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Adwent 2009

„Adwent, Adwent lśni pierwszej świecy blask...”

Witajcie Świetlikowcy w Adwentowym numerze!
W tym numerze polecamy
Krzyżówkę
Informacje o Adwencie
Zwyczaje Adwentowe itp.

A teraz garść informacji o Adwencie:

Adwent to czas radosnego oczekiwania na
przyjście Jezusa. Zaczyna się w niedzielę po
uroczystości Chrystusa Króla czyli między
29 listopada a 3 grudnia. Trwa on od 23 do
28 dni, z których cztery zawsze są
niedzielami. Adwent kończy się Wigilią Bożego Narodzenia, która
niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Pierwsza niedziela
Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.
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, a więc przygotowanie do Bożego Narodzenia, gdy
wspomina się pierwsze przyjście Syna Bożego na ziemię. To jednak
także czas radosnego oczekiwania na ponowne Jego przyjście na
ziemię. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość,
gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela. Dlatego też Adwent
jest nie tyle czasem pokuty, co czasem pobożnego i radosnego
oczekiwania. Jakkolwiek przygotowanie na przyjście Pana polega na
oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to
jednak pokuta jest przepełniona radością. Adwent przypomina nam,
że całe nasze życie jest oczekiwaniem. Adwent nie ma charakteru
pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post. Jest jednak
również czasem nawrócenia i pokuty. Teksty biblijne czytane w tym
okresie wzywają nas do pokuty, nawrócenia i odnowy.
Główne postacie adwentu: Najświętsza Maryja Panna,
Patronka adwentowego czuwania; prorok Izajasz zapowiadający
przyjście Zbawiciela i św. Jan Chrzciciel, który bezpośrednio
przygotowywał lud na spotkanie Mesjasza, wzywają nas do
prostowania Chrystusowi ścieżek w naszym sercu.
Kamila Cabaj i Filip Mordacz kl. VC

Polskie zwyczaje adwentowe
Msza św. roratnia
Od XII wieku znana jest w Polsce adwentowa Msza św. ku czci
Matki Bożej, zwana roratami. Więcej o roratach w artykule Wiktorii.
Świeca roratnia- roratka
Biała świeca ozdobiona białą lub niebieską wstążką, zapalana w
czasie Mszy św. roratniej. Jest symbolem Maryi, która podobnie jak
jutrzenka wyprzedza wschód słońca, tak Ona poprzedziła przyjście
Jezusa.
Wieniec adwentowy
Ten niemiecki zwyczaj znany jest w Polsce od ponad 160 lat.
Są one zawieszane w kościołach jak też ustawiane
w domach. Na zielonym wieńcu umieszcza się 4
czerwone świece. Cała rodzina gromadząc się w
kolejne niedziele adwentu przy wspólnej modlitwie
zapala kolejne świece jako znak czuwania i
gotowości na przyjście Jezusa.
Zachęcamy także do przygotowania
wieńców adwentowych dla swoich rodzin. Zostaną
one
poświęcone 29 listopada na Mszy św. odprawianej o godzinie 1100 w
kościele św. Gertrudy.
Wspólna modlitwa adwentowa
Dawniej cały Adwent starano się przeżywać we wspólnocie nie tylko
rodzinnej, ale też i sąsiedzkiej. Gromadzono się by wspólnie
odmawiać modlitwę różańcową, śpiewać pieśni adwentowe, a także
pieśni o tematyce obyczajowej, które wzywały do życia zgodnego z
Bożymi przykazaniami. Czytano Pismo Święte, żywoty świętych i
książki budujące wiarę.
Przygotowanie kolędników
Wiele osób w czasie adwentu przygotowuje szopki i gwiazdy do
chodzenia po kolędzie. Podejmuje się próby do inscenizacji Jasełek.
Warto podtrzymać te piękne zwyczaje.
Dobre uczynki adwentowe
Pobożni katolicy wiedzieli, że trzeba przed Panem stanąć z dobrymi
uczynkami, dlatego starano się podczas Adwentu wzajemnie sobie

