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W czasie mszy św. (z wyjątkiem rorat) nie
śpiewamy hymnu „Chwała na wysokości
Bogu”, ale nie jest to – jak w Wielkim Poście – znak pokuty, tylko oczekiwania na
uroczyste odśpiewanie tego hymnu w noc
narodzenia Jezusa.
Każdą kolejną niedzielę Adwentu symbolizuje jedna
świeca. Po tym, ile aktualnie pali się świec w wieńcu
adwentowym (znajdującym się najczęściej na ołtarzu, choć są i takie wiszące nad nim), poznasz, który
tydzień Adwentu mamy. Możesz zrobić sobie taki
wieniec również w domu i zapalać kolejne świece w
poszczególne adwentowe niedziele. Choć to tylko
symbol, może nam pomóc w przeżywaniu tego czasu.

KRÓTKA INSTRUKCJA
OBSŁUGI ADWENTU
Anna Malec / aleteia.pl
Adwent to czas radosnego oczekiwania. Samo słowo, z łacińskiego adventus, oznacza przyjście.
Adwentowe oczekiwanie dzielimy na dwa okresy. Od pierwszej niedzieli Adwentu (w tym roku od 1
grudnia) przez dwa tygodnie czekamy na powtórne
przyjście Chrystusa, czyli na paruzję. O tym wydarzeniu usłyszysz w tym czasie w mszalnych czytaniach. Będzie też sporo o sądzie ostatecznym i
nawróceniu.
Druga część Adwentu to okres od 15 do 24 grudnia.
To już czas bezpośredniego przygotowania do świąt
Bożego Narodzenia. Wraz z Adwentem rozpoczyna
się także nowy rok liturgiczny.
Cztery niedziele Adwentu
– trzy fioletowe i jedna różowa
W czasie Adwentu księża odprawiają msze św. w
fioletowych ornatach. To kolor, który ma symbolizować walkę między duchem a ciałem – powstał z
pomieszania błękitu, który wyraża to, co duchowe, i
czerwieni – koloru oznaczającego cielesność. Połączenie tych kolorów ma też symbolizować zjednoczenie tego, co boskie, z tym, co ludzkie, które dokonało się dzięki wcieleniu Chrystusa.
W trzecią niedzielę Adwentu, tzw. niedzielę Gaudete,
a po polsku po prostu niedzielę radości, księża
odprawiają msze – dla odmiany – w różowych ornatach (podobno niektórzy bardzo z tego powodu
cierpią – zapytaj o to swojego proboszcza). Skąd ten
kolor? Róż ma wyrażać przewagę światła nad ciemnością i przypominać, że zbliża się już Boże Narodzenie.

