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OOcczzeekkiiwwaanniiee nnaa EEmmmmaannuueellaa
Pierwszą niedzielą grudnia rozpoczynamy nowy

rok liturgiczny. Czytania w liturgii niedzielnej są z tzw.
roku C, a w dni powszednie z tzw. roku I. Rok
liturgiczny rozpoczynamy Adwentem

Nazwa Adwent wywodzi się z łacińskiego słowa
„adventus”, które oznacza „przyjście”, „przybycie”,
„pojawienie się”. Początkowo wyrażeniem tym
określano uroczysty przyjazd jakiegoś ważnego
urzędnika państwowego do konkretnego miejsca. Miał
on jakby zwizytować powierzonych mu ludzi. Dla
chrześcijan natomiast pojęcie to stało się synonimem
podwójnego pojawienia się Jezusa Chrystusa. Najpierw
przyszedł On w ludzkim ciele jako poczęty z Ducha
Świętego i narodzony z Maryi Panny Syn Boży. Na
końcu zaś czasów ma pojawić się jako chwalebny Syn
Człowieczy po to, by dokonać sprawiedliwego sądu nad
światem.

Poczynając od pontyfikatu (590--604) papieża
Grzegorza Wielkiego, w liturgii kościelnej wprowa-
dzono czterotygodniowy okres przygotowania do świąt
Bożego Narodzenia. W Adwencie zwraca się uwagę na
dwie rzeczy. Pierwsza z nich to powtórne przyjście
Chrystusa podczas chwalebnej Paruzji. Druga natomiast
związana jest z właściwym i godnym świętowaniem
pamiątki historycznych narodzin Jezusa z Nazaretu (ok.
6 r. przed Chr.). Można powiedzieć, że ten liturgiczny
okres cechuje nie tylko pobożne, ale nade wszystko
radosne oczekiwanie na pojawienie się Zbawiciela —
Emmanuela, czyli Boga z nami. Liturgia dwóch
pierwszych niedziel Adwentu jest zogniskowana na tym
wydarzeniu.

Druga część tego liturgicznego okresu związana już jest
z bezpośrednim przygotowaniem na święto Chrystuso-
wych narodzin. Stąd też trzecia niedziela Adwentu
nazywana jest niedzielą „gaudete”, czyli radości.

Maryja adwentową przewodniczką
W liturgii Matka Boża towarzyszy nam w adwentowym
oczekiwaniu na przyjście Pana. Teksty wspominają Ją
np. w prefacjach. W II prefacji adwentowej czytamy, że
Chrystusa Pana „przepowiadali wszyscy Prorocy,
Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością”.
W Adwencie obchodzimy uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wspominamy
Zwiastowanie i Nawiedzenie, a także bierzemy udział
w Mszach św. roratnich, sprawowanych ku Jej czci.

W czasie sprawowania Mszy św. roratniej obok ołtarza
zapala się dodatkową świecę (tzw. roratkę). Jest ona
zazwyczaj przyozdobiona białą lub niebieską wstążką
i zielonym mirtem lub wiankiem z bukszpanu
i symbolizuje Maryję jako Jutrzenkę zwiastującą
nadchodzący wschód Słońca, którym jest Jezus
Chrystus, Matkę Bożą, która ze swojego łona daje
światu Chrystusa.

Roraty
Nazwa Roraty wywodzi się od pierwszych słów
łacińskiej antyfony: „Rorate caeli desuper. . .” („Spuśćcie
niebiosa z wysokości. . .”). Odprawianiu Rorat
towarzyszy wyjątkowa atmosfera. Tworzy ją nastrój
zamyślenia i niecodzienny sposób sprawowania samej
liturgii, zogniskowanej na osobie Maryi prowadzącej
wiernych na spotkanie ze swoim Synem.



1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Być
solą ziemi”. Program tego roku wpisuje się w ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, Rok Wiary.

2. Jednocześnie pierwszymi nieszporami dzisiejszej niedzieli weszliśmy w Adwent, czas radosnego ocze-
kiwania na przyjście Pana. Dobrze wykorzystajmy go dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem
i bliźnimi.

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszę wotywną o NMP,
tak zwane roraty. Do licznego udziału w tej Mszy, odprawianej w naszym kościele codziennie o godz.
1 6.00, zapraszamy dzieci (z lampionami), młodzież i dorosłych. Niech też nie zabraknie podejmowa-
nych dobrowolnie umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wspar-
ciu potrzebujących, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele.

4. Bogatą już tradycję mają wieńce adwentowe, na których znajdują się cztery świece. Każdą z nich zapala
się w kolejną niedzielę adwentu. Przypominają one o upływającym czasie do narodzin Boga i o naszym
obowiązku przygotowania się na spotkanie z Nim. Dlatego bardzo zachęcamy do nabycia wieńca
adwentowego wykonanego przez uczniów naszej szkoły. Niech w żadnej rodzinie go nie zabraknie.

5.W poniedziałek, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej . W modlitwach
pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne.

6.We wtorek, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw
w Intencji Bezrobotnych. Przez jej wstawiennictwo podczas Eucharystii będziemy polecać Bożej
opatrzności wszystkich naszych parafian zmagających się z tym problemem i poszukujących pracy.

7. 6 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. Tego dnia tradycyjnie
obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja
usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serca na te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się
ich wyparli. Ale niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich
intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa. Msza św. szkolna o godz. 9.00,
wieczornej Mszy św. nie będzie.

8.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź święta pierwszo-
piątkowa o 15.30. Na progu Adwentu serdecznie zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty.

9.W sobotę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego
dnia pochylimy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego
Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego.

10. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Majewskiej Małgorzacie i Dyrda
Anstazji. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Janiszek Bogusława i Dzik Krystyna. Dziękuję za
przygotowanie dekoracji adwentowej Pani Dziubeła Annie i Zatwarnickiej Anieli.

11. W czwartek 06.1 2 uczniowie naszej szkoły rozprowadzać będą kartki świąteczne wykonane przez nich
samych.

12.W piątek 07.1 2 o godzinie 19.1 0 w Świetlicy Wiejskiej w Polanie odbędzie się spotkanie dotyczące
rozliczenia nauki pływania. O przybycie proszeni są wszyscy rodzice, których dzieci brały udział
w lekcjach na Pływalni Delfin.

13.W sobotę 08.1 2 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego będą zbierać pieniądze w ramach akcji
"Góra Grosza". Zebrana kwota przekazana będzie do Domów Dziecka i rodzin zastępczych. Akcja
zorganizowana została przy współpracy Towarzystwa Nasz Dom i Ministerstwa Edukacji Narodowej .

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Barbara Dobrowolska, Barbara Froń, Barbara Korżyk, Barbara Michno,

Barbara Konopka, Barbara Dzik, Krystian Domański, Marcin Hermanowicz.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00.
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