pomagać, szczególnie ludziom starszym i biednym. My także
powinniśmy w czasie adwentu wypełniać dobre uczynki. Będziemy
mogli złożyć je Jezusowi w darze na Boże Narodzenie. Symbolem
składania dobrych uczynków będzie włożenie odpowiedniej ilości
źdźbeł siana – po jednym za każdy spełniony uczynek – podczas
procesji z darami, która będzie na każdej Mszy roratniej. Możecie
także w swoich domach przygotować maleńki żłóbek, do którego
podczas wieczornej modlitwy będziecie wkładać źdźbła sianka
dobrych uczynków.
Spowiedź adwentowa
Warto w naszej polskiej tradycji kultywować niektóre piękne
zwyczaje, zwłaszcza udział w roratach; trzeba skorzystać z rekolekcji
adwentowych i sakramentu pokuty, przystępować do Komunii św.
Możemy też we wspólnocie rodzinnej śpiewać pieśni adwentowe,
razem modlić się i czytać Pismo Święte lub książki religijne i na ich
temat rozmawiać. Warto też wyciszyć się, zrezygnować choć trochę
ze słuchania muzyki czy oglądania telewizji i w adwencie uczynić
więcej dobrego niż to zwykle czynimy.
Aleksandra Struska i Kornelia Rybarczyk kl. VC

Diakon
Diakon to mężczyzna konsekrowany (mający
święcenia diakonatu), który może w kolejnym
etapie przyjąć święcenia kapłańskie. Są dwa
stopnie uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa:
prezbiterat i episkopat. Diakonat zaś nazywany
jest stopniem służby i udzielany jest przed
święceniami kapłańskimi. Diakon przeznaczony
jest do pomocy i służby kapłanom i biskupom. O
ustanowieniu posługi diakońskiej czytamy już w Nowym
Testamencie (Dz 6, 1-7), kiedy to Apostołowie, widząc wzrastającą
liczbę wiernych, nie byli w stanie troszczyć się o wspieranie ubogich
nie zaniedbując posługi głoszenia Słowa Bożego i modlitwy. Został
wtedy między innymi wybrany patron diakonów - św. Szczepan –
pierwszy męczennik, którego męczeństwo opisane jest w Dz 7, 5460.

Patronem zaś diakonów stałych jest św. Wawrzyniec - męczennik i
diakon żyjący w III w., który za wiarę zginął w Rzymie. Ale o
diakonach stałych i ich patronie napiszemy innym razem.
Kornelia Rybarczyk i Piotr Dudziński kl. VC

Roraty
Roraty to popularna nazwa Mszy Świętej ku czci
Najświętszej Maryi Panny odprawianej w czasie adwentu codziennie
oprócz niedziel i uroczystości. Nazwa ”roraty” pochodzi od słów
pieśni często śpiewanej na wejście „Spuście rosę niebiosa” co w
języku łacińskim
brzmi: „Rorate caeli desuper”. Msze te
najczęściej odprawiane są rano przed wschodem słońca lub
wieczorem po zmroku. Podkreśla to wyjątkowość adwentu – jako
czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
Roraty są poświęcone Maryi, ponieważ Ona w sposób
szczególny oczekiwała na przyjście Mesjasza jako córka Izraela,
jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Obecność Maryi Patronki Adwentowego oczekiwania symbolizuje dodatkowa świeca
nazywana roratką.
Roraty maja nam szczególnie przypominać, że Maryja
przyniosła Jezusa- Światłość świata. Jako córka Narodu Wybranego
wraz z wszystkimi pokoleniami czekała na Jego przyjście. Dla Niej
było to szczególne oczekiwanie od chwili zwiastowania nosi Jezusa
pod swoim sercem. Teraz razem z uczniami Jezusa czeka na
ponowne Jego przyjście na końcu czasów.
Przekazy historyczne mówią, że roraty odprawiano w Polsce
już za czasów panowania Bolesława Wstydliwego. Przez całe wieki
Król, umieszczając w czasie rorat na ołtarzu zapaloną świecę,
oświadczał: "Gotów jestem na sąd Boży", za nim czynił to Prymas
Polski, mówiąc "Sum paratus ad adventum Domini" (Jestem gotów
na przyjście Pana), po nich zaś kolejno: senator, ziemianin, rycerz,
mieszczanin i chłop, powtarzali słowa króla.

Chodźcie dziatki na Roratki!!!
Ranne ptaszki ZA PRA SZA Parafia Mariacka o godz.6 00
Nocne Marki ZA PRA SZA Parafia Św. Gertrudy o godz. 18 00
Startujemy 30 listopada.

Spotykać się będziemy przez cały A dwent
od poniedziałku do soboty.