Roraty
– msze ku czci Maryi
Roraty to odprawiane od poniedziałku do soboty,
wcześnie rano (sprawdź godzinę w swojej parafii!)
msze św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. W niektórych kościołach jest jeszcze opcja extra, czyli laudesy – jutrznia z godziną czytań, odprawiane
mniej więcej godzinę przed roratami. Ostatnie tradycyjnie odbędą się 24 grudnia.
Sprawdź, czy w twojej parafii rozdawane są przed
roratami małe świeczki adwentowe. Jeśli nie, pamiętaj, żeby przed wyjściem na poranną mszę zabrać swoją świecę lub – popularny zwłaszcza wśród
dzieci – lampion. Po co? To symbol czuwania, a także
radości ze zbliżającego się przyjścia Chrystusa.
Roraty rozpoczynają się w ciemności, mrok rozświetla tylko blask świec, światła włącza się dopiero, gdy w kościele rozbrzmiewa „Chwała na wysokości Bogu”. Ważnym symbolem jest zapalana podczas porannych mszy świeca roratnia, przewiązana
białą lub niebieską wstążką i udekorowana mirtem. Świeca symbolizuje Maryję niosącą Chrystusa.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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S ł ow o na N iedz i e lę
Ewangelista Łukasz przytacza nam, wydawałoby się, przerażającą mowę
Chrystusa do swoich uczniów. Czy jej celem jest wzbudzenie strachu i paniJr 33, 14-16 Potomek
ki
wśród
jej adresatów, a także wśród nas? Faktem jest, że z utęsknieniem
Dawida będzie wymieoczekujemy na ponowne przyjście Jezusa, a także, że będzie to dzień sądu
rzał sprawiedliwość
ostatecznego. Jednakże, nie powinien on wywoływać w nas przerażenia, ale
1 Tes 3,12–4,2 Utwierraczej motywować i mobilizować do bycia przygotowanym, do nieustannej
dzenie w świętości na
poprawy. Wiemy doskonale, iż wszystko przemija. Świat, w którym żyjemy
przyjście Chrystusa
i jaki znamy, nie będzie wieczny. Dlatego za pomocą zjawisk natury – katakliŁk 21,25-28.34-36
zmów wywołujących cierpienie – zostaje nam przybliżony czas ostateczny.
Oczekiwanie na poWszystkie znaki na niebie i na ziemi, które będą towarzyszyły temu wydarzewtórne przyjście Chryniu, mają za zadanie przedstawić Boga jako Pana całej natury. Toteż nie postusa
winniśmy kulić się w strachu, ale być czujnymi, „podnieść głowy” i patrzeć
z nadzieją na nadchodzące zbawienie.
ROK LITURGICZNY C/II

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I

W ewangelicznym tekście, poddanym
nam pod rozwagę w dzisiejszą I Niedzielę Adwentu, św. Łukasz ujawnia
lęki, jakie nękają ludzi w obliczu katastrof, mających nastąpić na końcu
świata. Jednak dla kontrastu ewangelista jeszcze mocniej uwypukla radosną perspektywę chrześcijańskiego oczekiwania:
«Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w
obłoku z wielką mocą i chwałą» (Łk 21,27). Oto nowina,
która napełnia nadzieją serce wierzącego: Pan przyjdzie «z wielką mocą i chwałą». Dlatego uczniowie
zostają wezwani, aby się nie lękali, ale powstali i podnieśli głowy, «ponieważ zbliża się wasze odkupienie» (Łk 21,28).
Każdego roku na początku Adwentu liturgia przypomina nam tę «dobrą nowinę», która rozbrzmiewa w Kościele w sposób niezwykle wymowny. Jest to nowina o
naszym zbawieniu; jest to nowina o tym, że Pan jest
blisko. Więcej, że już jest z nami. […]
«Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i
stanąć przed Synem Człowieczym» (Łk 21,36). Dzisiejsza liturgia mówi nam o «drugim przyjściu» Pana; a

więc o chwalebnym powrocie Chrystusa, który zbiegnie
się w czasie z tym, co potocznie nazywane jest
«końcem świata». Jest to wydarzenie tajemnicze,
które w języku apokaliptycznym przedstawiane jest
zazwyczaj jako gigantyczna katastrofa. Podobnie jak
kres życia jednostki, czyli śmierć, również koniec
wszechświata budzi lęk przed nieznanym i strach
przed cierpieniem, a także pełne obaw pytania o to, co
będzie «na tamtym świecie».
Okres Adwentu, rozpoczynający się właśnie dzisiaj,
przynagla nas, byśmy przygotowali się na przyjęcie
Pana, który przychodzi. Jak jednak mamy się przygotować? Doniosła uroczystość, w której uczestniczymy,
ukazuje, że konkretnym sposobem przygotowania się
na to spotkanie jest towarzyszenie tym, którzy zmagają
się z różnorakimi trudnościami, i dzielenie ich losu.
Jeśli rozpoznajemy Chrystusa w bracie, przygotowujemy samych siebie do tego, aby On mógł nas rozpoznać
w chwili swego ostatecznego powrotu. W taki właśnie
sposób chrześcijańska wspólnota przygotowuje się na
drugie przyjście Pana: stawiając w centrum uwagi
ludzi, których sam Chrystus darzył szczególnym upodobaniem, a których społeczeństwo często odrzuca lub
pomija.
(Watykan 2000-12-03)
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PARAFIALNY

