
Adwent (z łac. adventus  przyjście, przybycie) to okres
w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów
niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy
przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego
w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery
kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres
w każdym nowym roku liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu
powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres
od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście
Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu
części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje
tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego
i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg
zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna:
Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego
oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego
przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału
w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty
i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem
pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.

Jak czytamy w "Ogólnych normach roku liturgicznego
i kalendarza" z 1969 r.: "Adwent ma podwójny charakter. Jest
okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego,
przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego
do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez
wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze
ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.
Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego
i radosnego oczekiwania".
W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane
są Roraty. Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce

kultywowana. 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; zapalają się one dopiero
podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu".
Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym,
kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia (chociaż wyłącznie
podczas Rorat).
Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zapalanie
dodatkowej świecy. W dawniejszych czasach przed
rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król, niosąc
pięknie ozdobioną świecę, i stawiał ją na najwyższym lichtarzu
na środku ołtarza. Podobne świece, lecz już nie ozdobione,
przynosili do ołtarza prymas, senator, ziemianin, rycerz,
mieszczanin i chłop  przedstawiciele ówczesnych stanów.
Każdy z nich, wręczając świecę celebransowi, odpowiadał
na jego pytanie: "Gotowy jesteś na sąd Boży?"  "Gotów jestem
na sąd Boży".
Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw.
antyfony "O", ponieważ wszystkie rozpoczynają się od tej
właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis
David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Oparte są one
na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu
polskim stanowią siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej
pieśni "Mądrości, która z ust Bożych wypływasz". Ich treść
obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane były
pierwotnie jako antyfony do Magnificat w Liturgii Godzin.
W odnowionej liturgii zachowały swoje tradycyjne miejsce.
Ponadto włączone zostały w Mszę świętą jako wersety
aklamacji przed Ewangelią.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową
lub  z łaciny  Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów
antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", czyli "Radujcie
się w Panu". Szaty liturgiczne mogą być  wyjątkowo  koloru
różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe.
Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością
z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie
przynosi.





Niezliczone rzeźby, freski, obrazy, detale
architektoniczne miały przekazywać wiernym w formie obrazu
naukę Pisma Świętego i hagiografii. Była to tzw. Biblia
pauperum (Biblia dla ubogich), która stanowiła potężne
narzędzie edukacyjne. Każda świątynia jest niczym zamknięta
w cegle i kamieniu księga, w którą trzeba się wczytywać.
Zadaniem sztuki sakralnej było pragnienie wyrażenia
rzeczywistości, która często najtrafniej może być
przedstawiona za pomocą symboli. Jednocześnie przypomina
to swoistą podróż w przeszłość, gdzie podziwiamy dzieła
minionych wieków.
Na filarach naszej Świątyni namalowano Aniołów wielbiących
niewysłowione dzieła Boże. Nad nimi sceny z życia Matki
Bożej. Czytane od prezbiterium, naprzemian od prawej
do lewej strony możemy zobaczyć:
 Zwiastowanie NMP;
 Pokłon Trzech Króli;
 Pokłon Pasterzy;
 Ucieczka do Egiptu;
 Św. Jan na mocy testamentu z krzyża Jezusa biorący Maryję

za Matkę;
 Spotkanie Jezusa z Maryją na Drodze Krzyżowej;
 Wniebowzięcie NMP;
 Pieta.
Przechodząc do lewej nawy, do kaplicy Jezusa Miłosiernego
zauważymy:
 Nad Nastawą ołtarzową z obrazem Jezusa Miłosiernego
w rozecie witraż Matki Bożej Ostrobramskiej adorowanej przez
Aniołów.
Zważywszy na fakt, że po przeciwnej stronie znajduje
się wizerunek Matki Miłosierdzia może stanowić to nawiązanie
do inwokacji z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza: "Panno
święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz
Bramie!";
 Na ścianie po lewej stronie znajduje się fresk ukazujący
adorację Matki Bożej przez Aniołów;
 Po przeciwnej stronie Matka Boża Bolesna z 7 mieczami
w sercu. Fresk ten nawiązuje do symbolicznych 7 boleści
Najświętszej Maryi Panny. Aniołowie ukazują narzędzia męki
Jezusa;
 Poniżej opłakujący Aniołowie. Wskazują oni na dedykację
tej nawy i wprowadzają do kaplicy ulokowanej równolegle
do Zakrystii. Podkreśla to również łaciński napis: "Mater
Dolorosa" (Matka Boleściwa). Słowa te rozpoczynają jeden
z hymnów Kościoła nawiązujący do proroctwa Symeona,
w którym odnajdujemy zapowiedź cierpienia, które spotka
Maryję u stóp krzyża;
 Korona, berło, jabłko i lilia  symbole królewskości Maryi,
umieszczone na kracie, prowadzą do wnętrza kaplicy z ikoną
Matki Bożej Częstochowskiej;
 Obok ołtarza zawieszone w gablotach wota wskazują

