Konspekt zbiórki formacyjnej dla ministrantów –
Adwent
Potrzebne materiały: Pismo Święte dla każdego uczestnika.
Modlitwa na rozpoczęcie spotkania.
Wprowadzenie do tematu zbiórki:
• Co to jest Adwent? Dlaczego obchodzimy go w Liturgii? Jakie
uczestnicy spotkania mają skojarzenia ze słowem Adwent?
Komentarz prowadzącego:
•

Adwent jest okresem rozpoczynającym nowy rok liturgiczny i
jednocześnie bezpośrednio poprzedzającym Okres Narodzenia
Pańskiego. Adwent obejmuje 4 niedziele (trwa od 3 do 4 tygodni);
rozpoczyna się 1. Niedzielą Adwentu, która wypada pod koniec
listopada lub na początku grudnia, a kończy wieczorem 24 grudnia.

•

Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego czasownika advenio,
oznaczającego przychodzić. Jak sama nazwa wskazuje, ten okres w
Liturgii ma nas przygotować na przyjście Chrystusa: zarówno to,
które Liturgia uobecni w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, jak i to
które nastąpi na końcu czasów.

•

Ze względu na podwójny charakter naszego oczekiwania okres
Adwentu dzieli się na dwie części:
◦

Od 1. Niedzieli Adwentu do 16 XII
Kościół w Liturgii przygotowuje nas wtedy przede wszystkim na
powtórne przyjście Chrystusa, które z języka greckiego
nazywamy paruzją, czyli objawieniem. Pan Jezus, zgodnie z
obietnicą daną Apostołom, przyjdzie aby ostatecznie pokonać
Szatana i grzech, dokonać Sądu nad ludźmi i odnowić według
pierwotnego Bożego planu cały Wszechświat, abyśmy mogli w
nim żyć wiecznie razem z kochającym nas Bogiem i świętymi.
Kościół przypomina nam, abyśmy byli nieustannie gotowi na to
spotkanie z Chrystusem, które zgodnie z Jego zapowiedzią może
nastąpić w każdej chwili, i z radością oczekiwali dnia w którym
pokona On śmierć i da nam obiecane szczęście.

◦

Od 17 XII do 24 XII
Przygotowujemy się wtedy bezpośrednio na świętowanie
pierwszego przyjścia Chrystusa, które Kościół wspomina w
Liturgii Narodzenia Pańskiego. W tej Uroczystości będziemy
dziękować Bogu za spełnienie obietnicy danej Adamowi i
zesłanie na świat Pana Jezusa, który zbawił ludzi od wiecznej
śmierci. Aby nasza radość była wówczas pełna, ważne jest aby do
Bożego Narodzenia przygotować się przez udział w rekolekcjach
i sakrament Spowiedzi.

•

Kolorem liturgicznym używanym w Adwencie jest kolor fioletowy,
wyrażający naszą nadzieję na przyjście Pana Jezusa.

•

W okresie Adwentu Kościół jako wzór, do którego powinniśmy się
upodabniać w naszym codziennym postępowaniu, stawia Maryję.
Przez Nią Pan Jezus przyszedł na świat, a teraz pomaga nam Ona w
przygotowaniu się na Jego powtórne przyjście. Kościół chce, abyśmy
stając się podobni do Matki Bożej nieśli Chrystusa ludziom, których
spotykamy na co dzień, tak jak Ona nosząc Pana Jezusa pod swoim
sercem zaniosła Go świętej Elżbiecie.
Z tego względu w Adwencie częściej niż zwykle sprawuje się Msze
Święte o Matce Bożej, które w tym okresie liturgicznym noszą
nazwę Mszy roratnich, od łacińskiego rorate - spuśćcie rosę: jedna z
popularnych pieśni adwentowych rozpoczyna się od słów Niebiosa
rosę spuśćcie nam z góry.
Podczas tych Mszy do świec ołtarzowych tradycyjnie dodawana jest
jeszcze jedna, zwana roratką, symbolizująca Matkę Bożą.
Kolorem liturgicznym używanym podczas Rorat jest biały, ze
względu na ich maryjny charakter.

•

Oprócz Matki Bożej Kościół daje nam w Adwencie również innych
przewodników.
Pierwszym jest św. Jan Chrzciciel, który nauczając nad rzeką
Jordan poprzedził Chrystusa. Św. Jan, ostatni z proroków Starego
Przymierza, dostąpił zaszczytu którego nie doczekał żaden z jego
poprzedników: jako jedyny bezpośrednio wskazał Izraelitom
Mesjasza - Jezusa z Nazaretu, mówiąc: Oto Baranek Boży.
Drugim naszym przewodnikiem na drodze do przychodzącego
Jezusa jest św. Izajasz. Ten wielki prorok żyjący ponad 700 lat
przed Chrystusem w swoich wizjach tak dokładnie opisał Jego życie,

że bywa nazywany Piątym Ewangelistą. Perykopy z Księgi Izajasza
są przez cały okres Adwentu odczytywane podczas Liturgii.
•

3. Niedziela Adwentu nazywana jest Niedzielą Gaudete, z łac.
radujcie się!. Liturgia tej niedzieli przypomina nam, że przyjście
Chrystusa jest już bardzo blisko. W ten szczególny dzień używamy
podczas Liturgii koloru różowego, który wyraża naszą radość z
bliskiego przyjścia Pana, mimo że nadal jesteśmy pogrążeni w
oczekiwaniu.

Fragment Pisma Świętego
(Mt 15, 1-13)
Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które
wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie
wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również
oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła
wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody
idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i
opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam
swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i
nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z
nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe
panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział:
„Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie
znacie dnia ani godziny.
Dyskusja nad tekstem.
•

Jaki związek ma przytoczony fragment do tematu zbiórki?
Co wspólnego mają z nami panny z Przypowieści?

•

Przed czym przestrzega nas Pan Jezus mówiąc tą Przypowieść?

Podsumowanie dyskusji.
•

Pan Jezus chce od nas, abyśmy byli jak roztropne panny z Ewangelii
przygotowani na Jego przyjście, gdyż nastąpi ono wtedy, gdy się go
nie spodziewamy: Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Tak jak gotowość roztropnych panien na spotkanie z panem młodym
wyrażały płonące lampy wypełnione oliwą, tak naszą gotowość na
spotkanie z Chrystusem symbolizują lampiony trzymane podczas
Mszy roratnich.
Modlitwa na zakończenie spotkania.
(Wskazane wspólne odmówienie Zdrowaś Maryjo albo Anioł Pański.)

