskim
o godz. 20.00. (W miesiącach zimowych, adoracja będzie
krótsza o godzinę)
5. W sobotę 4 grudnia o godz. 8.00 Msza Święta
i nabożeństwo wynagradzające ku czci Niep. Serca NMP.
Po nabożeństwie spotkanie w Organistówce Żywego Różańca
i Straży Honorowej NSPJ.
6. Od dzisiejszej niedzieli możemy nabyć własnoręcznie
wykonane przez Siostry Klaryski z ul. Kępińskiej kartki
Bożonarodzeniowe. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na
wsparcie brwinowskiego klasztoru.
7. Pod chórem u pana Organisty możemy nabyć opłatki
wigilijne.
8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W zakrystii są do
nabycia: "Gość Niedzielny" i Niedziela. Na stoliku za ławkami
jest wyłożony nowy numer "Florianusa".

Tweet od Papieża:
Miłosierdzie raduje się widząc
wzrastanie drugiego i cierpi, kiedy drugi
jest udręczony: samotny, chory,
bezdomny, pogardzany, czy w
potrzebie… Miłosierdzie jest porywem serca, który
pozwala wyjść z siebie i który prowadzi do dzielenia się
i budowania wspólnoty.

Akcja Świąteczna dla Żołnierzy

Zwracamy się z serdeczną prośbą o włączenie się w akcję
świątecznego wsparcia mundurowych obrońców naszych granic
organizowaną przez parafię w Lipsku. Akcja polega na
zorganizowaniu „słodkiej paczki” i kartki świątecznej
z życzeniami. Na terenie tej parafii stacjonuje około tysiąca osób
ze służb mundurowych. Otwórzmy nasze serca dla tych cichych
bohaterów i sprawmy, żeby ten nadchodzący czas adwentu
i przygotowań do Narodzenia Chrystusa był dla nich mimo
istniejącej trudnej sytuacji wyjątkowy. Rodziny, które chciałyby
włączyć się w akcję prosimy o przygotowanie paczki i kartek
świątecznych i przyniesienie ich do Sióstr Rodziny Maryi przy
ul. Szkolnej 18 w Brwinowie. Jest też możliwość złożenia ofiary
pieniężnej na zakup owoców.
Modlitwa o pokój na granicy

W ostatnim tygodniu z naszej
wspólnoty parafialnej odeszli:
+ Jan Radecki
+ Mariusz Woźniak
+ Jan Latowski
+ Marek Przygoda
+ Marianna Kobylińska

Refleksja na I Niedzielę Adwentu
W naszych czasach wielu ludzi drży ze
strachu w oczekiwaniu przyszłych
wydarzeń, ale jest też wielu, którzy niczym
się nie przejmują i bawią w najlepsze.
Rozpoczynamy kolejny Adwent a Chrystus wzywa nas dziś do
czuwania i modlitwy w każdym czasie. Niech wskazówką jak
dobrze ten czas przeżyć będą słowa z dzisiejszego psalmu:
“Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić
Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych
pouczeń, Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję”.
/ks. Wojciech/

Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, Ty, który
zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość, Ty, który ludzi dalekich
czynisz bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości! Prosimy,
zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! Daj nam światłe
oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie
przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu,
a także w tym domu, który ma na imię Polska; Nawróć nasze
wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego
nawrócenia. Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli –
słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają,
nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których
odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej
chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych,
którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich
zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany w drugim człowieku – znajdź
drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie
nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen.
Do użytku wewnętrznego
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