Adwent

lac. adventus = przyjście
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta
w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi,
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to
Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego
też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która
uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła
Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1,26-38).
ADWENT to czas radosnego, tęsknego oczekiwania na powtórne narodzenie
Pana Jezusa.
Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Okres
adwentowy kończy się w Wigilię Bożego Narodzenia czyli 24 grudnia.

RORATY – Msza Święta roratnia, inaczej jutrznia adwentowa – pierwsza msza odprawiana o wschodzie słońca,
obecnie msza jest odprawiana w godzinach wieczornych,
aby dzieci mogły w niej uczestniczyć (rano ciężko wstać:))
Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście:
Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...)
Liturgię rozpoczyna się zwykle przy wygaszonych światłach – w prezbiterium
zapala się świecę roratnią. Zazwyczaj roraty rozpoczyna procesja z lampionami.
W Polsce roraty odprawiane są od XIII wieku. Pierwszym miastem, które wprowadziło ten obyczaj był Poznań - z inicjatywy księcia Przemysława Pobożnego.

ŚWIECA RORATNIA – roratka – zapalana jest na mszy
roratniej, jest symbolem Najświętszej Marii Panny która
niesie ludziom Jezusa – Światłość prawdziwą. Niebieska
wstążka, którą ozdobiona jest świeca symbolizuje niepokalane poczęcie Maryi.
WIENIEC ADWENTOWY – zrobiony z żywych, iglastych gałązek świerku lub sosny, na nim znajdują się 4 świece, zapalamy je w kolejne niedziele adwentu. Wieniec jest
symbolem wspólnoty oczekującej z nadzieją i radością na
narodzenie Mesjasza. Światło świec w wieńcu niesie przesłanie, by nigdy nie zabrakło nam nadziei. Zieleń jest symbolem trwającego życia. Kształt kręgu symbolizuje wieczność Boga, który nie ma początku ani końca,
oraz wieczność życia Chrystusa.
I świeca to symbol przebaczenia; II świeca jest symbolem wiary; III świeca to
symbol radości; IV świeca symbolizuje nadzieję.
LAMPION – symbol przypowieści Jezusa o roztropnych pannach,
które z płonącymi lampionami oczekiwały na przyjście Oblubieńca
(Mt 25,1–13)
Dzieci przychodzą z lampionami na roraty, często zrobionymi własnoręcznie lub zakupionymi.

SPOWIEDŹ ADWENTOWA – z niecierpliwością oczekujemy na
przyjście Jezusa, czekamy na to wydarzenie przez cały okres adwentu,
aby przywitać Go z czystym sercem powinniśmy przystąpić do spowiedzi adwentowej

KOLOR SZAT FIOLETOWY – fiolet związany był z Maryją. W średniowieczu i renesansie Maryja często przedstawiana była z fiołkami, które rosną blisko ziemi z pochyloną
główką. Stąd fiołki stały się symbolem cnót Maryi. Kolor
fioletowy symbolizuje charakter pokutny adwentu, powagę
i czas nawrócenia, przygotowania człowieka na spotkanie z Jezusem.

Zastanówmy się dlaczego Jezus znów do nas przychodzi? Dlaczego czekamy na Jego
przyjście? Czy rzeczywiście czekamy? Jak się przygotowujemy do tego wydarzenia? Zastanówmy się nad swoim życiem, sensem. Jeśli mamy możliwość - uczestniczmy w roratach. Wykorzystajmy ten czas radosnego oczekiwania na przyjście Mesjasza.
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)

Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się,
Niechaj mi łaska Twa pomoże,
chcę czystym sercem przyjąć Cię.
Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,
przyjdź i nie spóźniaj się
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się
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