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
 Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogo-  W tym tygodniu: wtorek spotkanie grupy synodalnej

9:00 - o czystość serca, miłość Bożą, opiekę Maryi,
dary Ducha Św. dla wnuczek, wnuków, prawnuczki i
ich rodziców
9:00 - +Irena Stankiewicz 2r. śm.
12:00 - +Alojzy Opanowski 14r. śm.
12:00 - +Bronisława, Józef, Fabian, Zofia, Anna z r. Motulewskich, Stanisław, Gabriel z r. Nowackich
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Halina, Tomasz, Czesław, Weronika, Franciszek, +z r.Świackich, Bogdanowiczów
7:00 - o czystość serca, miłość Bożą, opiekę Maryi,
dary Ducha Św. dla wnuczek, wnuków, prawnuczki i
ich rodziców
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz
18:30 - o Boże bł. opiekę Maryi dla mieszkańców wsi
Czerwonego Folwarku
7:00 - +Edward Nowosadko
7:00 - o czystość serca, miłość Bożą, opiekę Maryi,
dary Ducha Św. dla wnuczek, wnuków, prawnuczki i
ich rodziców
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +Jadwiga Omilianowicz 11m. po śm. (od Andrzeja Bobrowskiego z rodz.)
18:30 - +Jerzy Trocki 30dz. po pogrzebie
7:00 - o czystość serca, miłość Bożą, opiekę Maryi,
dary Ducha Św. dla wnuczek, wnuków, prawnuczki i
ich rodziców
18:30 - dziękcz. za udzielone łaski podczas prowadzenia firmy, o dalsze Boże bł. Pracownikom i dobrym
inicjatywom
18:30 - +z r. Cieślukowskich
7:00 - o czystość serca, miłość Bożą, opiekę Maryi,
dary Ducha Św. dla wnuczek, wnuków, prawnuczki i
ich rodziców
18:00 - Nowenna
18:30 - +Stanisław Moroz 1r. śm. (od Marka i Ani z rodz.)
18:30 - +Otylia Krajewska 9m. po śm.

9:00 - Msza w Szkole w Starym Folwarku
11:00 - +Janina Wiszniewska 6r. śm.
11:00 - +Irena Bobrowska
11:00 - dziękcz. za plony, o Boże bł. dla miesz., rodzin
Tartaku i zbawienie dla zmarłych
18:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:30 - dziękcz. za plony o Boże bł. dla miesz. Cimochowizny, zbawienie dla zmarłych
18:30 - +Stefania i Heliodor Fidrych
18:30 - +Jagna Wróblewska 2m. po śm. (od siostry Krystyny z rodziną)

9:00 - w dniu ur. Danuty o zdrowie, Boże bł., opiekę
Maryi dla niej i jej rodziny
9:00 - +Barbara Żyźniewska
9:00 - +Stanisława Korsakowska 2m. po śm. (od r.
Korsak)
11:00 -dziękcz. w 28r. ślubu Jadwigi i Roberta o dalsze
Boże bł. dla nich i dzieci
11:00 - +Jadwiga i Alfons +r. Chałków Orzechowskich
11:00 - +Stanisław Moroz 1r. śm. (od Danuty i Ewalty
Rucieckich)
18:00 - Różaniec
18:30 - dziękcz. za plony o Boże bł. dla miesz. Burdeniszek, zbawienie dla zmarłych
18:30 - o łaskę trzeźwości dla syna i opiekę Maryi dla
niego i jego rodz.
18:30 - +Czesław Nieszczerzewski 30dz. po p.
Maćkowa Ruda:
16:00 - +Tadeusz, Czesława, Jan, Adolf, Andrzej, Antoni, z r. Gryszkiewiczów i Świackich
9:00 - +Marianna 3r. śm.
9:00 - +Józef Aneszko
9:00 - +Anna, Antoni, Henryk, Józef z r. Daniłowiczów
12:00 - w 60ur. Grażyny o Boże bł opiekę Maryi
12:00 - +Krystyna Pietrzak 1r. śm.
12:00 - +Krystyna i Franciszek Stankiewicz, Teodora
Rutkowska
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - dziękcz. za plony, o Boże bł. dla mieszkańców i
rodzin Maćkowej Rudy

sławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Dziękujemy
księdzu Robertowi Michalicie, za przybliżenie o szkaplerzu św. Michała Archanioła. Dzisiaj rozpoczynamy
Adwent i nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Posłani
w pokoju Chrystusa”.
 Adwent ma nas przygotować do świąt, szczególnie
poprzez nasze rekolekcje adwentowe (3-5.XII), połączone z odpustem, które poprowadzi Ks. Tomasz Nowaczek MIC (Prowincjał Marianów) wraz z wprowadzeniem
relikwii bł. Jerzego Matulewicza. Piątek Msza św.
o godz. 9:00 (Szkoła w Starym Folwarku), 11:00 i 18:30,
sobota 9:00, 11:00, 18:30 i Maćkowa Ruda 16:00. W niedzielę zakończenie rekolekcji i spotkanie z Mikołajem.
Do środy można przynosić zabawki i maskotki do zakrystii lub do szkoły w Starym Folwarku. W niedziele
odbędzie się również kiermasz świąteczny z loterią w
Domu Królewskim na rzecz leczenia Szymonka
z Maćkowej Rudy. Prosimy przygotować ciasta. Świece
Caritas (15zł) i opłatki na stół wigilijny do nabycia w
zakrystii.
 Roraty w tygodniu o godz. 7:00. W środę i sobotę
zapraszamy dzieci, młodzież. Pamiętajmy o lampionach, a dzieci o serduszkach z postanowieniem, które
będą losem do wybrania figurki MB do zabrania na
modlitwę domową do następnych rorat.

Do Kościoła świętego przez sakrament
Chrztu świętego została przyjęta:

Sofia Katarzyna
Pineiro-Wichrań
Życzymy opieki MB Niepokalanej
w chrześcijańskim wzrastaniu.

Odeszli do wieczności:

+Maria Krawczuk
+Wacław Bielecki
+Józef Popławski

Zmarłych polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

po Mszy wieczornej (Rada Duszpasterska i wszystkich
chętnych). Odwiedziny chorych wyjątkowo w czwartek
2.XII od godz. 9:00 z racji rekolekcji. Po Mszy wieczornej spotkanie ministrantów. I piątek zapraszamy na
adorację zakończoną litanią do NSJ, I sobota miesiąca
zachęcamy do adoracji od 10:00 do godz. 18:00 zakończona modlitwą różańcową. Dziś po Mszy o godz. 9:00
spotkanie rodziców i dzieci do I Komunii.
 Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy
w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 300zł. Dziś taca na
WSD w Ełku, a ofiary do puszek na przygotowanie paczek dla dzieci. W piątek ofiary na fundusz misyjny.
W zakrystii do nabycia świece wigilijne (15zł) i opłatki.
 Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Małżeństwa zachęcamy do skorzystania z
rekolekcji online RODZINA33. Szczegóły na
www.rodzina33.pl
 Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla
dzieci i prasa misyjna. Jest do nabycia: Kalendarz
ścienny z Wigier (5zł).
 Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecznych odległości i obowiązku noszenia maseczek.

Krótka instrukcja obsługi Adwentu
(Ciąg dalszy ze strony 4)

Postanowienia adwentowe i rekolekcje
Podczas Adwentu w kościołach parafialnych,
duszpasterstwach czy wspólnotach organizowane są rekolekcje. Dla zabieganych jest też
popularna opcja – rekolekcje internetowe.
Warto na rekolekcyjnym rynku poszukać czegoś dla siebie!
Adwent to czas, w którym możemy – z większą
uwagą niż na co dzień – przyjrzeć się swoim
motywacjom, relacjom, zrobić remanent duszy.
To też dobry czas, by zrobić coś dla innych!

