LITURGICZNE INICJACJE ADWENTOWE : DZIEŃ 9 – poniedziałek po II ndz

Adwentu
CEREMONIAŁ UROCZYSTY: Uroczyste wprowadzenie figury
św. Elżbiety i klucza.
1. Przygotowanie do wprowadzenia figury św. Elżbiety.
Czytanie Pisma świętego i innych tekstów.

Z Ewangelii św. Łukasza: Łk 1, 36-37; 39-45
„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”… W tym
czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu]
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie
Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk
i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego
łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Maria Valtorta, Księga I, rozdz. 23:
[Archanioł Gabriel]:«To nie przez działanie męża staniesz się Matką, o Maryjo. Będziesz
Wieczną Dziewicą, Świętą Boga. Duch Święty zstąpi na Ciebie i Moc Najwyższego Cię
osłoni. Dlatego Ten, który z Ciebie się narodzi, będzie się nazywał Świętym i Synem
Boga. Wszystko może Pan, nasz Bóg. Bezpłodna Elżbieta w swej starości poczęła syna.
Będzie on Prorokiem Twojego Syna – tym, który przygotuje Mu drogi. Pan zdjął z niej
hańbę. Pamięć o niej pozostanie wśród narodów złączona z Twoim imieniem, tak jak
imię jej dziecka – z Imieniem Twojego Świętego. Aż do końca wieków ludy zwać was
będą błogosławionymi z powodu Łaski Pana, która zstąpiła na was, szczególnie na
Ciebie, a za Twym pośrednictwem – na wszystkie narody. Elżbieta jest już w szóstym
miesiącu, a brzemię, które nosi, wzmaga jej radość. Będzie ona jeszcze większa, gdy
pozna radość Twoją. Nie ma nic niemożliwego dla Boga, Maryjo, Pełna Łaski. Co mam
powiedzieć mojemu Panu? Nie trap się żadną myślą. On sam zajmie się Twoimi
sprawami, jeśli Mu zaufasz. Świat, Niebiosa i Przedwieczny czekają na Twoje słowo!»
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Maria Valtorta, Księga I, rozdz. 32:
«Zachariasz nadchodzi – mówi Elżbieta, dotykając ramienia zatopionej w modlitwie Dziewicy. –
Mój Zachariasz jest niemy. Bóg ukarał go, bo nie uwierzył. Później Ci opowiem. Teraz ufam w
Boże przebaczenie, kiedy Ty przybyłaś... Ty, pełna Łaski.»

„Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki
Jego Maryi wraz z tajemnicami Starego Przymierza”, A.K.Emmerich, str. 147
NAJŚWIETSZE WCIELENIE - NAWIEDZENIE MARYI
Elżbieta poznała w widzeniu, że jedna z jej rodu porodzi Mesjasza, myślała też o Maryi, tęskniła
za nią, bardzo i widziała w duchu, że do niej przychodzi. Przygotowała u wejścia do domu po
prawej stronie pokoik z siedzeniami. Tutaj oczekiwała tej, której się spodziewała, często długo
wyglądając, czy jej nie ujrzy (…). Gdy się zeszły, przywitały się uprzejmie, podając sobie ręce, i
widziałam w Maryi światłość, a z niej promień w Elżbietę wnikający, a Elżbietę zaś dziwnie
wzruszoną (…). Maryja i Elżbieta weszły w dom do przysionka, gdzie też znajdowało się ognisko.
Tutaj padłszy sobie w objęcia, ucałowały sobie twarze, a widziałam światło pomiędzy obie
spływające. Wtedy Elżbieta, przejęta serdecznym uniesieniem, cofając się nieco z wzniesionymi
rękami, zawołała: “Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego.
A skądże mnie to, że przyszła matka Pana mego do mnie? Albowiem oto, jako stał się głos
pozdrowienia twego w uszach moich, skoczyło od radości dzieciątko w żywocie moim. A
błogosławionaś, któraś uwierzyła, albowiem spełni się to, co jest powiedziane od Pana."

Z Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły:
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Po czytaniu Pisma świętego i innych tekstów wnosimy figurę św. Elżbiety do szopki
adwentowej śpiewając pieśń:

2. Przygotowanie do wprowadzenia klucza.

Czytanie Pisma świętego i innych tekstów.
Z księgi Izajasza: Iz 22, 22-23
Położę klucz domu Dawidowego
na jego ramieniu;
gdy on otworzy, nikt nie zamknie,
gdy on zamknie, nikt nie otworzy.
Wbiję go jak kołek
na miejscu pewnym;
i stanie się on tronem chwały
dla domu swego ojca.
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Z księgi Apokalipsy: Ap 3, 7-8
List do Kościoła w Filadelfii
Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz:
To mówi Święty, Prawdomówny,
Ten, co ma klucz Dawida,
Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie,
i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.
Znam twoje czyny.
Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte,
których nikt nie może zamknąć,
bo ty chociaż moc masz znikomą,
zachowałeś moje słowo
i nie zaparłeś się mego imienia.

Po czytaniu Pisma świętego wnosimy klucz do szopki adwentowej śpiewając pieśń:
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