na otrzymane łaski przez wstawiennictwo Bogarodzicy;
 Tu też umieszczono figurę Matki Bożej Fatimskiej noszoną
podczas procesji.
Po prawej stronie świątyni znajduje się kaplica św. Józefa
Oblubieńca NMP i św. Maksymiliana, nazywanego Szaleńcem
Niepokalanej;
 W rozecie nad ołtarzem, witraż kryje wizerunek Matki Bożej

Częstochowskiej, z aniołami adorującymi Maryję słowami
starochrześcijańskiej modlitwy: "Pod twoją obronę uciekamy
się święta Boża Rodzicielko";
 Poniżej w ołtarzu umieszczony jest obraz św. Rodziny, gdzie
Maryja ukazana jest z przędzą dla pokreślenia bliskości
z mieszkańcami Zduńskiej Woli trudniącymi się tym
rzemiosłem.(cdn)

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w
Zduńskiej Woli ma zaszczyt zaprosić państwa na
warsztaty dziennikarskie organizowane w ramach
powoływanego do życia

Praktycznym wymiarem działań ośrodka
dziennikarskiego będą cykliczne spotkania warsztatowo
– wykładowe, które odbywać się będą co dwa tygodnie,
a każdorazowe spotkanie podzielone będzie na dwa
bloki:
• praktyczno – wykładowe dotyczące kwestii warsztatu
dziennikarskiego
• teoretyczny wykład z dziedzin uzupełniających
Pierwsze inauguracyjne spotkanie warsztatowe
odbędzie się

w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana” w Zduńskiej Woli (Dom Pielgrzyma Ośrodka
Pamięci św. Maksymiliana), przy
Zaproszonym gościem prowadzącym spotkanie będzie

– wieloletni pracownik Polskiego
Radia, korespondent Polskiego Radia w Londynie.
Specjalista z zagadnień wojny informacyjnej. Autor
książek i artykułów z tej dziedziny.
Spotkanie będzie się składało z dwóch części:
1. Wprowadzenie w ideę i program ośrodka
dziennikarskiego oraz przybliżenie postaci patrona
ośrodka św. Maksymiliana
2. Wiadomość – dobór wiadomości i pisanie wiadomości.



Pierwsze dni września, zapowiadające pogodną
i ciepłą jesień. Wojna… Niemiecka armia z właściwą sobie
butą i brutalnością wdziera się w granice Rzeczypospolitej.
Krew polskiego żołnierza rozlewa się coraz większą strugą.
Wróg z każdym dniem coraz bardziej depcze i bezcześci
polską ziemię.

Nad Niepokalanowem raz po raz przesuwają się,
na kształt upiorów, wraże samoloty oznaczone połamanym
krzyżem. Pomimo usiłowań zachowania spokoju wzmaga
się podniecenie. Ojciec Maksymilian jest wszędzie.
Z właściwym sobie spokojem i ufnością w opiekę
Niepokalanej czuwa nad życiem i pracą Niepokalanowa.
Mrożąca krew w żyłach detonacja. – Samoloty niemieckie
bombardują tory kolejowe. – Starostwo sochaczewskie
zawiadamia, że armia niemiecka posuwa się w głąb kraju,
znacząc za sobą ślad krwią i pożogą. Powiat sochaczewski
będzie ewakuowany. Niepokalanów także. – Ochotnicze
zgłoszenie się braci do Polskiego Czerwonego Krzyża
w Sochaczewie i w Warszawie zostało załatwione odmownie
– tak brzmią meldunki brata sekretarza. Ojciec Maksymilian
wysłuchał spokojnie sprawozdań. Następnie powiódł oczyma
po domostwach Niepokalanowa, zatrzymał wzrok na figurze
Niepokalanej i wreszcie długo się wpatrywał w bezchmurne
niebo, tak jakby chciał siłą wzroku przebić firmament. Na jego
zmęczoną twarz zaczął powracać wyraz równowagi. Po chwili
polecił, ażeby wszyscy bracia zebrali się w klasztornym
refektarzu. W krótkich słowach przedstawił obecną sytuację
w kraju, poinformował o odmowie władz Polskiego
Czerwonego Krzyża na przyjęcie braci i o decyzji ojca
prowincjała, żeby się rozejść, oraz polecił braciom udać się
do swoich rodzinnych stron i tam zgłosić się do tej instytucji,
by w ten sposób spełnić swoją powinność względem matki
– ojczyzny. Udzielił im jeszcze zachęty i na zakończenie dodał
z naciskiem: Drogie dzieci, czy przyrzekacie mi, że będziecie
się starać zachowywać to wszystko, o czym wam tyle razy
mówiłem? – Przyrzekamy! – rozlega się potężna odpowiedź
sześciuset braci. Ojciec Maksymilian przeżegnał ich znakiem
krzyża, ponownie zachęcił do ufności w opiekę Niepokalanej
i poszedł pośpiesznie, bo czas i sprawy nagliły. Z daleka
dochodził już warkot samolotów i gdzieś blisko
Niepokalanowa wybuchały bomby, aż ziemia drżała.

