
ADWENT
Adwent to okres w roku liturgicznym, rozpoczynający się w niedzielę,

która  jest  najbliższa  uroczystości  św.  Andrzeja  Apostoła,  czyli  między

29 listopada  a  3  grudnia.  Czas  trwania  Adwentu  to  23-28  dni.  Cztery

niedziele w tym okresie noszą nazwę Pierwszej, Drugiej Trzeciej i Czwartej

Niedzieli Adwentu. Adwent kończy się w Wigilię Bożego Narodzenia, która

czasem  zbiega  się  z  Czwartą  Niedzielą  Adwentu.  Pierwsza  Niedziela

Adwentu rozpoczyna nowy rok kościelny, nazywany również rokiem

liturgicznym.

Słowo  Adwent  pochodzi  od  łacińskiego  słowa  „adventus”,  czyli

„przyjście, przybycie, nadejście”. Dla nas chrześcijan adwent oznacza czas

przygotowania na przyjście Chrystusa.

Adwent składa się z dwóch odrębnych części:

1. Czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego

przyjścia Jezusa w chwale na końcu świata – Paruzja. Ta część

trwa od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie.

2. Czasu  bezpośredniego  przygotowania  do  uroczystości

Narodzenia Pańskiego,  w którym wspominamy pierwsze  przyjście

Chrystusa na ziemię, a więc Jego wcielenie. Ta część trwa od 17 grudnia

do końca Adwentu.

Teksty liturgiczne Adwentu, czytane podczas Mszy św., ukazują postacie

Starego  i  Nowego  Testamentu,  przez  których  życie  i  działalność  Bóg

zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna:  Maryję, Jana

Chrzciciela,  Izajasza.  Obecność  Maryi  w  Adwencie  nie  wymaga

specjalnego usprawiedliwienia. Dla chrześcijan pozostanie ona niedościgłym

wzorem oczekiwania i przyjęcia z wiarą Syna Bożego. Podobną postacią jest

Jan Chrzciciel, poprzednik Jezusa. Ten, który rozpoznał w Nim Zbawiciela



świata  i  wskazał  Go innym.  Natomiast  pewnego  wyjaśnienia  domaga  się

obecność  w  Adwencie  proroka  Izajasza.  Jest  on  najznamienitszym

przedstawicielem Narodu Wybranego Starego Przymierza, który oczekiwał

i przepowiadał  nadejście  Mesjasza.  Jego  proroctwa  mesjańskie  należą  do

najbardziej znanych i precyzyjnych w Starym Testamencie, np.: Iz 7, 14-15;

Iz 11, 1-9. Oprócz niego również inni prorocy zapowiadali czasy mesjańskie,

np.: 2Sm 7, 12-14; Mi 5, 1-4a; Ml 3,1 i wielu innych.

Adwent  to  czas  radosnego  i  pobożnego  oczekiwania  na

spotkanie  z  Chrystusem  i  przygotowania  się  do  niego  przez

modlitwę  i  oczyszczenie. Dlatego  Kościół  zachęca  do  udziału

w rekolekcjach,  przystąpienia  do  sakramentu  spowiedzi,  uczestniczenia

w Roratach i podejmowania dobrych postanowień. Adwent nie jest jednak

w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post. Postawa

czuwania,  która  powinna  towarzyszyć  chrześcijanom  w  tym

okresie  jest  przepełniona  radością  i  nadzieją  na  spotkanie

z wyczekiwanym Panem – Chrystusem. Kolorem Adwentu, używanym

w liturgii, jest kolor fioletowy.

W  czasie  całego  Adwentu,  poza  niedzielami  i  uroczystością

Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty.  Roraty

to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym

rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej

na ich początku -  Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie

Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje

ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach,

które  zapalają  się  dopiero  podczas  uroczystego  hymnu  "Chwała  na

wysokości Bogu". Uczestnicy natomiast trzymają zapalone świece, które są

znakiem ich czuwania i oczekiwania. W naszej kaplicy szkolnej można

uczestniczyć  w  Roratach  od  poniedziałku  do  piątku:

w poniedziałek o 6.30, w pozostałe dni o 7.30.


