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LITURGICZNE INICJACJE ADWENTOWE :  DZIEŃ  7 -  sobota po I ndz Adwentu  

CEREMONIAŁ UROCZYSTY: Uroczyste wprowadzenie figury Matki Bożej i 

                                                  berła.                          

 

1. Przygotowanie do wprowadzenia figury Matki Bożej. 

 

            Czytanie Pisma świętego i innych tekstów.                

               Z księgi Przysłów: Prz 8, 22-31 
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Z Ewangelii św. Łukasza: Łk 1,26-38  

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 

Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 

tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 

końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: 

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. 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”. Na to rzekła 

Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.  

 
 
„Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi  
wraz z tajemnicami Starego Przymierza”, A.K.Emmerich, str. 144 
 
NAJŚWIĘTSZE WCIELENIE – ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 
[Maryja] modliła się o zbawienie i o króla obiecanego, i ażeby i jej modlitwa też pewien udział miała w Jego 
posłannictwie. Klęczała długo jakby w zachwyceniu, z obliczem ku niebu wzniesionym; potem, skłoniwszy 
głowę ku ziemi, modliła się. 
Potem spojrzała ku prawej stronie i spostrzegła jaśniejącego młodzieńca z rozpuszczonym, żółtym włosem. 
Był to archanioł Gabriel. Nogami nie dotykał ziemi. W ukośnej linii przypadł z góry w pełni światła i blasku 
do Maryi. Cała izdebka pełna była światłości, wobec której nikło światło lampy. Anioł z nią rozmawiać 
począł, obie ręce przed piersiami z lekka od siebie rozszerzając. 
Widziałam, że słowa w kształcie złotych głosek wychodziły z ust jego. Maryja odpowiadała, nie podnosząc 
nań wzroku. I znowu mówił Anioł, a Maryja, jakby na rozkaz Anioła, uchyliwszy nieco welonu, spojrzała na 
niego i rzekła: “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Teraz widziałam ją w 
głębokim zachwyceniu. Stropu izdebki już nie widziałam. Obłok światła był nad domem, a świetlana droga 
aż do otwartych niebios. W źródle tej światłości widziałam obraz Trójcy Przenajświętszej(…). 
Podczas gdy Anioł, a razem z nim promienie światła znowu znikały, widziałam, jak przez smugę światła, 
ciągnącą się za nim do nieba, liczne zamknięte białe róże o zielonych listkach spadały na Maryję, która, 
całkiem w sobie zatopiona, wcielonego Syna Bożego oglądała w sobie jako małą, ludzką postać świetlaną z 
wszystkimi rozwiniętymi członkami, nawet paluszkami. Było to około północy, kiedy tę tajemnicę widziałam 
(…). 
Maryja wiedziała, że poczęła Zbawiciela, owszem jej wnętrze było przed nią odkryte, tak więc już wtenczas 
wiedziała, że królestwo jej Syna będzie nadprzyrodzonym, a dom Jakuba kościołem, zjednoczeniem 
odrodzonej ludzkości. Wiedziała, że Zbawiciel będzie królem Swego ludu, że czystym uczyni lud i da mu 
zwycięstwo, że jednak dla zbawienia ludzkości cierpieć będzie i umrze. 
 

  kolor czerwony tekstu – przykładowy tekst do przeczytania 
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Po czytaniu Pisma świętego  i innych tekstów wnosimy figurę Matki Bożej  

do szopki adwentowej śpiewając pieśń: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przygotowanie do wprowadzenia berła. 

 

Czytanie Pisma świętego i innych tekstów. 

 

          Z księgi Rodzaju: Rdz 49, 10 

Nie zostanie odjęte berło od Judy  

ani laska pasterska spośród kolan jego,  

aż przyjdzie ten, do którego ono należy,  

i zdobędzie posłuch u narodów! 
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Z księgi Jeremiasza : Jr 30, 18-22 

To mówi Pan:  

„Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba  

i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami.  

Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach,  

a pałace staną na swoim miejscu.  

Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne  

i głosy pełne radości.  

Pomnożę ich, i nie zmaleje ich liczba,  

przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał.  

Jego synowie będą tak jak dawniej  

i jego zgromadzenie powstanie wobec Mnie;  

ukarzę natomiast wszystkich jego ciemięzców.  

A jego władca będzie spośród niego,  

panujący jego będzie od niego pochodził.  

Zapewnię mu dostęp do Siebie,  

tak że się zbliży do Mnie.  

Bo kto inaczej miałby odwagę  

zbliżyć się do Mnie? - wyrocznia Pana.  

Wy będziecie moim narodem,  

a Ja będę waszym Bogiem”. 

 

Z księgi Izajasza: Iz 12, 1-6 

Ty powiesz w owym dniu:  

Wychwalam Cię, Panie,  

bo rozgniewałeś się na mnie,  

lecz Twój gniew się uśmierzył  

i pocieszyłeś mię!  

Oto Bóg jest zbawieniem moim!  

Będę miał ufność i nie ulęknę się,  

bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.  

On stał się dla mnie zbawieniem!  

Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie  

ze zdrojów zbawienia.  

Powiecie w owym dniu:  

Chwalcie Pana!  

Wzywajcie Jego imienia!  

Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów,  

przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!  

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy!  

Niech to będzie wiadome po całej ziemi!  

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,  

bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela! 
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Po czytaniu Pisma świętego wnosimy  berło do szopki adwentowej śpiewając pieśń: 

 