Po kilku nie przespanych nocach ojciec Maksymilian
zarządził poobiednią drzemkę. Brat Cyprian, nie wiedząc
o tym, poszedł do kaplicy odprawić Drogę Krzyżową. Klęczał
właśnie przy XI stacji i rozważał niewysłowioną miłość Pana
Jezusa, który modlił się za swoich oprawców: „Ojcze, odpuść
im, bo nie wiedzą, co czynią”. Nagle dał się słyszeć warkot
samolotów, a w chwilę potem gruby trzask. Posypały

się szyby z okien. Brat Cyprian wybiegł z kaplicy. – Bomba
rozbiła nową furtę – mówił, idąc pośpiesznie, ojciec Pius.
Na szczęście nikogo nie zabiła. Ojciec Maksymilian poszedł
pierwszy zobaczyć szkody. Samoloty znów nadlatywały.
Za chwilę znowu… więc ojciec Maksymilian wszedł
do schronu, dodając ducha strwożonym. Tak trwało
do 19 września.

Większe i mniejsze grupy żołnierzy polskich i ludności
cywilnej szły szosą, wlokąc z trudem obolałe nogi. Byli
śmiertelnie zmęczeni. Bracia wynosili im posiłek. Rannych
umieszczano w izbie chorych pod opieką braci pielęgniarzy.
Noce były niespokojne. Od strony Żyrardowa dochodził huk
armat. Armia generała Kutrzeby stawiła zacięty opór.
14 września podjechała od strony Sochaczewa polska
pancerka. – Proszę ojca – przybiegł jeden z braci – Niemcy
uszkodzili tory. – Wszystko jest w ręku Niepokalanej
– odpowiedział ojciec Maksymilian. Modlił się teraz
nieustannie. Każdy spotkany brat modlił się razem z nim:
za Polskę, za żołnierzy polskich, za tych co giną…

Ojciec Maksymilian dwa razy był w Warszawie
po instrukcje. Ojciec prowincjał polecił mu nie opuszczać
Niepokalanowa. Pozostał o. Pius i około pięćdziesięciu
najstarszych braci, gotowych na wszystko.

16 września weszły do Niepokalanowa pierwsze
oddziały niemieckie. W niedzielę kolumna samochodowa
z benzyną zamaskowała się w cieniu klasztornych budynków.
Przez dwa dni panował spokój.

19 września, wtorek o godzinie dziesiątej brat Cyprian
porządkując zakrystię usłyszał głos dzwonka:  Co to znaczy?
– Poczuł nagły lęk. Za chwilę dowiedział się, że wszyscy
mieszkańcy Niepokalanowa mają się zebrać na placu przed
refektarzem. Stali już tam ojcowie i bracia w dwuszeregu
pod ścianą. – No, teraz automaty zrobią z nami koniec
– pomyślał brat. Ale nie. Zliczono obecnych. Było dwóch
ojców: ojciec Maksymilian i ojciec Pius, kleryk Ludwik Kim,
Koreańczyk, 34 braci oraz kilka osób z innych klasztorów,
które tu się schroniły. Ojca Aniceta wyłączono z grupy – miał
złamany obojczyk. – No i ten „stary” może wyjść. Stary,
to ojciec Maksymilian. Nie skorzystał z łaski. Zaproponował,
żeby zostawili dwóch braci do pielęgnowania rannych polskich
żołnierzy. Zgodzili się. – Nic nie zabierać, nic – krzyczeli
Niemcy. Popędzili ich na szosę, gdzie stała kolumna
samochodów. – Dalej – wyładować to! Niemiec odkrył
plandekę i bracia zobaczyli pociski artyleryjskie. Ano, nie ma
rady. Gdy robota była skończona, podzielono ich na dwie
grupy i załadowano na samochody.(cdn)