Wiktoria Gębicka kl. V E
Roraty ze św. Janem Marią Vianneyem
Pod hasłem: „Pokażę Ci drogę do nieba” odbywać się będą
tegoroczne roraty w kościele św. Gertrudy. Jest to nawiązanie do
trwającego roku kapłańskiego. Podczas kazań roratnich poznawać
będziemy życie i działalność proboszcza z Ars. Trochę postać tego
świętego przedstawiliśmy w poprzednim numerze. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do bliższego poznania św. Jana
Vianneya na roratach. Każdego dnia uczestnicy rorat otrzymają
obrazki przedstawiające miejsca związane z życiem Świętego
Proboszcza z Ars.

Adwentowe Uroczystości
Św. Mikołaj
W pierwszej części adwentu, 6 grudnia
przeżywany wspomnienie św. Mikołaja
Biskupa, który zasłynął z wielkiej dobroci dla
potrzebujących. Od wieków trwa tradycja
obdarowania innych w tym dniu prezentami.
Prawdziwy św. Mikołaj urodził się w
miejscowości Patara położonej ok. 200 km
od Miry w dzisiejszej Turcji. Jego rodzice:
Rufus i Julia byli chrześcijanami. Starali się,
by ich syn wyrósł na dobrego chrześcijanina. Od najmłodszych lat
wpajali mu naukę Chrystusa. Byli dosyć zamożni co pozwalało im
nie tylko utrzymać rodzinę, ale także wspierać ubogich. Mikołaj już
jako kilkuletni chłopiec zaczął pomagać ubogim. Pod osłoną nocy
roznosił żywność zostawiając pod drzwiami ubogich. Kiedy dorósł
przyjął święcenia kapłańskie, a w osiem lat później około roku 300
został wybrany na biskupa Miry. Jako biskup zorganizował grupę
ludzi pomagającą ubogim. Najbardziej znana historią pomocy jest
historia przekazania posagu dla ubogich sierot. Mikołaj najczęściej
przekazywał swoje podarki po kryjomu. Dziś ludzie, którzy chcą
kontynuować dzieło św. Mikołaja obdarzają bliskich prezentami.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość tą obchodzimy 8 grudnia. Maryja jako wybrana
przez Boga na Matkę Jego Syna została do tego zadania szczególnie
przygotowana. Pan Bóg sprawił, iż została poczęta niepokalanie to
znaczy, że jako jedyna z ludzi urodziła się wolna od grzechu
pierworodnego. Prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej
Maryi Panny ogłosił w 1854 roku Pius IX: "Ogłaszamy, orzekamy i
określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna
od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i
przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana
nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą
przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią
wytrwale i bez wahania wierzyć". Prawdę tą potwierdziła sama
Maryja podczas objawień w Lourdes 25 marca 1858 r. Maryja
powiedziała do Bernadety Soubirous: „Jestem niepokalanym
poczęciem”.

BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!

W poprzednim numerze prawidłowa odpowiedź to: Rok kapłaństwa.
Nagrodę wylosowała: Oliwia Bądyra. Tym razem krzyżówka związana z
Adwentem. Rozwiązania należy składać do katechetów do 10 grudnia.
Krzyżówkę przygotowali: Dorian Gościniak z kl. V c. Krystian Stachowiak z kl.V
e, Piotr Dudziński kl.V c

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. Tak nazywa się spotkanie Maryi z Aniołem Gabrielem Łk 1, 26-38
2. Do niego uciekał król Dawid przed królem Saulem 1 Sm 21,11-15
3. Żyd, który próbował przemawiać do tłumów w czasie rozruchu
Demetriusza Dz 19,33
4. Okres, który rozpoczyna rok liturgiczny
5. Zapalamy go idąc na roraty
6. Tak nazywa się spotkanie Maryi z Elżbietą Łk 1, 39-45
7. Ojciec Jana Chrzciciela Łk 1, 59
8. Imię to znaczy „Bóg z nami”, według zapowiedzi proroka tak
miano nazwać Jezusa Iz 7,17
9. Przodek Jezusa, jego ojcem był Jesse Mt 1, 6
10. Stamtąd przybyli do Jerozolimy Mędrcy Mt 2, 1
11. Syn Booza i Rut Mt 1, 5
12. Jaką ofiarę składał Zachariasz w przybytku Pańskim? Łk 1, 5-9
13. Tytuł pieśni, którą zaśpiewał Zachariasz po narodzinach Jana
Chrzciciela Łk 1, 67 -79
14. Msza Święta odprawiana w adwencie
15. Trzeci syn Jakuba i Lei Rdz 29,34
16. Przeszedł na chrześcijaństwo pod wpływem mowy św. Pawła w
Aeropagu Dz 17, 34

