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- Magnuszewski Adwent -Zacznijmy od początku. Skąd się wzięła nazwa Adwent? Co to jest Adwent?
Nazwa Adwent pochodzi od słowa Adventus z j.łac. Co oznacza przyjście. Na adwent składają się cztery niedziele
adwentowe, w pierwszą z nich rozpoczyna się w Kościołach chrześcijańskich rok liturgiczny. Adwent to czas, w którym
ewangelicy i katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W okresie adwentu
dominuje w liturgii kolor fioletowy. Kolorem tym w Kościołach ewangelickich nakrywa się ołtarz. W Kościele katolickim
kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego
z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi, a w III niedzielę różowy, który może być zastąpiony fioletowym.
- Dlaczego Ludzie obchodzą Święta Bożego Narodzenia?
Ludzie obchodzą to niezwykłe święto z jednego powodu. Tym powodem są narodziny Chrystusa. Przy okazji możemy
spotkać się z rodziną oraz odpocząć od życia codziennego.
- A czy są jakieś zwyczaje lub tradycje adwentowe?
Zdecydowanie tak. Jedną z tradycji w okresie Adwentu jest tzw. Msza św. Roratnia, czyli odprawiana o świcie. W
wielu kościołach nadal praktykowana jest Msza Roratnia w godzinach porannych, jednak ze względu na uczestniczące w niej
dzieci w wielu kościołach przeniesiono ją na późniejsze godziny. W Polsce najstarsze ślady Mszy św. Roratniej sięgają XIII
wieku. Kolejnym symbolem Adwentu jest świeca roratnia zwana roratką. Ozdobiona ona jest białą lub niebieską wstążką
symbolizującą Maryję i stan gotowości na przyjście Zbawiciela. Zapalana ona jest na każdej Mszy św. Roratniej.
W dawnych czasach przez okres Adwentu, głównie wieczorami, rodzice i dzieci ręcznie wykonywali ozdoby choinkowe. I tak
na choince można było znaleźć postacie biblijne, aniołki, szopki, gwiazdki, figurki zwierząt. Piekło się też pierniczki, które
zawieszano na choince. Adwent kończyła Wigilia wszyscy zasiadamy do stołu przy którym jest jedno wolne miejsce dla
niespodziewanego gościa oraz jak co roku uczęszczamy na Pasterkę.
- A skąd pochodzi nazwa Pasterka?
Pasterka to pierwsza msza Bożego Narodzenia. Upamiętnia ona czuwanie modlących się w Betlejem pasterzy, którzy
wyczekiwali narodzin Jezusa. Warto dodać, że tradycję pasterki, podobnie jak tradycję szopki i jasełek zapoczątkowali
Franciszkanie.
- Które Święta są ważniejsze Bożego Narodzenia czy Wielkanocy?
Wszystkie Święta są bardzo ważne jednak jest ważniejsze Święto Wielkiej Nocy.
- dlaczego akurat to Święto?
Jezus wtedy umiera za nasze grzechy. Dokonuje się zbawienie ludzkości. Jednak gdyby nie narodziny Chrystusa nie
dokonało by się zbawienie ludzkości. Opinie na ten temat są podzielone i każdy ma swoje zdanie na ten temat.
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