LITURGICZNE INICJACJE ADWENTOWE : DZIEŃ 1 - I ndz Adwentu

CEREMONIAŁ UROCZYSTY: Uroczyste wprowadzenie świecy i figury
św. Michała Archanioła.
1. Przygotowanie do wprowadzenia świecy symbolizującej Pana Jezusa.
Czytanie Pisma świętego i innych tekstów.

Z Ewangelii św. Jana: J 1, 1-18
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a Życie było
Światłością ludzi, a Światłość w ciemnościach świeci, i ciemność Jej nie ogarnęła...
Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było
[Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności swoi Go nie
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w Imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 Poświęcenie świec w Dodatku, s. 33.
Po czytaniu Pisma świętego wnosimy święcę do szopki adwentowej śpiewając pieśń:
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2. Przygotowanie do wprowadzenia figury św. Michała Archanioła.
Czytanie Pisma świętego i innych tekstów.
Z Księgi Daniela: Dn 12,1-3
W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu.
Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym
czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co
posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej
odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak
gwiazdy przez wieki i na zawsze.

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła: Ap 12, 7-12a
Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki
Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został
strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą
ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

Po czytaniu Pisma świętego wnosimy figurę św. Michała Archanioła do szopki
adwentowej śpiewając pieśń:

2

